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Vážení spoluobčania
Tohto roku skončilo volebné obdobie
a začíname nové. Na pozíciu starostu
som bol Vami občanmi opätovne zvolený s takmer 48 percentami. Tým ste potvrdili, že cesta, ktorú som pred 8 rokmi
začal je správna. Za tento prejav dôvery
Vám zo srdca ďakujem.
Posunuli sme spoločne našu obec veľmi dopredu, nechcem menovať okolité
obce, kde sa s nami radili kandidáti na
starostu a chceli poradiť a urobiť vo svojich obciach to, čo sme u nás dokázali
urobiť za posledných 8 rokov. Zaviedli
sme služby okolo zberného dvora, o ktorých sa v okolí občanom ani nesníva, no
u nás je to už samozrejmosť – je to napríklad pravidelný zber konárov a ich drvenie, zber „kukurišča“, či lístia. Vo viacerých dedinách ani nesnívajú o odhŕnaní
ciest a chodníkov v zimnom období. Je
to smiešne, ale je to tak. Bol som v obciach, kde ani nesnívajú o takých kvalitných cestách a chodníkoch ako sú u nás
v obci. Možno sa pousmejete, ale viaceré
okolité dediny nám úprimne závidia rozvoj našej obce.
Samotný pán dekan našej farnosti
sa s uznaním vyjadril o našom KD ako
o skvoste, ktorý by sme si mali vážiť.
Rovnako sa o ňom vyjadrujú viacerí, čo
navštívili náš nový kultúrny dom na akciách.
Taktiež sa nám podarilo úspešne nadstaviť a zmodernizovať MŠ, dovybaviť
školskú kuchyňu, otvorili sme ďalšie
triedy ŠKD, dúfam, že k spokojnosti
všetkých rodičov a najmä detí.
Toto je len časť toho čo sme urobili
za tých 8 rokov, mimo podielových daní
sme uskutočnili veľké, finančne náročné
akcie a to vďaka úspešnosti v projektoch
a grantoch v sume 1,8 milióna eur.
O tom, ako naša obec hospodárila
svedčí jej finančná kondícia. Jej merítkom je agentúra pod www.hospodarenieobci.sk, kde hodnotenie finančného zdravia obce je 5,5 zo stupnice 6, čo znamená
výborné finančné zdravie
Prečo toto spomínam.
Čaká nás nové volebné obdobie s novým poslaneckým zborom. Je rozpracovaných veľa projektov, kde chceme
nadviazať na ich úspešné pokračovanie.
Chcem veriť, že je to záujmom všetkých

Na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí zastal čas, vianočná
sviečka nevyhasne, kým bude láska
v každom z nás.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný vstup do nového roku
2019
želajú starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci obecného úradu

zvolených poslancov, chcem veriť, že
všetkým ide a pôjde o to, aby sme boli
úspešní a pokračovali v rozvoji našej
krásnej dedinky, chcem veriť, že toto nás
bude spájať a nie rozdeľovať, chcem veriť,
že všetci budeme ťahať za jeden povraz
a nie sa škriepiť a hádzať si polená pod
nohy.
Za tým všetkým musí byť jednota,
vzájomná dôvera a samozrejme aj motivačný faktor. Chcem veriť v to, že toto
volebné obdobie začneme potrasením
rúk a nie nevraživosťou.
Každý z nás nech akýmkoľvek spôsobom našej obci pomôže. Viem, že nemôžeme všetci rovnako, ale snažme sa
každý tak ako to vieme, využime svoje
znalosti a skúsenosti k tomu, aby sa nám
darilo.
Chcem veriť tomu, že o 4 roky budeme toto obdobie bilancovať ako úspešné
a naši občania budú s našou spoločnou
prácou spokojní.
Vážení spoluobčania,
blíži sa najkrajšia časť roka, čas Vianoc. Čas, kedy si prejavujeme vzájomnú
úctu, lásku a odpustenie. Preto mi dovoľte, aby som Vám všetkým poprial v mene
svojom a v mene zamestnancov obecného úradu krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového roku
2019, prajem Vám všetko dobré, pevné
zdravie, veľa Božieho požehnania ako aj
veľa osobných a pracovných úspechov.
PhDr. Július Zemko – starosta obce

