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Pomaličky sa blíži
koniec volebného
obdobia, začalo obdobie bojov o zmenu, bojov o moc,
o vplyv. Je to
obdobie, keď niektorí sa snažia dosiahnuť svoj cieľ akýmkoľvek spôsobom.
Dôležité pre nich je ovplyvnenie voliča aj za cenu ublíženia, pošpinenia
a osočovania toho druhého. Prečo je to
tak? Blížia sa voľby. Možnosť presvedčiť
Vás, aby ste demokratickým spôsobom
rozhodli o tom, kto bude rozhodovať o
našej obci, akým smerom sa bude ďalej
uberať Do volieb zostáva pár týždňov,
niekoľko dní a tak sa budú šíriť a množiť intrigy, zaručené vymyslené nepravdy, vyhrážky a možno aj podplácanie.
Všetko to bude skryté za falošný úsmev
s nesplniteľnými sľubmi a to len za účelom
dosiahnutia osobného prospechu. Heslo
„nikto vám nemôže dať toľko, čo vám dokážem ja sľúbiť“ je to najjednoduchšie. Každý
kandidát rozpráva, že on nepovedie negatívnu kampaň, že on sa nedohodol s tým
druhým, že nič nemá sľúbené a ani nikomu
nič za to nesľúbil. Preto si položte otázky.
Prečo mi to hovorí? Čo je za tým? Kto mi to
hovorí? O čo mu ide? Prečo kandiduje? Šoporňania už ukázali, že to sú rozumní ľudia,
ktorým záleží na rozvoji našej krásnej obce,
preto verím v jej rozvíjajúcu sa budúcnosť.
Ku koncu každého obdobia patrí aj poďakovanie. Poďakovanie tým, ktorí si to zaslúžia, ktorí pomáhali, pracovali, venovali
svoj čas a energiu, aby sme tu žili krajšie,
šťastnejšie, kľudnejšie, v dobrej atmosfére
obklopení príjemným prostredím. Preto mi
dovoľte úprimne z celého srdca poďakovať
za úžasnú reklamu a šírenie dobrého mena
Šoporne nielen na domácej pôde ale aj
v širokom okolí našim folklórnym súborom
Šopornanskej lipke, Važine, Važinárovi,
Važinke a ľudovej hudbe Muzičke.

Miestnym organizáciám – Klubu
dôchodcov, záhradkárom, hasičom, čipkárkam, poľovníkom, rybárom, matici,
protifašistickým bojovníkom, zdravotne
postihnutým, športovcom a chovateľom,
taktiež patrí veľké poďakovanie za ochotnú spoluprácu a pomoc pri organizovaní,
zabezpečovaní rôznych obecných akcií a aj za reprezentáciu Šoporne nielen
v okrese, ale dokonca aj v zahraničí. V neposlednom rade patrí úprimné poďakovanie našej škole, jej pedagogickému zboru,
vedeniu, nepedagogickým (ale rovnako
dôležitým) zamestnancom v škôlke, v ŠKD,
v jedálni a všetkým čo sa starajú o čistotu,
údržbu a chod školy a materskej školy, za
pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne našich detí, za ich výchovu, za ich dôkladnú
prípravu do ďalšieho života, čo dokazujú
nespočetné úspechy vo vedomostných
a športových súťažiach, zvyšujúca sa úroveň vzdelania a hodnotenia školy. Nemôžme zabudnúť srdečne poďakovať aj
našim podnikateľom a živnostníkom, ktorí
nielen že zabezpečujú rôzne služby pre
našich obyvateľov, ale im dávajú aj prácu,
vytvárajú podmienky pre ich požiadavky,
zabezpečujú potrebný komfort, aby sa
cítili v Šoporni dobre. Poďakovanie patrí
za dlhoročnú spoluprácu aj farskému úradu, nášmu pánu farárovi, dobrovoľníkom
a poslancom obecného zastupiteľstva,
ktorých činnosť je zhodnotená osobitne.
Záverom veľmi pekne ďakujem za odvedenú prácu v prospech našich občanov
všetkým zamestnancom obecného úradu. Vám všetkým som vďačný za to, čo sa
za posledné štyri roky v obci udialo, ako
sa rozvíjala, ako prosperuje, preto Vám
Ď A K U J E M, že ste vrátili obci jej dobré
meno.
Vážení občania, priatelia, Šopornania. Želám Vám veľa zdravia, šťastia, lásky,
radosť v rodine, osobných a pracovných
úspechov. Prajem Vám, aby ste žili spokojne
v Šoporni, o to sa postarajú dobrí a rozumní ľudia, ktorých ako som spomínal, je
v Šoporni veľmi veľa a tým patrí naša vďaka.
Som hrdý, že som Šoporňan.
Mgr. Adrián Macho, starosta obce

Z práce obecného zastupiteľstva za roky 2015 - 2018

Za takmer štyri roky odviedli kusisko veľmi dobrej práce aj orgány obce (obecné zastupiteľstvo a obecný úrad), čo je nepochybne
jasne vidieť v našej obci. Dobrá spolupráca, porozumenie, spoločné projekty, rovnaké zmýšľanie a väčšinová podpora myšlienok
rozvoja v obci vyústili v úžasné diela a rekonštrukcie, ktoré nám
budú dlho slúžiť a spríjemňovať život. Nie je dôležité, či je to malé
alebo veľké dielo, dôležitý je úmysel a snaha urobiť čo najviac pre
Šoporňu. Preto sa nám podarilo za toto krátke obdobie zrekonštruovať veľa ciest, postaviť budovu pri Hasičskej zbrojnici, zbrojnicu
zrekonštruovať, spraviť fasádu na budove polície, zrekonštruovať
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Zdravotné stredisko, vytvoriť nové parkoviská, detské ihriská, lavičky, osvetlenie v obci, autobusové zastávky, prechody pre chodcov,
chodníky, kamerový systém, sálu v kultúrnom dome, zmodernizovať Rajčuru novými stánkami, sociálnym zariadením, tribúnou,
zrekonštruovať športový klub, workoutové ihrisko, v škole sociálne
zariadenia, šatne v telocvični, novú triedu materskej školy, novú
asfaltovú plochu, zatekajúcu strechu na úrade, v rámci bezpečnosti reflexné značky, zrkadlá, radary rýchlosti, zabezpečiť množstvo kultúrnych podujatí, moderné označenie obecných budov
a veľa ďalšieho.
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Zároveň z potrieb občanov, športového klubu a úradu vyplynulo zakúpenie autobusu, ktorý bol vždy k dispozícii pre
naše deti prostredníctvom školy, pre športový klub a organizácie v obci. Zároveň sa zakúpilo nákladné vozidlo, obecné
osobné vozidlo, traktor na kosenie, raider, kosačka na športový
klub a obec dostala nové hasičské auto. Momentálne sa buduje nový zberný dvor, čo je poslednou prekážkou, aby sa na jeho
starom mieste mohla začať stavať nová čistička odpadových
vôd a zároveň dokončiť kanalizácia v celej obci. Prebieha rekonštrukcia v telocvičniach v škole, nových podláh, mantinelov
a maľovania, začína sa budovať chýbajúci chodník na Seredskej ulici. Nie je potrebné spomenúť všetko, veď zrkadlom ste vy, občania
a vidíte ako to vyzerá, či je Šoporňa krajšia, či sa rozvíja.
Samostatné poďakovanie za činnosť poslanca si zaslúžia:
Marián Petráš – za činnosť zástupcu starostu, za pomoc, prípravu
a zabezpečenie takmer všetkých podujatí v obci, za množstvo
fotografií, za prácu predsedu a člena v komisiách obecného zastupiteľstva a za ochotu byť kedykoľvek nápomocný pre obec
pri rôznych havarijných situáciách, jeho skúsenosti sa prejavili
v spolupráci s policajným zborom,
PaedDr. Jozef Búran – vzdelaný človek s veľkým „Č“, spätý a žijúci
pre kultúru, telom aj dušou oddaný zachovať kultúrne tradície pre
ďalšie generácie, za organizovanie, zabezpečenie a prípravu všetkých kultúrnych podujatí v obci, za jej reprezentáciu s Važinárom,
Važinou, Važinkou a ľudovou hudbou Muzička ďaleko presahujúce
brány okresu a kraja,
Ing. Kristián Ščípa – za značnú pomocnú ruku v rôznych komisiách, za materiálnu podporu športového klubu, obecných akcií
a obecného úradu, za podporu rozvoja obce a vzájomnú spoluprácu pre obec, jej podujatí, jeho riadiace skúsenosti boli prínosom
pre obec,
Mgr. Jana Blahová – za veľký prínos pre sociálne veci, školstvo
a pomoc v týchto oblastiach prostredníctvom komisií obecného
zastupiteľstva, jej pedagogický prístup bol obohatením obecného
zastupiteľstva,
Ing Galina Gálová – za odborné skúsenosti v oblasti školstva,
za prácu v príslušnej komisii, zabezpečenie potrieb pre školu, jej
profesijná činnosť bola prínosom pre obec a školu, za podporu
a spoluprácu pre rozvoj obce,
Stanislav Bartoš – za podporu v oblasti životného prostredia,

za zabezpečenie a pomoc pri obecných podujatiach, za prácu pre
komisie obecného zastupiteľstva, za ochotu vo voľnom čase priložiť ruku k dielu v prospech krajšej obce čistením a kosením, jeho
osobný prístup prácou bol príkladom pre ostatných občanov,
Ing. Marian Ferenc –za prácu v príslušných komisiách, za pomoc,
prípravu a zabezpečenie obecných podujatí, ochotu osobným
prístupom priložiť ruku k dielu, za rôzne návrhy pre rozvoj obce,
jeho energia a zanietenosť rozširovali možnosti napredovania
v obci,
Mgr. Stanislav Rosypal–za jeho prácu pre športový klub, pre
všetky kategórie, osobnú pomoc s prípravou, zabezpečením
a podporou nielen futbalu, obecných akcií, ale aj administratívnej
agendy športového klubu, bez neho by futbal v Šoporni už nebol,
Helena Hipšová –za pomoc v sociálnej a zdravotnej oblasti prostredníctvom príslušnej komisie, za účasť na obecných
podujatiach, jej dlhoročné profesijné skúsenosti boli nápomocné
obecnému zastupiteľstvu,
Nie len týmto všetkým, ale aj Vám patrí veľké poďakovanie za
Vašu činnosť, podporu a dôveru, aby naša obec bola krajšia, aby
sa rozvíjala, aby sme sa cítili dobre a mali dobrý pocit, že tu spolu
žijeme.
Aj ďalším dvom poslancom patrí za určitú časť práce poďakovanie. Vybrali sa však neskôr svojou cestou, ktorá nie vždy bola
v prospech Šoporne. Nebudem ich pred Vami kritizovať, ale ich
konanie som pochopil až neskôr, že im vždy nejde len o rozvoj
obce, že ich snaha bola skôr opačná, čo najmenej robiť, hrať falošnú hru. To sa následne prejavilo osobnými ambíciami. Je pre
mňa smutné, že som musel zájsť až tak ďaleko, že bolo na pána
poslanca podané trestné oznámenie za zneužitie mena firmy
vo verejnom obstarávaní so snahou ho zmanipulovať v jeho prospech a tým zbrzdiť realizáciu asfaltovej plochy v škole počas
prázdnin a preto bude realizácia až počas školského roka. Dotknutá
firma nemala o uvedenom verejnom obstarávaní žiadnu vedomosť
a teraz je to v rukách polície.
Na záver želám novému poslaneckému zboru triezvy pohľad na
obec, rozumné rozhodnutia, pevné nervy, veľa pozitívnej energie,
počúvanie požiadaviek našich obyvateľov a v rámci možností ich
realizáciu, lebo najväčšia odmena je spokojný občan a po skončení
mandátu môcť pokojne chodiť medzi ľudí.
Mgr. Adrián Macho, starosta

Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD–čestný občan Šoporne
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30. mája 2018 poslanci
obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh pána poslanca
Dr. Jozefa Búrana na udelenie čestného občianstva Dr. h. c. prof. RNDr.
Jozefovi Čižmárikovi, PhD. Dňa 13. septembra t. r. na slávnostnom
zhromaždení pozvaných hostí a predstaviteľov obce prevzal pán profesor plaketu a dekrét o pridelení čestného občianstva z rúk starostu
našej obce Mgr. Adriána Macha. Dôvodom pre udelenie tohto čestného titulu je skutočnosť, že pán profesor je uznávaná vedecká kapacita
v oblasti chémie a farmakológie. Počas svojej aktívnej činnosti zastával
významné funkcie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského.
V roku 1989 mu bola ako prvému Slovákovi udelená vedecko – pedagogická hodnosť profesor v odbore farmaceutická chémia. V roku
2007 mu bol Slovenskou akadémiou vied priznaný stupeň I. - vedúci
vedecký pracovník. V rokoch 1987 až 1990 bol prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Na
Katedre farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave doposiaľ pôsobí

ako emeritný profesor. Je autorom a spoluautorom 8 titulov učebných
textov a učebníc. Zastáva funkciu prezidenta Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Pán profesor je držiteľom mnohých ocenení a vyznamenaní. Za dôstojnú reprezentáciu Univerzity Komenského doma
i v zahraničí mu bola udelená zlatá medaila Univerzity Komenského. Z mnohých ďalších ocenení spomeňme štátne vyznamenanie
z roku 2013: Medaila prezidenta Slovenskej republiky, za významné
zásluhy o rozvoj vedy a vzdelávania v oblasti farmaceutických vied.
Jeho ušľachtilým koníčkom je apidológia, náuka o včelách. V rokoch
1998 až 2002 vykonával funkciu prezidenta Apislavie - Federácie stredoeurópskych včelárskych organizácií. V roku 2011 mu Univerzita
sv. Cyrila a Metoda v Trnave udelila čestnú hodnosť Doctor honoris
causa (Dr. h. c.). Významnú časť svojej tvorby venoval aj problematike svojho rodiska, našej obci Šoporni. Je spoluautorom publikácii o
Šoporni, napísal viac článkov do odborných časopisov o šopornianskych včelároch, ako aj state v knihe: Osobnosti epidológie. Štrnástimi
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článkami prispel aj do našich obecných Šopornianskych novín. Pán
profesor žije s našou obcou, pravidelne sa zúčastňuje spoločenských
a kultúrnych podujatí. Svojím životom a dielom dokazuje, že je na
svoje rodisko, na našu Šoporňu, hrdý. Preto aj my sme radi, že vzácny
človek a významný vedec Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. je
od tejto významnej udalosti našim vzácnym čestným spoluobčanom.
					
Dr. Jozef Búran

Budovanie v obci pokračuje
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Naša obec pokračuje vo svojom skrášľovaní a zveľaďovaní. V predchádzajúcich mesiacoch sa zrekonštruovali chodníky na Komenského
ul. od budovy obecného úradu až po koniec starej škôlky a chodník
medzi Rajčurou a obecným úradom. Zdravotné stredisko má novú
tvár vo forme novej fasády, moderných 3D označení jednotlivých častí
a zrenovované prístrešky. Tribúna na Rajčure taktiež dostala nové šaty.
Kvôli bezpečnosti chodcov sa vybudovali dva nové priechody pre chodcov s reflexnými prvkami a osvetlením na ulici Nitrianska a Sereďská,
zvyšné priechody v obci sa označili novými reflexnými značkami. Pred
Obchodným domom Jednota, pri obecnom úrade a pri zdravotnom
stredisku sa vytvorili parkovacie miesta.
Momentálne sa realizuje výstavba nového zberného dvora v obci

za družstvom v smere na Šaľu, ktorého vybudovanie a uvoľnenie starých priestorov je poslednou prekážkou na začatie výstavby kanalizácie,
nakoľko nová čistička odpadových vôd musí byť postavená na mieste
starého zberného dvora.
Aby sa zabránilo nelegálnym skládkam odpadu a zvýšila sa bezpečnosť,
rozšírili sme kamerový systém v obci, čo pomáha pri objasňovaní kriminality.
Pre „naše“ deti sa vymenil asfalt na školskom dvore. Na tomto novom
asfalte sa neskôr vybuduje detské dopravné ihrisko.
V týchto dňoch začína výstavba chýbajúceho chodníka na Sereďskej
ulici až po bývalý motorest Poľovník.

Označenie parkovacích miest v obci

Budovanie nového zberného dvora

Chodník pred KD a Rajčurou

Fasáda a prístrešky zdravotného strediska

Ing. Martin Gála, prednosta
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Zrekonštruovaná tribúna

Kamerový systém

Označenie parkovania pred Rajčurou

Realizácia asfaltu na školskom dvore

Moderné prechody pre chodcov

Nový chodník za KD

Strelecké preteky o Putovný pohár starostu obce Šoporňa
Dňa 15.09.2018 poľovné združenie Domovina Šoporňa usporiadalo
strelecké preteky o Putovný pohár
starostu obce Šoporňa. Členovia
PZ Domovina Šoporňa zabezpečili preteky na veľmi dobrej úrovni
s bohatou účasťou strelcov a širokej
verejnosti. Tento rok nám počasie
počas celých streleckých pretekov
krásne vyšlo a to spríjemnilo športové zážitky všetkým súťažiacim
a širokej verejnosti. Strelecké preteky zahájil predseda PZ Domovina
p. Štefan Kišš o 9.00 hod. Strieľalo sa
v disciplíne americký trap, podľa
platného streleckého poriadku SPZ.
Na bezpečnosť a pravidlá strelieb
dozerali dvaja rozhodcovia p. M. Lipovský a B. Zemko. Víťazom sa stal
p. J. Mancír, ktorému odovzdal prvú

cenu Putovný pohár starosta obce
Šoporňa p. Mgr. Adrián Macho.
Prijemnú atmosféru podujatia
umocnilo profesionálne zvládnutie
organizačného zabezpečenia streleckých pretekov členmi PZ Domovina Šoporňa. Veríme, že toto podujatie bolo príjemným spestrením pre
všetkých vyznávačov tohto športu a
tešíme sa na ďalší ročník.
Konečné umiestnenie:
1. miesto: p. J. Mancír 		
2. miesto: p. F. Macho
3. miesto: p. A. Tóth
4. miesto: p. J. Šedivý
5. miesto: p. D. Oravec
6. miesto: p. M. Kovár
Robert Javor
Tajomník PZ Domovina
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Hospodárenie v obci za posledných 8 rokov
Rok