Milí obyvatelia Špačiniec, milí
moji farníci.
Prežívame najkrajšie sviatky
v roku – Vianoce. Čas, ktorý je
pre nás výnimočný na základe
narodenia Božieho Syna. Pán
Ježiš prichádza do našej ľudskej
biedy, aby ju posvätil a ukázal
nám, že je tu pre nás. Betlehemské Dieťa sa nám ponúka, aby
sme Ho prijali do nášho srdca,
lebo len vtedy môže človek zažiť
skutočné Vianoce, ktoré sú plné
milosti, požehnania a trvalého
pokoja. Vlastniť narodeného
Pána Ježiša je ten najväčší dar,
ktorým môžeme byť obdarovaní.
Preto poďakujme Pánu Bohu za
tento Dar z nebies a buďme darom pre ostaných. Majme otvorené oči nášho srdca, aby sme
v blížnych videli Pána Ježiša,
ktorý prichádza do nášho života.
Prajem všetkým mojím farníkom a obyvateľom obce Špačince požehnané vianočné sviatky
a veľa úprimnej radosti, spokojnosti a prirodzenej dobroty v Novom roku 2019.
Nech Vám Pán Boh žehná!

PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN,
MBA, LL.M
správca a štatutár farnosti, šk. Dekan
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KRONIKA OBCE
Narodili sa:
Edita Hanusová
Ema Slobodová
Mária Barbora Kuchtová
Bibiána Bartošová Marques
Liliana Nádaská
Tomáš Hruška
Šimon Martonkovič
Simona Machová
Sára Hoblíková
Alex Haršányi
Jakub Krajčík
Nina Kubišiaková
Dávid Čeleda
Agáta Jasencová
Nicolas Martin Schuller
Ella Gottwaldová
Patrik Hovorka
Filip Baláž
Dominik Hanus
Sofia Hlinická
Sebastián Just
Michal Tomovič
Jakub Pavlák
Izabela Strapáková
Marko Ferneza
Ondrej Klačo
Jakub Tarabík
Sabína Izakovičová
Lukáš Bučko
Pavol Maška
Markus Miklóš
Liliana Dobrovodská
Natália Velšicová
Zosobášili sa
Michal Vaško a Dominika Ondrejková
Ivan Terpák a Michaela Boledovičová
Anton Pajtinka a Katarína Jánošová
Patrik Paulík a Petra Brestovanská
Ondrej Heriban a Veronika Tomíková
Dušan Miklóš a Veronika Chnápková
Ing. Igor Wachter a Danica Vidličková
Ján Sunega a Lucia Sekerová
Pavol Srdoš a Lenka Remenárová
Peter Balajka a Petra Mihalčíková
Štefan Rusnák a Veronika Remenárová
Martin Nagy a Mgr. Eva Vnenčáková
Marek Velšic a Martina Moravčíková
Ľuboš Maar a Natália Mišeková
Mgr. Miroslav Kučík a Ing. Bernadeta Pásztorová
Bc. Ján Miklóš a Ing. Michaela Petiová
Ing. Ján Forner a Dagmara Antalová
Miroslav Habala a Zdenka Brestovanská
Filip Ray a Ingrida Kičinová
Zomreli
Jozef Lovecký
Ľudmila Nádaská
Helena Brodzianská
Jozef Valent
Viliam Kostka
Jozef Nádaský
Emília Mužíková
Jolana Vyskočová
Oto Walner
Róbert Tománek
Irma Kubišová
Rudolf Ivanovič
Jozef Selnekovič
Jozef Matejka
Ľudmila Dobrovodská
Vít Tolarovič
Ľudmila Pechotová
Anna Ivanovičová
Vendelín Slezák
Irena Nádaská
Jozef Jurányi
Štefan Nádaský
Vendelín Vidlička
Anna Bučková
Ing. Juraj Tibenský
Oslávili
50
Anna Barutíková
Blanka Bašnáková
Miroslav Bohunický
Dáša Brestovanská
Drahomír Čapkovič
Lívia Fajnorová
Alena Gajarská
Štefan Gordian
Ing. Jana Hlbocká
Ľuboš Hlbocký
Ľudmila Holovičová
Dagmar Hrehušová
Ing. Jarmila Hulíková
Jana Chudá
Zuzana Jedináková
Elena Kotásková
Miloš Krist
Ing. Henrieta Kristová
Viktor Malý
Martin Minarovič
Milan Mišek
Stanislav Mišovič
Ing. Viliam Mrva
Alena Nádaská
Katarína Nádaská