Schválený rozpočet obec + škola
Rozpočet samostatne obec

Výdavky
na obec

Investície v obci

Výdavky na
odpad

Športový klub

2011

1 754 553
1 156 757

597 796

949 121

207 636

106 869

42 600

2012

1 381 882
794 817

587 065

766 817

28 000

113 517

39 000

2013

1 587 196
933 520

653 676

894 520

39 000

106 905

52 200

2014

1 713 133
1 078 610

634 523

986 610

92 000

125 598

129 700

2015

1 841 109
1 083 254

757 855

844 699

238 555

118 445

38 300

2016

2 106 307
1 333 870

772 437

867 127

466 743

95 567

38 011

2017

2 460 128
1 608 620

851 508

854 256

754 364

77 844

36 600

2018

2 364 408
1 438 768

925 640

890 154

548 614

74 115

38 000

V prvom stĺpci tabuľky sa nachádza rok, ktorého sa v riadku týkajú príslušné údaje. V druhom
stĺpci je minutý rozpočet za príslušný rok, pod ním
suma, ktorá z rozpočtu bola minutá pre obec. Výdavky obce tvoria manažment, plánovanie, kontrolná činnosť, členstvo v organizáciách, propagácia,
kronika, informačný systém, vzdelávanie pracovníkov, archív, registratúra, matrika, občianske obrady,
cintorínske služby, civilná a požiarna ochrana, verejné osvetlenie, odpad, kultúrne podujatia, knižnica,
športový klub, verejná zeleň, ČOV a kanalizácia,
vodovod, sociálna pomoc, klub dôchodcov, Važina,
Važinka, opatrovateľská služba, poskytnutie stravy,
podporná činnosť, administratíva, mzdy.
V treťom stĺpci suma, ktorá bola z rozpočtu poukázaná základnej škole s materskou školou. Takže
škola + obec = rozpočet.
Vo štvrtom stĺpci sú investície vynaložené z rozpočtu obce na jej rozvoj a zveľadenie.
V roku 2011 sa preinvestovalo 207 000 € za projekt autobusovej zastávky, účtovný software obecného úradu, splátky z projektu kanalizácie a ČOV,
projekt zateplenia budovy OcÚ, stavebné práce
škola – rekonštrukcia, vybudovanie parkoviska pred
školou.
V roku 2012 sa investovalo 28 000 € za účtovný software obecného úradu, splátky z projektu kanalizácie a ČOV, inžinierska činnosť projektu kanalizácie
a ČOV.
V roku 2013 boli investície v sume 39 000 € za materiál ČOV, projekt ČOV – intenzifikácia, inžinierska
činnosť projektu kanalizácie a ČOV, meradlo BadgerFlowL206 a kosačku.
Rok 2014 priniesol investície za 92 000 € za prepravu autom s hydraulikou, štrk, odvoz zeminy, požiarnu nádrž – studňu, služby obecný úrad, bezdrôtový
obecný rozhlas, čerpadlo ČOV, schody a chodníky
okolo požiarnej nádrže - studne, pamätná tabuľa, prevádzkovanie ČOV, obecný rozhlas, lavičky,
prístrešok na športovom klube, projekt ČOV – in-
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tenzifikácia, práce na dome smútku – vestibul.
V 2015-tom roku boli investície v sume 238 555 €
za vyčistenie okolia Starého Váhu, odstránenie čiernych skládok, za rekonštrukciu sociálnych zariadení
v škole, nefunkčných strojov v školskej kuchyne, vymaľovali kuchyňu a skladové priestory, sfunkčnila
sa kanalizácia zo šatní telocviční, merače rýchlosti, dopravné zrkadlá, renovácia pomníka Antona
Dubrovského, nová trieda v materskej škole, opravy
autobusových zastávok, projekt dobudovania kanalizácie na ulici Nitrianskej, Fazuľovej a Družstevnej,
projekt osvetlenia.
V roku 2016 sa preinvestovalo 466 743 € za nový asfalt na miestnych komunikáciách pri bytovkách za
Jednotou a ulici Mládežníckej, nová garáž pre hasičské auto s protipovodňovým vozíkom, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, budovy polície, kúpa obecného autobusu, kamerový systém, oprava strechy
na obecnom úrade, projekt zberného dvora, nová
rozhlasová ústredňa obecného rozhlasu, predajné
stánky na Rajčure, automatická závlaha na športovom klube, dopravné zrkadlá, oprava prepadnutej
kanalizácie pri bytovkách, osvetlenie okolo kostola,
oprava výtlkov v celej obci aj ceste na Štrkovec, výsadba novej zelene.
Rok 2017 bol v investíciách zatiaľ najvýraznejší,
v obci sa investovalo 754 364 € za práce na verejnom vodovode, projekty chodníka na Sereďskej
a Nitrianskej ulici, projekt energetickej úspornosti
obecného úradu, parkovisko, lavičky a vodovodné
hydranty v cintoríne, nový asfalt na uliciach Gotwaldova a Leninova, verejné sociálne zariadenie na
Rajčure, výmena okien na zdravotnom stredisku, rekonštrukcie zastávok, výmena verejného osvetlenia,
vybudovanie sály na športovom klube, kúpa osobného obecného vozidla, rideru na kosenie, traktora
s príslušenstvom a kosačky na športový klub, preliezačky pre deti, workoutové ihrisko, výbrus miestnych komunikácií, lavičky na Rajčure, okolo školy
a pred Jednotou, kontajneri na zberný dvor, drvička,
moderné 3D označenia obecných budov, zmoderni-

zovanie sály v kultúrnom dome s prístavbou.
V roku 2018 sa investovalo do rozvoja obce zatiaľ 548 614 €. Financie boli použité na novú zastávku s odvodnením, otvorili sme územný plán,
vybudovali parkovisko pre zamestnancov školy
s chodníkom a priestorom pre bicykle, asfalt pred
zdravotným strediskom, Rajčurou a obecným úradom spolu s vytvorením parkovacích miest, nová
fasáda na zdravotnom stredisku, prístrešky, doplnenie kamerového systému, zriadenie moderných
a bezpečných priechodov cez cestu s osvetlením,
reflexné značenie, zatrávňovanie plochy, rekonštrukcia vodárne na Štrkovci, oprava porúch na
vodovode, vybudovanie chodníka pred Rajčurou
a okolo kultúrneho domu, podláh v telocvičniach,
poruchy na kanalizácii v škole, nová asfaltová plocha v škole. Čaká nás dokončiť zberný dvor a chodník k Poľovníkovi.
V piatom stĺpci poplatky za odpad, za zvoz, odvoz
a uskladnenie. Úspešnou separáciou sa darí tieto výdavky znižovať. V šiestom stĺpci sú výdavky
vynaložené na športový klub. Je potrebné uviesť,
že značné navýšenie rozpočtu vyplynulo aj zo získaných financií z úspešných projektov a od iných
inštitúcií. V roku 2015 to bolo 83 000 € na sociálne zariadenia a novú triedu materskej školy, v roku
2016 na osvetlenie v telocvičniach, podporu kultúry, recykláciu a vybudovanie stánkov 23 500 €,
v roku 2017 na výmenu osvetlenia, kamerový systém a podporu kultúry 158 572 € a v roku 2018 na
rekonštrukciu telocviční a zberný dvor 342 500 €.
Bez týchto financií by sa v obci toho vybudovalo
oveľa menej a aj rozpočet obce by bol značne menší.
V roku 2019 bude rozpočet ovplyvnený budovaním
kanalizácie a ČOV a taktiež zateplením s rekonštrukciou obecného úradu zo získaných dotácií.

ekonomické oddelenie OcÚ
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
KOMUNÁLNE VOĽBY SA USKUTOČNIA V SOBOTU 10. NOVEMBRA 2018
Obec Šoporňa uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Šoporňa a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šoporni.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Šoporňa:
1. Adrián Macho, Mgr., 42 r., starosta, nezávislý kandidát
2. Jozef Nahácky, Ing. 33 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
3. Katarína Plocháňová, 54 r., administratívny pracovník, Slovenská konzervatívna strana
4. Milan Vlček, Mgr. 47 r., manažér, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šoporni:
1. Stanislav Bartoš, 48 r., elektromechanik, Slovenská národná strana
2. Branislav Benko, Ing., 43 r., ekonóm, nezávislý kandidát
3. Róbert Danihlík, Mgr., 39 r., vedúci IT, nezávislý kandidát
4. Marián Ferenc Ing., 29 r., poľnohospodár, Sloboda a solidarita – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
5. Andrej Fraňo, 31 r., podnikateľ, Sme rodina – Boris Kollár
6. Ivan Gála, Mgr. 44 r., vychovávateľ, Sme rodina – Boris Kollár
7. Marek Gála, 34 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
8. Galina Gálová, Ing. 44 r., rozpočtárka, Smer – sociálna demokracia
9. Mária Kakarová, 51 r., robotníčka, Strana tolerancie a spolunažívania
10. Ivan Kišš, 49 r., mechanik – opravár, Sme rodina – Boris Kollár
11. Rudolf Koška, 66 r., dôchodca, Národná koalícia
12. Miroslav Kovaľ, 62 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
13. Lucia Kušnírová, Mgr. 36 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
14. Adrián Macho, Mgr., 42 r., starosta, nezávislý kandidát
15. Jozef Nahácky, Ing. 33 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
16. Stanislav Novosád, Mgr., 37 r., zamestnanec štátnej správy, Slovenská národná strana
17. Jana Pašková, 37 r., zdravotná sestra, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
18. Marián Petráš, 53 r., vo výslužbe, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Katarína Plocháňová, 54 r., administratívny pracovník, Slovenská konzervatívna strana
20. Monika Práznovská, Mgr. 26 r., interný doktorand, Slovenská národná strana
21. Stanislav Rosypal, Mgr., 37 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
22. Katarína Rutová, 43 r., nákupkyňa, Národná koalícia
23. Ľuboš Sokol, Ing., 57 r., technik, nezávislý kandidát
24. Katarína Sokolová, JUDr., 30 r., právnička, Smer – sociálna demokracia
25. Ida Ščípová, 54 r., invalidná dôchodkyňa, Sme rodina – Boris Kollár
26. Kamil Šmátrala, Mgr. 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
27. Radoslav Šmidák, 46 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
28. Ivan Tischljar, Ing. 50 r., geodet– živnostník, nezávislý kandidát
29. Milan Vlček, Mgr., 47 r., manažér, nezávislý kandidát
30. Michaela Vlčková, 22 r., študentka, Národná koalícia
31. Lenka Zaťková, 20 r., študentka, Národná koalícia
Mgr. Zuzana Sokolová
predseda miestnej volebnej komisie