OZ FAIN v roku 2018
Občianske združenie FAIN tvorí neoddeliteľnú súčasť života farnosti Špačince ako aj
verejného života obce . Naše aktivity smerujú rovnako k členom OZ, ako aj k ostatným
sympatizantom a občanom Špačiniec i okolia. Podporujeme aktivity obce, podieľame sa
na skrášľovaní a udržiavaní verejných priestranstiev, najmä cintorína a kalvárie.
Naše aktivity sme začali 16. januára tradičným Trojkráľovým koncertom v Kostole Narodenia Panny Márie, spojeným s podávaním
FAIN punču. Tento krát sa o skvelý umelecký zážitok postarali Špačinčania - manželia
Anna a Rudolf Dorotkovci s doprovodom
harmonikára Rudolfa Mišeka.
V termíne od 28. apríla do30. apríla sme
putovali do Čiech. Navštívili sme Třebíč,
Karlove Vary, kláštor Teplá. Obdivovali sme
sakrálne i svetské pamiatky. Videli sme nádhernú knižnicu v kláštore Teplá, tiež výrobu
českého skla v Moseri, porcelánu v Novej
Huti a becherovky v Karlových Varoch.
Každoročne putujeme nielen v jarnom, ale
aj v jesennom období. Inak tomu nebolo ani
v tomto roku, v septembri sme navštívili Marianku.
Začiatkom júna sme v rámci projektu „
Postavme naše mesto na nohy“ vyčistili cintorín od náletových drevín a vysadili nový
živý plot po celej dĺžke cintorína od farskej
záhrady.
V nedeľu 1.júla sme otvárali leto, vo sv. omši
sme poďakovali za školský rok a v popoludňajších hodinách sme vo farskom dvore
grilovali. V družnej debete si posedeli rôzne
vekové kategórie od najmenších ratolestí po
seniorov. Šikovné kuchárky priniesli dobroty od výmyslu sveta, mali sme tak možnosť
pochutiť si nielen na klobáskach, či špekáčikoch, ale aj na vynikajúcich koláčikoch.
V letných aktivitách sme plánovali pokračovať v auguste cyklotúrou do Smoleníc.
Nepriaznivé počasie znemožnilo cyklistom
overiť si svoje „Saganovské schopnosti.“
Veríme, že o rok, v auguste 2019 sa na cyklotúru vydáme.
Širokej verejnosti je dôverne známy ples
Farnosti Špačince konaný tradične v „netradičnom“ októbrovom termíne. Plesali sme

opäť 20.10.2018 po ročnej prestávke v novo
zrekonštruovanom kultúrnom dome v elegantnom štýle.
Rok i činnosť farnosti a OZ FAIN sme
ukončili roznáškou Betlehemského svet-

la, koledovaním Dobrej noviny, návštevou
divadelných predstavení. 17.12. sme v Radošinskom naivnom divadle v spolupráci
so Sľukom videli hru s pesničkami, takmer
muzikál o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
- mužovi nevšedných činov, ktorému nič ľudské nebolo cudzie. V historickej Nitre sme sa
28.12. zasmiali na komédii Dámsky krajčír.
Rok 2019 otvorí OZ FAIN a Farnosť
Špačince Trojkráľovým koncertom, ktorý sa uskutoční 13. januára 2019 o 15.00
hod. v našom kostole. Privítame známeho
slovenského nevidiaceho umelca Mariána
Bangu spolu s taktiež nevidiacou manželkou
Alexandrou Bangovou. Budeme mať skvelú
príležitosť umeleckého vyžitia, vzájomných
stretnutí, rozhovorov a ochutnávky FAIN
punču. Srdečne Vás všetkých pozývame.
V mene OZ FAIN chcem poďakovať
správcovi Farnosti Špačince Dr. Ľubošovi
Hašanovi, OÚ Špačince v zastúpení starostom obce Dr. Zemkom, sponzorom, sympatizantom a v neposlednom rade všetkým
členom za podporu v roku 2018.
V Novom roku 2019 želám všetkým spoluobčanom, členom a sympatizantom nášho
združenia veľa zdravia, životného optimizmu
a osobných úspechov.
PhDr. Anna Haladová, štatutár OZ FAIN
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Dobrovoľný hasičský zbor Špačince 2018
Uplynulý rok sa pre hasičov zo Špačiniec
niesol v znamení postupu najmenších hasičov na celoslovenské kolo hry Plameň, ktoré
sa konalo vo Svite. Na toto kolo sa naše šikovné deti opäť raz prebojovali, a to cez obvodové a okresné kolo. Za silnej podpory domácich fanúšikov naše deti vyhrali aj krajské
kolo, ktoré sa konalo na domácej pôde. Bohužiaľ, v celkovom poradí krajov v kategórii
chlapcov, obsadili 5.miesto s počtom bodov
1039,18, a tak sa im titul majstrov Slovenska
nepodarilo získať. Napriek tomu v kategórii
požiarny útok skončili na 3.mieste. Deťom
sa ale darilo na jarnom kole hry Plameň, kde
obsadili 2.miesto a v kategórii beh na 60m
cez prekážky obsadili chlapci M.Kolenič
a D.Tarabík prvé dve priečky a v kategórii
dievčat priniesla 2.miesto E.Holcová. Ďalší
úspech bola suverénna výhra jesenného kola
hry Plameň v kategóriách chlapci, dievčatá aj
prípravka a účasť na halovej súťaži Chodbovica, ktorá sa konala v Senici, kde predbehli
52 družstiev zo Slovenska i Čiech a svoje víťazstvo tu obhájili po tretíkrát.
Tento rok sa konal 8.ročník Memoriálu
zaslúžilých členov DHZ Špačince, z ktorého si prvé miesta odniesli mužské družstvo
z Krakovian, ženské z Bíňoviec a žiacke
z Malženíc. Naše ženy skončili o 1 sekundu za víťazkami a muži doma získali štvrté
miesto. Medailovú priečku získala záchrana
najmenších a to žiacke družstvo.
Súťaž dospelých hasičov sa tento rok konala iba po úroveň obvodového kola, kde obe
kategórie priniesli zlato. ,,Dospeláci“ nezaháľali a zúčastňovali sa aj pohárových súťaží
v okolitých dedinách. V novom roku čaká
postup na celoslovenské kolo ich, držme im
palce!

Skupinka železných hasičov, ktorá sa skladá z piatich členov, sa začala tento rok objavovať na súťažiach intenzívnejšie a šíri meno
obce po celom Slovensku, kde sa jednotlivci
v tejto silovo-kondičnej kategórii objavujú
na popredných priečkach. Sezóna im začala
Súťažou dvojíc v Bátovciach, odkiaľ ženy
priniesli prvé miesto a mužská dvojica druhé
miesto a skončila vo Vrbovom náročným výbehom na 145 schodov vrbovských, kde ženy
obsadili druhé a tretie miesto a muži v silnej
konkurencii obsadili piate a šieste miesto.
Medzitým z ďalších piatich súťaží priniesli
3 druhé a 2 tretie miesta. V budúcej sezóne
by sa mal počet súťaží rozšíriť aj o domácu
súťaž, kde si budete môcť na vlastné oči pozrieť, ako takéto súťaže prebiehajú.
Dobrovoľní hasiči zasahovali tento rok
štyrikrát, a to pri čerpaní vody z domovov,
kultúrneho domu a pomáhali aj pri povodniach v Trnave
DHZ Špačince taktiež podáva pomocnú
ruku pri strážení Božieho hrobu na Bielu
sobotu, pri stavaní Mája v obci, pri procesii
Božieho tela a strážení cintorína počas sviatku Všetkých svätých.