Obecný úrad pozýva všetkých kandidátov na starostu obce Šoporňa, kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šoporňa a Vás, všetkých obyvateľov, na spoločné predstavovanie jednotlivých
kandidátov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 04. 11. 2018 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Šoporni.
Využite možnosť predstaviť svoje programy a možnosť odpovedať na otázky našich obyvateľov.
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Je čas hodnotiť, je čas bilancovať
Dobrý deň! Od môjho nástupu do funkcie starostu už uplynulo viac ako
3,5 roka. Ten čas mi uplynul neskutočne rýchlo, blíži sa koniec volebného obdobia, preto si dovolím spraviť bilanciu toho, čo sa mi počas výkonu
funkcie starostu našej obce podarilo a čo zostalo len v rovine sľubov.
Nástup na úrad bol v období, ktoré možno nazvať prinajmenšom búrlivým.
Prvýkrát v histórii obce neodovzdal funkciu bývalý starosta, muselo sa
čakať až do uplynutia zákonom prodpokladaného času. Predtým sme prežili
dve zmarené referendá (za jedno je právoplatne odsúdený - https://obcan.
justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/c83c9558-6fda-4b12-81ba-d082b7279f4c%3A52b0f5e7-a604-46ef-9280-3e0d647d60d2), svojvoľné rozhodovanie a odpredaj obecného majetku – Felíciu, nechodenie na
zastupiteľstvá, ignorovanie poslancov, nezákonná výpoveď hlavnej kontrolórke, klamania a udávania, vyhrážky, zastrašovanie, snaha o korupciu, blokovanie činnosti poslancov a komisií, snaha zmanipulovať voľby zmenami
v komisiách a vrcholom všetkého bolo vymyslené a vykonštruované podanie návrhu na ústavný súd na regulárne prehrané voľby, strata hlasovacích
lístkov a osobná účasť viacerých členov komisií v Košiciach na súde. Až do
4. 3. 2015 sme čakali na zamietnutie tohto obludného návrhu. Po nástupe
nás čakali rôzne „nášľapné míny“, úplne rozhádzané účtovníctvo v archíve,
prázdne zakladače v kanceláriách, práceneschopnosť viacerých zamestnancov, viac ako 44 000 euro schodok v rozpočte vo forme nezaplatených
záväzkov, čierne stavby (studňa a dom smútku), pokus bývalého vedenia
športového klubu týždeň pred súťažou rozbiť športový klub vzdaním sa
členstva, udania na všetky možné inštitúcie, kontroly, a to všetko s jedinou
snahou - znemožniť chod úradu a poukázať na našu neschopnosť. Úspešne
sme zvládli všetky prekážky a ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré,
tak aj toto nám pomohlo rýchlejšie sa zorientovať a udania poukázali na
chyby, ktoré boli na úrade zanedbané. Netreba toto obdobie viac pripomínať, ale netreba ani zabudnúť.
Funkcia starostu je politická funkcia, samospráva je samospráva preto,
že sa spravuje sama a občan je zodpovedný za to, či si zvolí človeka, ktorý bude dodržiavať zákony – toto je stručný výklad našej legislatívy. Stačí
tvrdiť, že ste konali v prospech obce a robíte svoju prácu legálne. Preto je
veľmi dôležité, komu dáte takúto, skoro až neobmedzenú, moc, či to bude
človek, ktorému záleží na obci a na jej obyvateľoch, alebo taký, ktorý má
„iné záujmy“ a bude svoju moc a obecné peniaze využívať pre svoj osobný
prospech alebo prospech svojich blízkych. (bližšie informácie – Šopornianske noviny č.1/2015)
Dôveru v starostovanie som od Vás dostal s programom, kde som sľuboval prinavrátiť Šoporni dôstojnosť, vytvoriť priestor pre príjemný život,
vzájomne komunikovať, spolupracovať a osobne sa zapájať do obnovy našej
obce. Ďalej tiež transparentne nakladať s financiami obce, spolupracovať
s obecným zastupiteľstvom, rešpektovať potreby obyvateľov a hospodárne
a v súlade s platným právnym poriadkom viesť našu obec. Som presvedčený, že všetky tieto moje predvolebné sľuby môžem hodnotiť ako splnené,
veď Šoporňa je krajšia, komunikácia a spolupráca funguje, okolie sa mení
k lepšiemu, s financiami sa nakladá transparentne, hospodárne a v pros
pech obce. Obec je vedená v súlade s platným právnym poriadkom a potreby obyvateľov sú zabezpečované, aj keď nie všetko ide vyriešiť ihneď alebo
nie všetky riešenia každému vyhovujú. Dá sa ale pomáhať len v rozsahu
kompetencií, ktoré platný právny poriadok obci priznal. Aj preto sa osadili
lavičky, smetné nádoby, zrekonštruovali chodníky, obnovili autobusové zastávky, zrealizovali nové priechody pre chodcov, osadili dopravné zrkadlá,
opravili prepadnuté úseky kanalizácie, robí sa chodník na Sereďskej ulici,
pripravil sa projekt chodníka smerom do Paty a do budúceho rozpočtu sa
ráta s jeho realizáciou. Mnoho ďalších menších a bežných požiadaviek sa
vybavuje priebežne.
Ako ďalšie ciele som mal:
– ozdravenie ekonomiky obce na základe dôkladnej finančnej analýzy – splnené
– vybudovanie novej čističky odpadových vôd a dobudovanie kanalizácie
– čiastočne splnené, nakoľko sme boli úspešní v projekte a momentálne prebieha realizácia zberného dvora, ktorý bude dokončený do konca novembra a následne bude začatá realizácia čističky na mieste starého zberného
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dvora s následnou kanalizáciou
– rekonštrukcia starej budovy materskej školy – čiastočne splnené, budova
sa zasklila, opravila strecha, vyčistila, upravilo okolie, je pripravená pre
projekt realizácie domova seniorov, denného stacionáru, presťahovania
obecného úradu s vytvorením klientskeho centra a priestorov pre miestne
organizácie
– základná škola s materskou školou – rekonštrukcia odpadov, WC, spoločných priestorov, vonkajšieho areálu – splnené, zrekonštruovaná havarijná časť sociálnych zariadení a šatní, výmena osvetlenia v materskej škole
a v telocvičniach, realizácia parkoviska, asfaltovej plochy, prebieha rekonštrukcia v telocvičniach
–
modernizácia osvetlenia a miestneho rozhlasu – splnené, vymenená
ústredňa rozhlasu a kompletná výmena osvetlenia
– založenie obecnej firmy a vytvorenie pracovných miest – čiastočne splnené, využívané možnosti zamestnania prostredníctvom úradu práce,
nemožnosť vytvorenia obecnej firmy z dôvodu nedostatku kvalifikovanej
a odbornej pracovnej sily
– maximálna podpora miestnych podnikateľov a živnostníkov, využívanie
ich možností a služieb pri realizácii rôznych projektov v rámci rozvoja
obce – splnené
– prinavrátenie hodnoty tradičným kultúrnym a športovým podujatiam –
splnené, dôstojné hodové slávnosti, obnovenie Šoporňanskej 12–ky, Silvester ...
– maximálna podpora opatrovateľskej služby, vytvorenie oddychových zón
– splnené, využitie projektu opatrovateľskej služby, osadenie lavičiek, detských ihrísk
– oprava kultúrnych a historických pamiatok a budov – splnené, zrekonštruovaná budova zbrojnice, polície, zdravotného strediska
– podpora a spolupráca s miestnymi spoločenskými organizáciami – splnené, so všetkými organizáciami je veľmi dobrá spolupráca a dotácie obce
svedčia o podpore
– výstavba nájomných bytov – čiastočne splnené, realizácia závisí na dobudovaní kanalizácie, preto obec podporila výstavbu bytov na predaj
a prenájom v existujúcich objektoch v súkromnom vlastníctve
– oprava miestnych komunikácií, dobudovanie a rekonštrukcia chodníkov,
pravidelná úprava ciest – splnené, rekonštrukcia viacerých ciest v obci,
budovanie chodníkov, ihneď po realizácii kanalizácie plánujeme rekonštrukciu na Budovateľskej, Mlynskej, Mierovej, Slnečnej ulici, myslíme aj
na ČSLA, cesty na Važine, Komenského, Argentínsku..., je toho veľa, je
čo opravovať
– zabezpečiť merače rýchlosti – splnené
– počúvať a reagovať na potreby občanov – plní sa podľa potrieb občanov
Okrem spomenutých cieľov sa nám podarilo zrekonštruovať autobusové
zastávky, sálu v kultúrnom dome, čo sa osvedčilo pri svadbách, oslavách,
plesoch, väčších akciách, nakoľko takáto sála v obci, po zániku „Bieleho
domu“, veľmi chýbala. Zrekonštruovalo sa okolie kultúrneho domu, na
menšie príležitosti sa zrekonštruovala sála športového klubu, zrealizovalo sa nové osvetlenie obce, automatické zavlažovanie a workoutové ihrisko športového klubu, budujeme nový zberný dvor, odstraňovali sa čierne
skládky, zrekonštruovali lavičky a vodovody na cintoríne spolu s rozšírením
parkoviska, upravili sme okolie pred Rajčurou, spustila sa bezplatná wifi
zóna, postavili nové stánky, sociálne zariadenie a zrekonštruovala tribúna
– všetko na Rajčure. Zároveň sme získali cez 90 000 eur na rekonštrukciu telocviční, ktorá sa uskutoční v októbri a takmer 700 000 euro na rekonštrukciu kultúrneho domu. Táto realizácia nás čaká v budúcom roku.
Za veľký úspech považujem začatie separovania, nakoľko do odpadu bola
vynaložená značná časť financií z rozpočtu. Vašou zásluhou a dôkladným
separovaním dosahujeme veľmi pozitívne výsledky.
Veľa sa podarilo dokončiť a veľa je ešte pred nami. To už máte v rukách Vy,
obyvatelia. Vy sa rozhodnete ako to v obci bude ďalej pokračovať.
Želám Vám a našej obci všetko dobré
			
Mgr. Adrián Macho, starosta
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Cena mesta Nitry aj pre nášho rodáka
Zaplnená Synagóga v Nitre 2. septembra 2018 bola svedkom mimoriadneho
zasadania mestských poslancov pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských
výsad mestu Nitra. Okrem poslancov sa tam zišlo mnoho osobností z politickej,
vedeckej, hudobnej, športovej a iných odvetví života. Zasadanie viedol primátor
Nitry doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Schválené a odovzdané boli ocenenia:
– Cena mesta Nitry
– Cena primátora Nitry
– Pamätné listy pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra.
Udelených bolo 7 Cien mesta Nitra. Osobne ma potešilo, že jedným
z ocenených bol aj náš rodák Ing. Ľudovít ČUTRÍK, Čestný občan obce Šoporňa,
ale aj nositeľ Ceny mesta Trnava. Žiaľ, jeho zdravotný stav mu nedovolil osobne si
prevziať toto ocenenie, urobil to za neho syn Peter.
V roku Európskeho mesta športu v Nitre poslanci ocenili jeho celoživotnú angažovanosť v oblasti športu. Sám bol v mladosti talentovaným šprintérom na vyštudovaní Stavebnej fakulty na SVŠT v Bratislave bol zamestnaný na PS v Nitre
a popri stavbách vysokoškolských objektov a sídlisk bol spolu s pedagogickým
zborom na VŠP v Nitre spolutvorcom ľahkoatletického štadióna a spoluzakladateľom pretekov AX so zameraním na vrhačské disciplíny, kde boli v nasledujúcich rokoch dosiahnuté svetové výkony. Bol aj funkcionárom atletického
športu v Nitre. Neskôr publikoval šport v knihách „Šport v Nitre po roku 2000“,
„80 rokov atletiky“ a tesne pred vydaním je „100 rokov atletiky v Nitre“.
Právom ho teda ocenili v tomto období, keď sa mesto Nitra stalo mestom
športu. Určite budú Šoporňania hrdí na svojho rodáka a zaželajú mu do ďalšieho
obdobia pevné zdravie a stálu chuť do písania.
Udelených bolo 8 cien primátora mesta a viac než 50 Pamätných listov.
Dr. Antonín ROJKA
Šoporňan žijúci v Nitre

Pavol Horváth úspešne reprezentoval Šoporňu
a Slovensko na Národnom galope 2018 v Budapešti
Všetko sa to začalo 23. 6. 2018 v Dunajskej Strede na IV. žitnoostrovskom galope. Na štart dunajskostredského rozbehu sa postavili kone a jazdci,
aby reprezentovali svoju obec či mesto v jedných z najvýznamnejších dostihových pretekoch. Medzi nimi aj Pavol Horváth zo Šoporne, ktorý s kobylkou
KATY zvíťazil a postúpil.
Ako víťaz slovenského rozbehu reprezentoval Slovensko 16. 9. 2018
v medzinárodnom závode Národného galopu v Budapešti. Tu sa zo semifinále prebojoval do finále spolu s jazdcami z Číny, Srbska, Českej republiky, Slovinska a Maďarska. Po náročnom súboji skončil na peknom
6. mieste. Všetci jazdci mali oblečený svoj národný kroj, čím si uctili krajinu,
z ktorej pochádzajú. Pavlovi Horváthovi gratulujeme, ďakujeme mu za
dôstojnú reprezentáciu Slovenska i jeho rodnej obce Šoporňa a prajeme ešte

veľa úspechov v ďalších pretekoch. Národný galop je najväčší z festivalov
v Budapešti založený v roku 2008. Počas celého trojdňového festivalu tu ožíva
história a tradície. Slávne Námestie hrdinov je prerobené na pretekársku trať
s pieskom, tribúnami, obrovskými obrazovkami a vlajkami reprezentujúcich
krajín. V rôznych disciplínach súťaží okolo 250 koní o peňažnú výhru, trblietavý meč a národnú slávu. Na neďalekej Andrássy Avenue, najväčšej ulici mesta,
si môžete vychutnať tradičnú maďarskú kuchyňu, najlepšie vína a pálenku
v krajine, pokochať sa tradičnými remeslami či zatancovať si tradičné maďarské ľudové tance.
Celé to tu dýcha viac ako 1000-ročnou maďarskou históriou a domov
si každý odnáša nezabudnuteľné kulinárske a športové zážitky.
Helena Gálová
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Šopornianske
noviny

Zamyslenie sa po výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Šoporni
V dňoch 8. a 9. septembra pripravili šopornianski záhradkári už 18. ročník
tradičnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Po druhý raz, pri výbornej spolupráci s vedením ZŠ, sa uskutočnila v školskej jedálni, čo prináša pozitívne
ohlasy pre lepšiu dostupnosť i kultúrnejšie prostredie. V mene výboru Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Šoporni ďakujem všetkým
vystavovateľom, ktorí prekonali pohodlnosť a vošli do svojich záhradiek, aby
z nich priniesli plody na našu výstavu a urobili tak radosť širšej verejnosti.
Zo štatistického pohľadu vystavovalo 18 vystavovateľov, ktorí ponúkli 344
exponátov. Veľmi bohatá a obsiahla bola expozícia žiakov našej ZŠ. Ďakujeme pedagógom, ktorí ich k tomu viedli. Po prvý raz, z vďaky a na pamiatku
nášho dlhoročného predsedu, čestného predsedu a legendy šopornianskych
záhradkárov, bol udelený i Putovný pohár Antona Kochana. Pri spätnom pohľade
na všetkých 18 ročníkov výstav ma mrzí, že tak ako počet vystavujúcich i množstvo exponátov i počet návštevníkov sa z roka na rok znižuje. Keď z obce, ktorá
má približne 4 200 obyvateľov a 80-tku organizovaných členov, sa nájde až 18
vystavovateľov musí to znepokojiť nielen výbor, ale i všetkých členov, ba dokonca i všetkých občanov, ktorí ešte cítia hrdosť na dedičnú rodnú hrudu alebo
prišli žiť na tento úrodný kúsok Slovenska. Chýba nám zdravý lokálpatriotizmus.
Vnútorná, a keď treba i manifestačná, hrdosť na to, že sme Šoporňania, že sme
tu šikovní ľudia v každom odbore činnosti, ktorí sa navzájom vedia povzbudiť
a podporiť. Veď kedy by už bola lepšia príležitosť, ba až výzva pre mladých i starých rodičov s deťmi a vnúčatami, ako v čase Šopornianskej 12-ky? Práve v tomto
čase majú možnosť prezrieť si a inšpirovať sa záhradníckou výstavkou, oživiť si
obrázky zvierat na chovateľskej výstave a v obdive si uvedomiť krásu šopornianskej čipky. Všetko takmer na jednom mieste. Tu je možnosť dať dieťaťu a každému vnímavému človeku impulz pre zdravý život – pohyb a šport, zdravie, úžitok
a krásu zo záhrad, vzťah k reálnemu živému stvoreniu, pokoru a obdiv k práci
človeka. Žiaľ, väčšina si nenašla hodinu z celého dňa. Možno dávali v telke 298.
časť seriálu a deti boli ticho s mobilmi či na internete. Odcudzujeme sa v rodinách
i spoločenstvách, odcudzujeme sa vo vzťahu k reálnemu životu. Mrzí ma tento
vývoj. Vidíme to i u záhradkárov. Nedá sa všetko ospravedlniť vysokým vekovým
priemerom našich členov a tým i postupným upadaním aktivít. Tu sa chcem obrátiť na mladých ľudí, mladé rodiny, ktoré žijú v našej obci. Pri každom rodinnom

Školský rok sa začal
Po horúcich letných dňoch prišiel september a s ním aj začiatok nového školského roka. V pondelok 3. septembra 2018 sa po dvojmesačných
letných prázdninách znova otvorila školská brána a školáci zasadli do lavíc. Oficiálne sa začal nový školský rok 2018/2019. V našej škole sa bude
v tomto školskom roku učiť 328 žiakov v 17 triedach. Pedagogický zbor tvorí
23 učiteľov, 4 vychovávateľky v ŠKD, 1 špeciálny pedagóg a 1 asistent učiteľa.
Do MŠ nastúpilo 101 detí, ktoré bude učiť 10 pani učiteliek v piatich triedach. O chod školy sa stará 16 nepedagogických zamestnancov. Vedenie
školy želá škôlkarom, žiakom ale aj učiteľom a rodičom úspešný štart do
nového školského roka, veľa trpezlivosti a chuti do učenia!
PaedDr. Eva Kabrhelová
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dome je záhradka. Niekde je zanedbaná, niekde aspoň s monokultúrou trávnika.
Vo svete ožíva a vzmáha sa trend ozdravovania života, pestovanie ovocia a zeleniny s minimom alebo úplne bez chémie v symbióze rastlinných a živočíšnych druhov. Hovorím o alternatívnom záhradkárstve, o biopestovaní, o znižovaní záťaže
z potravín na imunitné systémy našich detí i dospelých. Výbor ZO SZZ ochotne
poradí pri výbere odolných ovocných a zeleninových odrôd, pri používaní biopostrekov. Nič nebráni tomu, aby vznikla skupina ľudí so záujmom o nový prístup
k svojej pôde, k svojmu zdraviu a svojmu životnému prostrediu. Radi ju zastrešíme a poskytneme odbornú pomoc, rady a prednášky. Na záver uvádzam výsledky hodnotenia z 18. ročníka našej výstavy.

VÝSLEDKY HODNOTENIA
PUTOVNÝ POHÁR ANTONA KOCHANA:
Jozef a Martin Štrpka
OVOCIE:
1. Ing. Peter Hanušniak
2. František Barantal
3. Jozef a Martin Štrpka
ZELENINA:
1. Edita Töröková
2. Jozef a Martin Štrpka
3. Eva Dobrovodská
OSTATNÉ:
1. Edita Töröková
2. Ivan Gála
3. rodina Kochanová
CENA NÁVŠTEVNÍKOV VÝSTAVY: Ján Házy
Ján Házy
Predseda ZO SZZ v Šoporni

Šopornianske
noviny

Šopornianska 12-ka

V sobotu 8. septembra v uliciach našej obce zápolili bežci o čo
najlepšie umiestnenie v známom a tradičnom behu Šopornianska
12–ka. Tento rok sa konal už 28. ročník tohto preteku. V 22 vekových
kategóriách sa do tejto súťaže zapojilo spolu 147 zanietených bežcov. Napriek pomerne vysokej teplote, všetci bežci vydali zo seba maximum, aby dokázali, že beh je nielen zaujímavý, ale hlavne zdravý.
Prví traja pretekári v detských kategóriách boli odmenení diplomom
a krásnym pohárom. Všetky deti získali medailu a sladkú odmenu.

V hlavných kategóriách boli prví traja pretekári ocenení diplomom,
pohárom a finančnou odmenou. Od starostu obce získali ocenenie
nielen najmladší a najstarší účastník preteku, ale aj najlepší domáci
pretekári . Za bezproblémový priebeh preteku patrí poďakovanie celému organizačnému tímu. Veríme, že rovnako úspešný bude aj ďalší
ročník Šopornianskej 12–ky.
PaedDr. Eva Kabrhelová

Šopornianska 12–ka výsledková listina
200 m Dievčatá do 6 rokov
Poradie

300 m Dievčatá od 6 do 8 rokov

Meno

Klub

Čas

Poradie

Meno

Klub

Čas

1.

Sofia Karaffová

ZŠ s MŠ Šoporňa

0:53

1.

Liana Hercegová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:06

2.

Zoja Danihlíková

ZŠ s MŠ Šoporňa

0:53

2.

Barbora Korcová

Pata

1:09

3.

Michaela Švecová

ZŠ s MŠ Šoporňa

0:54

3.

Zoja Hipšová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:18

4.

Olívia Dorušincová

Levice

1:00

4.

Dorotka Lehocká

Pezinok

1:21

5.

Nela Földváriová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:10

5.

Melisa Mikéciová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:24

6.

Alžbetka Horvátová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:11

6.

Lilien Masaryková

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:28

7.

Natália Tulalová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:26

7.

Sofia Gagová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:42

8.

Daniela Gálová

Bratislava

1:49

9.

Paulína Gálová

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:52

10.

Hana Tasáryová

Obec Šoporňa

3:11
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Šopornianske
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2 km

500 m Dievčatá od 8 do 10 rokov
Poradie

Meno

Klub

Čas

Poradie
1.

1.

Vivien Vršanová

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:20

2.

Barbora Jašková

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:23

3.

Patrícia Bartakovičová

Nitra

2:24

4.