Dorotkovci
Myslíme si, že čas je skutočný luxus, ktorý
si treba vážiť a tešiť sa z každej maličkosti. A
povieme Vám, my sme sa v roku 2018 tešili
naozaj veľa! Hneď začiatkom roka pred nami
stála obrovská výzva v podobe Trojkráľového koncertu v miestnom kostole. Hoci sme
vystupovali kdekoľvek nespočetne veľakrát,
pred touto udalosťou sme v sebe mali nielen
trému, ale obrovský rešpekt. Spievať na duchovnom mieste a cítiť pri tom tak blízku prítomnosť Boha pre nás nebolo ľahké. No tak,
ako sme celý život spolu ruka v ruke zdolávali výzvy života, zdolali sme i túto. Koncert v našich srdciach zanechal neuveriteľne
veľkú stopu a ešte viac sme si uvedomili, že
to, čo vypovedá o charaktere človeka, nie sú
skutky, ktoré robí pre peniaze, ale skutky,
ktoré robí pre druhých, pre Boha a hlavne
z lásky. Rovnaké emócie sa vrátili tento rok
ešte dvakrát. Keď nás oslovili, aby sme spolu s dôstojným pánom dekanom oslávili jeho
kňazské jubileum, a keď sme neskôr dostali
šancu zaspievať pri hodových omšiach.
Samozrejme, ani tento rok sme však ne-

Zdenka Nádaská
Pavol Očkovský
Janetta Omastová Novotná
Ing. Branislav Palšovič
Gerald Pilný
Bc. Ľubomír Rybár
Ing. Juraj Sedlák
Mária Sersenová
Jaroslav Šarmír
Mária Šulková
Tibor Tokár
Tomáš Vrška
Jana Walnerová
Daniela Zvolenská
60
Alena Bachratá
Milan Bartoš
Marta Bartošová
Ing. Štefan Boledovič
František Habala
Anna Hanáková
Rudolf Hanzel
Eva Hoblíková
Ľudmila Ivanovičová
Marta Ivanovičová
Gabriela Jágerová
Terézia Jamrichová
František Kalinec
Jozef Kolenič
Helena Krajčovičová
Eleonóra Krchňáková
Pavol Lehuta
Mgr. Ján Miklóš
Darina Mikušová
Gabriela Mužíková
Jana Nádaská
Milan Pokorný
Anna Polakovičová
Darina Rašová
Mária Sersenová
Miroslav Straka
Mária Suchoňová
Mária Suchoňová
Helena Štrbíková
Ferdinand Šulko
Viera Šulková
Jozefína Tamošovičová
Ing. Stanislava Urbaničová
70
Terézia Barutíková
Štefánia Červená
Jana Durdyová
Ladislav Ďuriník
Emília Holekšiová
Ing. Ľudmila Ivančíková
Mária Kernová
Milina Kostolanská
August Kostolanský
Ing. Anna Lehutová
Štefan Malovec
Otília Minarovičová
Rudolf Nádaský
Vladimír Peško
Mária Prenerová
Mária Remenárová
Margita Slezáková
Oľga Strížová
Anna Šaradínová
Štefánia Štefanovská
Františka Vavrová
Katarína Vávrová
Ing. Drahomír Žiška
80
Ján Habala
Ján Jasenec
Michal Jasenec
Helena Matovičová
Marta Nádaská
Irena Remenárová
Sidónia Sersenová
Katarína Šeriková
Štefánia Šulková

zanevreli na našu milovanú ľudovú pieseň
a folklór. Spoločne s našim harmonikárom
Rudolfom Mišekom sme vystupovali na
oslavách životných jubileí, pomaturitných
stretnutiach, svadbách či na posedeniach seniorov.
Ako sme v úvode spomenuli. Tešili sme
sa veľakrát! Pretože pre nás je šťastie to, keď
vieme, že sme súčasťou niečoho veľkého a jedinečného a nám by nestačil ani celý život,
aby sme tú radosť dokázali opísať. I Vám,
občanom Špačiniec, prajeme do nového roka
2019 iba veľa radosti a pevného zdravia.
Dorotkovci