Alžbeta Kramárová

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:28

5.

Klaudia Tkáčová

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:33

6.

Lenka Bělčíková

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:43

12 km

7.

Emma Stanková

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:52

Poradie

8.

Jana Holbíková

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:55

1.

9.

Eliška Hulinová

ZŠ s MŠ Šoporňa

3:14

10.

Sabína Práznovská

ZŠ s MŠ Šoporňa

3:27

6 km

11.

Terézia Heldová

ZŠ s MŠ Šoporňa

3:31

12.

Simona Geričová

ZŠ s MŠ Šoporňa

3:42

13.

Nela Dorušincová

Obec Šoporňa

4:38

1000 m Ml. žiačky od 10 do 12 rokov
Poradie

Meno

Klub

Poradie

Meno
Lucia Štrpková

Klub
Ak Bojničky

Čas
8:44

Ženy od 18 do 40 rokov
Meno

Klub

Beáta Hrvolová

Galantská elita

Čas
1:02:08

Ženy od 40 do 50 rokov
Meno
Monika Kozmérová

Klub
Sereď

Čas
29:10:00

Ženy nad 50 rokov
Meno

Klub

Čas

Darina Vuongová

Vuong team Žarnovica 32:16:00

3.

Danka Michaligová

Šoporňa

Bibiana Machová

ZŠ s MŠ Šoporňa

4:54

3.

Nina Vozárová

Obec Šoporňa

5:19

4.

Alexandra Ašverusová

ZŠ s MŠ Šoporňa

5:20

5.

Sabína Matišíková

ZŠ s MŠ Šoporňa

5:23

6.

Nela Balážová

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:02

7.

Tatiana Polakovičová

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:05

8.

Patrícia Hambálková

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:06

9.

Katarína Eliášová

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:09

10.

Lenka Ďurišová

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:25

11.

Alexandra Gálová

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:28

12.

Marta Ščípová

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:47

13.

Sára Dorušincová

ZŠ J. Fádlyho Sereď

6:51

14.

Kristína Borošová

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:52

DNF

Vanessa Kotlárová

ZŠ s MŠ Šoporňa

DNF

DNF

Sára Némethová

ZŠ s MŠ Šoporňa

DNF

DNF

Vanessa Zemanová

ZŠ s MŠ Šoporňa

DNF

1500 m St. žiačky od 12 do 14 rokov

12

6 km

St. dorastenky od 16 do 18 rokov

2.

2.

DNF

1.

10:04

Čas
4:52

1.

Poradie

Ak Bojničky

Čas

Obecný úrad Poluvsie

ZŠ s MŠ Šoporňa

Klub

1.

Mária Zelenáková

Klub

Eva Budinská

Karolína Oravcová

Meno

Poradie

Meno

1.

1.

Poradie

2 km

Ml. dorastenky od 14 do 16 rokov

Čas

Ema Tasáryová

ZŠ s MŠ Šoporňa

8:00

Monika Vozárová

ZŠ s MŠ Šoporňa

DNF

30:01:00
36:31:00

Šopornianske
noviny

200 m Chlapci do 6 rokov
Poradie

500 m Chlapci od 8 do 10 rokov

Meno

Klub

Čas

Poradie

Meno

Klub

Čas

1.

Juraj Forró

ZŠ s MŠ Šoporňa

0:49

1.

Timotej Hipp

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:09

2.

Samuel Krajčírovič

ZŠ s MŠ Šoporňa

0:55

2.

Adam Horvát

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:13

3.

Lukáš Held

ZŠ s MŠ Šoporňa

0:57

3.

Kevin Masyryk

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:13

4.

Lukáš Hurban

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:00

4.

Adríán Tománek

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:13

5.

Patrik Bialoň

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:01

5.

Matúš Petrovský

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:17

6.

Leoš Práznovský

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:03

6.

Mário Roman Lipovský ZŠ s MŠ Šoporňa

2:18

7.

Jakub Stránovský

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:10

7.

Samuel Palkovič

Hájske

2:28

8.

Eduard Baláž

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:11

8.

Jakub Ščípa

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:31

9.

Samuel Jurík

Obec Šoporňa

1:17

9.

Adam Danihlík

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:31

10.

Simon Holop

Obec Šoporňa

1:51

10.

Marek Kuruc

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:32

11.

Timon Cehlárik

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:55

11.

Samuel Baláž

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:35

12.

Filip Krajčírovič

ZŠ s MŠ Šoporňa

2:05

12.

Dorián Wild

ZŠ s MŠ Šoporňa

3:07

13.

Jakub Gála

Bratislava

2:30

Poradie

200 m Chlapci od 6 do 8 rokov
Poradie

Meno

1000 m Ml. žiaci od 10 do 12 rokov

Klub

Meno

Klub

Čas

Čas

1.

Tomáš Selnekovič

ZŠ s MŠ Šoporňa

4:20

1.

Oskar Gregor

Bratislava Rajčianska

1:04

2.

Sebastian Macho

ZŠ s MŠ Šoporňa

4:25

2.

Marcos Vuong

Vuong Team Žarnovica

1:04

3.

Sebastián Sojka

ZŠ s MŠ Šoporňa

4:37

3.

Lukáš Lipovský

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:06

4.

Samuel Kušnír

ZŠ s MŠ Šoporňa

5:29

4.

Richard Selnekovič

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:09

5.

Richard Macho

ZŠ s MŠ Šoporňa

5:32

5.

Sedrik Holop

Obec Šoporňa

1:11

6.

Alexander Gála

ZŠ s MŠ Šoporňa

5:47

6.

Norbert Jr. Adamča

Motigo

1:12

7.

Adrián Lacko

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:25

7.

Adam Vaškovič

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:13

8.

Matej Stanko

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:26

8.

Marcus Mečár

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:13

1500 m St. žiaci od 12 do 14 rokov

9.

Tomáš Cehlárik

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:14

Poradie

10.

Daniel Práznovský

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:14

1.

Jakub Palkovič

Hájske

6:29

11.

Nicolas Hojer

Sereď

1:15

2.

Ondrej Jánošík

ZŠ s MŠ Šoporňa

6:42

12.

Matúš Mečár

Pata

1:15

3.

Alex Sitár

ZŠ s MŠ Šoporňa

8:14

13.

Rastislav Haberland

Obec Šoporňa

1:17

4.

Mário Maňura

ZŠ s MŠ Šoporňa

8:17

14.

Pavol Kramár

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:18

2 km

15.

Filip Vrabec

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:23

Poradie

16.

Tomáš Gála

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:26

1.

Christian Tóth

ZŠ s MŠ Šoporňa

7:45

17.

Sebastián Solčanský

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:28

2.

Jozef Bělčík

ZŠ s MŠ Šoporňa

8:17

18.

Patrik Gúzik

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:29

3.

Alex Navrátil

ZŠ s MŠ Šoporňa

10:45

19.

Oliver Gála

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:30

4.

Miroslav Macej

ZŠ s MŠ Šoporňa

11:12

20.

Dávid Horvát

ZŠ s MŠ Šoporňa

1:31

5.

Andrej Brodanský

ZŠ s MŠ Šoporňa

11:14

Meno

Klub

Čas

Ml. dorastenci od 14 do 16 rokov
Meno

Klub

Čas

13
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2 km
Poradie

St. dorastenci od 16 do 18 rokov
Meno

Klub

12 km Muži od 40 rokov do 50 rokov
Čas

Poradie
DNF

1.

Miroslav Herceg

Obec Šopoňa

7:07

2.

Milan Farkaš

Obec Šopoňa

7:07

3.

Roland Rigó

Obec Šopoňa

10:56

12 km Muži od 18 roko do 40 rokov
Poradie

Meno

Klub

Meno
Marián Varga

Klub

Čas

Obec Šoporňa

DNF

12 km Muži od 50 rokov do 60 rokov
Poradie

Meno

Klub

Čas

1.

Ľubomir Kovačócy

Cífer

52:35:00

Čas

2.

Miroslav Bátora

Jukiss prístrešky

57:01:00

1.

František Papp

Ronirun club

43:59:00

3.

Cyril Bohunický

BK Malženice

1:04:37

2.

Ľuboš Bogdányi

SITA Sport Team GA

47:38:00

4.

Milan Čajkovič

Trnava

1:18:05

3.

Marek Baláž

Atletický oddiel Šaľa

47:53:00

4.

Matúš Šajbidor

Obec Šoporňa

48:51:00

5.

Lukáš Kochan

Paráda fly Nitra

50:58:00

6.

Michal Lehocký

Pezinok

51:23:00

7.

Norbert Adamča

Motigo

53:56:00

8.

Tomáš Valentovič

Projekt vzdelávania

53:56:00

9.

Timotej Hupka

ŠK Slávia Trnava

56:20:00

10.

Daniel Stano

Nitra

58:11:00

11.

Martin Dubovanský

Dolná Streda

1:00:37

Michal Gála

Rohozec

DNF

Ocenenia získali aj: Najmladší účastník:
		
Najstarší účastník:
		
Domáci pretekári:
			
			
			

DNF

Hana Tasáryová
Ing. Jozef Jamrich
Dana Michaligová
Ing. Matúš Šajbidor
Ing. Ľubor Šajbidor
Štefan Sokol

12 km Muži od 60 rokov do 70 rokov
Poradie

Meno

Klub

Čas

1.

Marian Chribik

Senec

1:00:22

2.

Dušan Šimko

Jukiss prístrešky

1:02:04

3.

Ľubor Šajbidor

Obec Šoporňa

1:04:02

4.

Štefan Novák

Horeca-expres GA

1:14:05

6 km
Poradie

Muži nad 70 rokov
Meno

Klub

Čas

1.

Štefan Sokol

Šoporňa

34:06:00

2.

Ján Klimek

Čachtice

34:31:00

3.

Jozef Ing. Jamrich

OÚ Kátrovce

36:04:00

4.

Michal Okosy

KT Šurany

39:50:00

5.