90
Anna Suchoňová
Otília Šulková
Pavel Trepáč
Ľudmila Zacharová
91
Brigita Čerešňáková
Vladimír Kollár
Teodor Šiška
92
Mária Medňanská
Emília Mužíková
93
Mária Medňanská
94
Justina Vidličková
95
Irma Nádaská
99
Štefánia Vajglová
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Činnosť ZO JDS Špačince v roku 2018
Jednota dôchodcov na Slovensku je v súlade so zákonom č. 83/1990 zo dňa 27. marca Občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou a právnou subjektivitou. Svoju činnosť riadi v zmysle platných Stanov JDS
a Smerníc o hospodárení.
Základná organizácia JDS v obci Špačince vznikla dňa
23. januára 2012 z podnetu Okresnej organizácie JDS Trnava a Obecného úradu Špačince. K dnešnému dňu má
ZO JDS 164 členov. ZO JDS Špačince patrí medzi najpočetnejšie a tiež aj najaktívnejšie organizácie JDS v rámci
okresu Trnava, čo dokazuje aj svojou bohatou činnosťou.
Činnosť riadi 5-členný výbor ZO JDS v zložení: Alica Paučeková, Marta Lovecká, Terézia Kurajová, Štefan Bánovec, Ľubomír Matlák a revízna komisia v zložení Viera
Kaššáková, Katarína Vavrová a Štefánia Šimončičová.
Za vytvorenie výborných materiálnych a finančných
podmienok, pre vznik a fungovanie organizácie JDS
v obci patrí poďakovanie starostovi obce PhDr. Júliusovi
Zemkovi, poslancom a zamestnancom Obecného úradu
Špačince. Vďaka tejto podpore zo strany obce a aktivite
seniorov – členov JDS sa darí základnej organizácii JDS
organizovať a realizovať veľa zaujímavých podujatí a aktivít v oblasti kultúrneho, spoločenského a športového
vyžitia seniorov.
ZO JDS sa v roku 2018 riadila Plánom práce, ktorý
bol schválený na Hodnotiacej členskej schôdzi ZO JDS
Špačince dňa 16. marca 2018. Na HČS sme zhodnotili
doterajšie pôsobenie organizácie, zvolili sme si výbor
a revíznu komisiu ZO JDS na ďalšie štvorročné obdobie
a nezabudli sme zablahoželať všetkým jubilantom, ktorí
v uplynulom roku oslávili svoje životné jubileá.
Začiatkom roka sme sa zúčastnili divadelného predstavenia „Sluha dvoch pánov“ od Goldoniho v Divadle
Jána Palárika v Trnave. Prijali sme pozvanie do Domu
kultúry v Trnave na hudobný program z príležitosti
MDŽ a Mesiaca úcty starším, kde nás pobavila hudobná
skupina Drišľak. V novembri sme v spolupráci s obec�ným úradom pripravili pre milovníkov poézie literárne pásmo Adventná kvapka s Máriou Pomajbovou
a Jozefínou Hrkotovou – Hladkou. 1. júna 2018 sme sa
zúčastnili na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného
Kultúrneho domu v Špačinciach a svojou troškou sme
prispeli pri organizácii tohto slávnostného aktu. Krátkym
článkom o činnosti ZO JDS sme prispeli do prvého vydania knihy - Monografia obce Špačince. V roku 2018
nám bolo pridelených 10 kúpeľných poukazov s dotáciou
štátu. Dôchodci absolvovali liečbu v kúpeľných zariadeniach Nimnica a Trenčianske Teplice, Dudince a Lúčky.
V spolupráci s OcÚ sme 2.júna zorganizovali v špa�činskom amfiteátri Prvý Juniáles seniorov okresu Trnava. Do kultúrneho programu nám prispela Folklórna
skupina seniorov z Brestovian s folklórnym pásmom
„Rok na dedine“, Spevácka skupina seniorov „Boh-