Jarolím Kozmer

Gáň

51:06:00

Z činnosti KD
Klub dôchodcov v Šoporni chce prispieť k fyzickej a kultúrnej pohode svojich členov. V rámci kultúrnych aktivít sú to pravidelné vystúpenia našej Šopornianskej lipky pri rôznych podujatiach organizovaných
OÚ. V máji sa 55 našich členov zúčastnilo muzikálu „Povolanie pápež“
a v júli sme uskutočnili zájazd na folklórny festival vo Východnej. Na zorganizovaní obidvoch podujatí sa významnou mierou podieľal p. starosta
Mgr. A. Macho, za čo mu v mene KD úprimne ďakujeme. V rámci športovej činnosti to boli návštevy termálnych kúpalísk vo Veľkom Mederi
a v Dunajskej Strede. Našich 18 členov využilo možnosť výhodne si zakúpiť permanentky do zariadenia Relax In v Šoporni a 11 našich členiek
„akvabeliek“ každý pondelok absolvovalo cvičenia vo vode pod vedením
p. uč. Betky Póšovej, ktorej touto cestou za túto aktivitu v mene čvičeniek
ďakujeme.
V mojom príspevku tlmočím i prianie p. Jána Šmátralu, predsedu Zväzu
invalidov v Šoporni. Obracia sa na všetkých spoluobčanov, ktorí vlastnia
invalidné vozíky a už ich nevyužívajú, aby ich darovali, alebo to oznámili
tejto organizácii a oni sa postarajú o to, aby ich dostali imobilní občania,
ktorí sa im istotne veľmi potešia.
Na záver môjho príspevku v mene celého KD vyslovujem úprimnú
sústrasť rodine p. Kesselovej a rodine p. Antona Kochana, ktorí nás tak
náhle a nečakane opustili. Strácame v nich obetavých, čestných obča-
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nov a aktívnych členov nášho klubu. Budeme na nich s úctou spomínať.
Česť ich pamiatke.
Za KD Emília Sučíková
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Výstava paličkovanej čipky v Šoporni
Každoročne druhý septembrový víkend patrí výstave paličkovanej
čipky, ktorú pripravujú členky KPČ pri MO MS v Šoporni. Hosťom našej
výstavy bola čipkárka p. Mária Belicová z Piešťan. Svojimi prácami zo
španodolinskej čipky obohatila našu výstavu. Spoluvystavujúcou bola
členka nášho klubu p. Alena Tabačková, ktorá predstavila krásne a obdivuhodné medovníky a kraslice. Výstavkou prác z paličkovanej čipky, ktoré zhotovila p. Mgr. Mária Košičárová - bývalá členka klubu, ktorá už nie
je medzi nami, sme si ju pripomenuli. Medzi návštevníkmi zo Šoporne
a okolia, sme privítali aj naše kolegyne – čipkárky z Nitry, Bratislavy, Starej Turej, Trnavy, Nových Zámkov, Zeleníc, Trenčína...
Vystavené práce boli vypracované na motívy šopornianskej, španodolinskej čipky, novomestské pôlky a priestor mala aj vlastná tvorba
ovplyvnená prírodou, náboženstvom a vlastnou fantáziou. Súčasťou
výstavy boli aj rozpracované práce na valcoch s paličkami. Paličkovaná
čipka je kus umenia, vytvorený textilnou technikou. Čipka je o kreativite, trpezlivosti, schopnosti technického myslenia a je to aj skvelý relax.
Často sa zamýšľame nad tým, ako dokázali to veľké množstvo čipiek
vytvoriť naše mamy, babky, prababky, možno len pri svetle sviečky, priamo na valci bez predlohy. Patrí im náš veľký obdiv a vďaka, že zachovali
našu regionálnu – šoporniansku čipku. My v klube s radosťou pokračujeme v jej tvorbe a rekonštrukcii. Okrem toho sa venujeme aj čipkám
z iných regiónov Slovenska. Inšpirácie, poznatky a skúsenosti čerpáme
na výstavách iných klubov PČ, na remeselných trhoch – Valašské Meziříčí, Vamberk, Krakovany, Nová Dubnica, Nové Zámky, Stará Turá, Nitra,
Trnava, Žilina, Martin, Banská Bystrica... Technika paličkovanej čipky ide
do popredia, jej využitie je na ľudovom odeve, na obrusoch, obrazoch,
šperkoch a odevných doplnkoch... Slová uznania a obdivu nás potešili
a posunuli ďalej pokračovať v tvorbe paličkovanej čipky, aby sme na výstavách, prezentáciach mladej generácie priblížili minulosť – dedičstvo
našich predkov a šírili dobré meno našej obce. Vďaka za to, že môžeme
paličkovať patrí starostovi obce p. Mgr. Adriánovi Machovi, p. riaditeľke
ZŠ s MŠ PaedDr. Eve Kabrhelovej za priestory a pomoc pri príprave výstavy, MO MS, ktorý našu činnosť zastrešuje.
Homolová, Nemčovičová

Zlatá rybka
Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých Šoporňa – Štrkovec zorganizovali v dňoch 20. – 22. júna
2018 14. ročník Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne
postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“ .
Podujatia sa zúčastnilo 9 zariadení zo Slovenska a jedno družstvo tvorili priatelia z Čiech a Maďarska. Každé družstvo tvorili 4 klienti a 2 osoby
ako doprovod. Trojdňové podujatie sa začínalo príchodom všetkých
účastníkov do nášho zariadenia, kde ich už čakali bol štvrtok 21. jún.
Súťaž prebiehala už tradične v areáli súkromného rybníka u p. Beňa na
Štrkovci. Na začiatku súťaže sa vyžrebovali lovné miesta pod dozorom
predsedu odbornej poroty pána Jozefa Lipovského . Slávnostným výstrelom o 07.30 hod. boli rybárske preteky zahájené. Dozor nad postavené stany, rybárska výstroj a chutný obed. Po ubytovaní, oddychu
a krátkom oboznámení sa s programom podujatia sa všetci účastníci
presunuli k ohnisku, kde horela veľká vatra. Bolo potrebné ju uhasiť
a preto sme volali hasičov. Klienti tak mali možnosť vidieť názornú
ukážku hasenia požiaru, zároveň mladé požiarničky predviedli útok od
stroja a nechýbala možnosť povoziť sa na hasičskom aute so zapnutou sirénou. Večerný program bol v tento deň obohatený opekačkou
a diskotékou. Súťažným dňom regulérnosťou pretekov zabezpečovala porota zložená z členov miestneho Rybárskeho zväzu zo Šoporne,
konkrétne páni: Jozef Lipovský, Štefan Lipovský, Michal Hutera, Miloš
Korec, Igor Kolek, Štefan Macho, Ivan Varga, Stanislav Tóth, Marek Sle-

zák, Miro Stano, Jozef Ferenc, Ján Lipovský a Matej Lipovský. Za ich
ochotu, trpezlivosť a odbornú pomoc pri rybolove im patrí naše veľké
ĎAKUJEME. Úlovky boli riadne zaznamenané v tabuľkách. Víťazom sa
stalo družstvo s najťažšou ulovenou rybou, druhé miesto patrilo družstvu s najväčším počtom ulovených rýb a tretie miesto bolo pre družstvo
s druhým najväčším počtom ulovených rýb.
Akcie sa zúčastnili tieto zariadenia:
88

V rámci Slovenska:

• Za Trnavský samosprávny kraj – DSS pre deti a dospelých Šoporňa –
Štrkovec, DSS Pastuchov,
• za Nitriansky samosprávny kraj – DSS Olichov,
• za Trenčiansky samosprávny kraj – CSS Kostolná - Záriečie,
• za Prešovský samosprávny kraj – DSS Prešov,
• za Košický samosprávny kraj – DSS Rožňava, DSS Košice a DSS Šemša,
• za Žilinský samosprávny kraj – DSS Méta Martin.

Zahraniční účastníci:

• Čechy – ÚSP Lidmaň,
• Maďarsko – Kemö Meri Tatabánya.
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Súťaž ukončil pán Beňo presne o 12.00 hod. výstrelom z pušky. Porota vyhodnotila tabuľky úlovkov jednotlivých družstiev a následne Bc.
Žaneta Krištofíková z ÚTTSK spolu s riaditeľkou zariadenia DSS pre deti
a dospelých Šoporňa – Štrkovec Mgr. Máriou Tóthovou a predsedom
poroty p. Jozefom Lipovským slávnostne vyhlásili výsledky súťažného
rybolovu:
• na 1. mieste sa umiestnili zástupcovia z CSS Slnečný dom Prešov za
uloveného kapra s váhou 8,75 kg,
• na 2. mieste sa umiestnili rybári z CSS Kostolná - Záriečie s najväčším
počtom ulovených rýb a to 41 kusov,

• 3. miesto získali priatelia z DSS Pastuchov s 30 ulovenými rybami.
Neodmysliteľnou súčasťou nášho podujatia sú vojaci zo Ženijného práporu v Seredi, ktorí nám pomáhajú s organizáciou ako aj s programom.Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii
14. ročníka Medzinárodných rybárskych pretekov Zlatá rybka, všetkým
sponzorom, priateľom a spriazneným dušiam nášho domova.
Mgr. Slávka Soboňová
vedúca úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy
DSS Šoporňa - Štrkovec

Zo života Dobrovoľného hasičského zboru
Naše hasičky na súťažiach:
S radosťou sa chceme podeliť a zároveň pochváliť výsledkami našich
mladých hasičiek zo súťaží, na ktorých sa zúčastnili. Celkovo ich bolo
6 a z toho na 5 sa umiestnili v prvej trojke. Fantastickými výsledkami
reprezentujú nielen náš Dobrovoľný hasičský zbor, ale aj samotnú obec
Šoporňa. Aj touto cestou sa im chcú členovia DHZ Šoporňa poďakovať.
– okresné kolo hry PLAMEŇ v Tomášikove: C.T.I.F + štafeta–2.miesto/
útok od stroja – 1.miesto
– pohárová súťaž v Dvorníkoch – 3.miesto
– pohárová súťaž v obci Váhovce – 1.miesto
– pohárová súťaž v Kráľovej pri Senci – 2.miesto
– pohárová súťaž v Pezinku – 1.miesto
GRATULUJEME!
Okrem súťaží našich krásnych hasičiek sme sa podieľali na zabezpečovaní požiarneho dozoru na našich hodoch, zasúťažili sme si
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vo varení gulášu a tradične sme zabezpečovali sme dopravu na populárnej Šopornianskej 12–ke.
Z činnosti zásahov:
–
odstraňovanie hniezda sršňov z podkrovia rodinného domu
(3 členovia)
–
na základe telefonátu z operačného strediska HaZZ, výpomoc
v obci Pata pri povodni (6 členov)
–
na základe telefonátu z operačného strediska HaZZ, vytiahnutie vody zo zaplavených pivničných priestorov rodinného domu
(5 členov)
– odstraňovanie splaškov a nečistôt z poštovej ulice (4 členovia vyslaní
obcou Šoporňa )
Dobrovoľná aktivita:
–
čistenie požiarnej nádrže (artézskej studne), v ktorej po 6 dňoch
od očistenia znova plávali ryby.
Hasiči Šoporňa
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Povstalecký guláš a oslavy SNP
V stredu 29. augusta sa opäť po roku stretli nadšenci dobrého guláša.
Konal sa už 7. ročník. V super nálade sa zišlo 13 družstiev. Varili mladí, starí, skúsení guláš-majstri i amatéri. Od samého rána sa Rajčurou šírili vône,
ktoré krútili nosy všetkým prítomným. Varili záhradkári, hasiči, poľovníci,
rybári, klub dôchodcov, zväz invalidov, Fatrsíci, p. Molnár, p. Lipovský, Patrioti, ZŠ s MŠ Šoporňa, Zemiakári aj družstvo obecného úradu. Recepty
klasické, moderné, experimentálne, každý veril, že ten jeho guláš bude
najchutnejší. Porota rozhodovala a rozhodovala, až nakoniec rozhodla,
že ten najlepší navarili poľovníci. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ
Šoporňa a tretí najlepší bol od klubu dôchodcov. Cenu diváka získalo družstvo klubu dôchodcov. Výborným spestrením tohto podujatia bola súťaž

v streľbe zo vzduchovky, ktorú pre súťažiacich pripravili poľovníci. Aj tu boli
víťazi: 1. patrioti, 2. rybári, 3. poľovníci. Na Rajčure pokračovala zábava aj
po vyhlásení výsledkov. Vystupovali folklórne súbory Važina, Šopornianska
lipka a ako čerešnička na torte bolo vystúpenie Jana Kurica so skupinou
VIDIEK. Tí najmenší si mohli za asistencie rodičov či starých rodičov opiecť
a pochutnať na špekáčikoch.
V tento deň sme si pripomenuli 74. výročie SNP a tiež 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Položením vencov si občania našej obce uctili
pamiatku padlých vojakov v týchto hrozných a nezmyselných vojnách.
Daniela Vozárová

Hody 2018
V dňoch 3. až 5. augusta sa v našej obci uskutočnili tradičné Šopornianske hody. Tak ako i predchádzajúce roky, aj tento rok bol pripravený pestrý kultúrny program, kolotoče a bohaté občerstvenie
v stánkoch.
Hneď v prvý hodový deň zasiahla našu obec búrka, ktorá ,našťastie, trvala len chvíľu. A tak si podvečer mohli návštevníci vychutnať
dychovú hudbu od súborov Zálužanka a Šúrovanka. Večer všetci
nedočkavo čakali na vystúpenie kapely Desmod, ktorá tohtoročnú
hodovú veselicu odštartovala vo veľkom štýle. O hodovú zábavu
sa celé tri dni postarali Huxomedia DJ´s.
V sobotu sa už počasie umúdrilo. V záplave slnečných lúčov sa
predviedli so svojou hudbou Tiktaci a Slniečko. Po včerajšom večernom vystúpení Desmodu sa nenechala zahanbiť ani skupina Gladiátor. Čerešničkou na torte bol večerný ohňostroj, ktorý ohromil
každého diváka.
Hodová nedeľa začala rannou omšou, ktorú o svoju kázeň obohatil
Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.
O piatej sa konal hodový futbalový zápas ŠK Šoporňa. O zábavu
na Rajčure sa postarali kapely INSIDE a Colorado. Krásne dovolenkové chvíle a spomienky na mladosť priniesla so sebou legendárna
Jadranka. Napokon tanečná skupina Old School Brothers pozvala na
pódium divákov, aby predviedli svoje tanečné umenie.
Počas týchto dní si naši občania vychutnali zaujímavý program.
Veľké ďakujem patrí zamestnancom obecného úradu, ktorí sa postarali o chod celých hodov. Rodiny sa navštevovali, pojedli sa koláče,
kačka či cukrová vata pri kolotočoch. Mladí si zatancovali na hodovej
zábave. Už sú mnohí zvedaví, čo tu bude pre nás pripravené o rok.
Michala Gálová
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Lukáš Mészáros, Oliver Vandák, Marko Marinák, Diana Búranová, Liliana Szabóová, Patrícia Forrová, Timea Töröková, Nikola
Holubová, Adela Gálová, Richard Marcinkech, Patrik Vizváry,
Šimon Kupkovič, Leoš Kleščinec

Zosobášili sa:
Marek Nagy – Petra Ležovičová
Ing. Anton Tulala – Mgr. Lucia Forrová
Ing. Roland Bartakovics – Ing. Natália Nahácka
Daniel Roman – Marcela Krkošeková
Juraj Lipovský – Mgr. Daniela Križanová
Slavomír Sorokáč – Mgr. Monika Magátová
Richard Lehocký – Stanislava Harmatová

Jubilanti 80 – roční:
Viliam Brodanský, Dominik Gála, Dezider Horváth, Eleonóra
Jašková, Jozef Koberčík, Daniel Pacek, Anna Šimová, Irena
Vandáková

Jubilanti 90 a viac roční:
Hermína Bihariová (92), Blahová Helena (94), Žofia Bujdáková
(90), Mária Gálová (94), Etela Holubanská (91), Anna Karáčoňová
(97), Mária Kišová (97), Knézlová Hermína (92), Kočišová Júlia (95),
Kundalová Mária (90), Štefan Lipovský (91), Vlasta Sokolová (90),
Margita Šajbidorová (94), Irena Tománková (93)

Naši jubilanti
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Hermína Biháriová 92 rokov

Helena Blahová 94 rokov

Žofia Bujdáková 90 rokov

Etela Holubanská 91 rokov

Mária Kiššová 97 rokov

Júlia Kočišová 95 rokov

Šopornianske
noviny

Mária Kundalová 90 rokov

Štefan Lipovský 91 rokov

Vlasta Sokolová 90 rokov

Margita Šajbidorová 94 rokov

Poďakovanie
 Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí sa
dňa 25. 7. 2018 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého syna, brata, druha, švagra a uja Miroslava
Šopora, ktorý nás navždy opustil dňa 22. 7. 2018 vo veku 62
rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktoré
zmiernili náš veľký žiaľ.			
Smútiaca rodina

Irena Tománková 93 rokov

Poďakovanie
 Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa dňa 14. augusta prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej
ceste nášho drahého zosnulého Antona
Kochana. Opustil nás navždy 10. 8. 2018
vo veku 76 rokov. Náhla smrť ho vytrhla z
našej blízkosti, zo života, ktorý tak rád žil.
Ďakujeme Vám, že ste v ťažkých chvíľach,
v žiali a bolesti boli s nami a pomáhali
nám. Ďakujeme za dôstojný priebeh smútočného obradu, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za smútiacu rodinu: manželka Emília, deti Marek,
Martinka a Jarka s rodinou

 Osud sfúkol sviečku a jedna cesta života sa skončila. Žialime
a spomíname.... a ďakujeme. Úprimne ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym, susedom, všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
a odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého zosnulého Štefana Košičára. Opustil nás vo veku 83 rokov. Ďakujeme, že ste
v ťažkých chvíľach boli s nami a pomohli nám vyrovnať sa
so stratou, ktorú nám osud pripravil. Ďakujeme za dôstojný
smútočný obrad, za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina, manželka Mária,
deti Jana, Viera a Maroš s rodinami

 Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť našu mamičku, babičku, sestru Janu Poláčekovú,
ktorá zomrela 17.6.2018 vo veku 49 rokov. Zároveň ďakujeme
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
				

Smútiaca rodina Poláčeková

Opustili nás:
Jana Polačeková (50), Alexander Košičár (73) Ladislav Sokol (82), František Vandák(84) Miroslav Šopor (62), Ľudmila Gavalcová(74),
Patrik Bako (38) Anton Kochan (76), Ľudmila Krajčová (73), nemali trvalý pobyt: Mária Lipovská, Štefan Košičár, Mária Šípková, Anna
Chovanová,
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PRIPRAVOVANÉ AKCIE

ZVOZ ODPADOV
Október 2018

smeti

1. a 2. 10

15. a 16. 10

29. a 30. 10

plasty

3. 10.

17. 10.

31. 10.

papier/tetrapaky
bioodpad

25. 10.
8.10.

22.10.

November 2018
smeti

12. a 13. 11.

26. a 27. 11.

plasty

14. 11.

28.11.

papier/tetrapaky
bioodpad

29.11.
5.11.

December 2018
smeti

10. a 11. 12.

22.12. celá obec

plasty

12. 12.

27.12.

papier/tetrapaky

27.12.

17.10. Oslava 70–tnikov
18.10. Kultúra nás spája
17.11. K
 rajská prehliadka folklórnych súborov Jednoty
dôchodcov Slovenska
21.10. Úcta k starším
04.11. 15:00 hod. Predstavovanie jednotlivých kandidátov na starostu obce a na poslancov do
Obecného zastupiteľstva Kultúrny dom
v Šoporni
24.11. Katarínska zábava
07.12. Mikuláš
14.12. Vianočné trhy obce a ZŠ s MŠ
19.12. Adventný koncert ZUŠ a ZŠ Šoporňa
December – Vianočný koncert v kostole
31.12. Oslava Silvestra

bioodpad
Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

ZBERNÝ DVOR
otváracie hodiny
apríl - október

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Telefónne čísla obecného úradu
oddelenie
telefónne číslo
starosta
prednosta
sekretariát
matrika
sociálne
dane a poplatky
TKO
stavebné
knižnica
nahlasovanie
porúch
poruchy verej.
osvetlenia
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

verejná zeleň

zatvorené
10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
zatvorené

ZBERNÝ DVOR
otváracie hodiny
november - marec

Pondelok
zatvorené
Utorok
9.00 – 17.00 hod.
Streda
9.00 – 17.00 hod.
Štvrtok
9.00 – 17.00 hod.
Piatok
9.00 – 17.00 hod.
Sobota
9.00 – 17.00 hod.
Nedeľa
zatvorené
Štátné sviatky - ZATVORENÉ

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

0940 633 915

Lekáreň

031 5501 204

0940 633 925

Fara

031 7874 121

0940 633 924

Slovenská pošta

031 7874 125
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Vychádza 4-krát ročne. Expedícia do
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