danovčan“ z Bohdanoviec a do tanca a na počúvanie
vyhrávala Dychová hudba „Šúrovčanka zo Šúroviec.
V kultúrnom dome sme nainštalovali „Výstavku
šikovných rúk seniorov okresu Trnava“, kde sa zapojili Bohdanovce n/T, Križovany n/D., Voderady, Dobrá
Voda, Špačince, J. Bohunice, Trnava, Radošovce, Šelpice, Cífer, D. Orešany, Trstín, Košolná, Malženice.
V obci Dobrá Voda sa uskutočnilo „Stretnutie seniorov okresu Trnava pri varení gulášu“, ktorého sme sa
v hojnom počte zúčastnili. Súčasťou podujatia bol turistický pochod na Hrad Dobrá Voda. Náš kuchársky tím sa
zapojil aj do varenia gulášu v rámci podujatia „Špačinský
kotlík“, ktorého výťažok je určený pre deti ZŠaMŠ.
Počas roka sme zorganizovali 3 tematicko-poznávacie zájazdy. Nezabudnuteľné zážitky mali naši seniori
z trojdňového jarného zájazdu do Rakúska. Navštívili
sme Salzburg, Hallstatské jazerá, Gmunden a Ostrov
Orth. Počas jesenného zájazdu sme obdivovali krásu
Banskej Štiavnice a okolia. Prvý deň sme sa zúčastnili
prehliadky Kláštora v Hronskom Beňadiku. Popoludní
sme absolvovali exkurziu s ochutnávkou v Pivovare
Steiger vo Vyhniach.
Ubytovanie sme zabezpečili v hoteli Kachelman - v historickom centre B.Štiavnice. Účastníci zájazdu mohli využiť „Relaxačné centrum vybavené saunou, hydromasážnym bazénom a odpočivárňou“. Na druhý deň sme mali
prehliadku Starého zámku, historického centra mesta
B.Štiavnica, výstup a prehliadku Kalvárie. Po obede sme
so sprievodcom stihli prehliadku kláštora vo Sv. Antone.
V rámci utužovania svojho zdravia a udržiavania kondície sme sa aj v tomto roku zúčastnili „Turistického zrazu
seniorov okresu Trnava“ v lokalite Malých Karpát. Na
„Športových hrách seniorov okresu Trnava“ v Areáli
TJ Bohdanovce sa zúčastnilo 420 seniorov zo ZO JDS
v okrese Trnava a medzi nimi aj našich 49 Špačinča�nov. V ZO JDS Špačince máme zdatných seniorov, čo
potvrdili aj dosiahnuté výsledky. Súťažili sme v 12 disciplínach. Na stupienkoch víťazov sa umiestnili z radov
žien pani Věra Valachová a z mužov pán Jozef Šimončič,
Emil Kušnier, Pavol Kaššák a Jozef Podmaka. ZO JDS
Špačince získala počtom bodov I. miesto zo všetkých.
Titul „Najlepší športovec“ získal pán Jozef Šimončič.
Na „Župnej olympiáde seniorov TK“, ktorá sa uskutočnila v Modranke nás reprezentovali Pavol Kaššák, Jozef
Šimončič a Emil Kušnier, ktorí spolu získali 9 medailí.
Popýšiť sa môžeme bronzovou medailou na Celoslovenských športových hrách v Bardejove, ktorú získal Pavol
Kaššák. Kondíciu si udržiavame aj vďaka tréningom
v telocvični Základnej školy, pravidelnému pohybu
v rámci našich aktivít a podujatí.
„Jesennú výstavu a farmársky dvor“ sme zorganizovali v spolupráci s OcÚ Špačince 6. októbra. Výstavy
sa zúčastnilo spolu 35 vystavovateľov, ktorí vystavovali

plody zo svojich záhrad /spolu 180 produktov/. Výstava bola spojená s ukážkou drobných domácich zvierat
a predajom jedál starých materí. Exponáty na farmársky
dvor - hospodárske náradie a náčinie a drobné domáce
zvieratá a vtáctvo nám poskytlo 6 chovateľov. V úvode sa
nám prihovoril hlavný realizátor myšlienky farmárskeho
dvora pán Štefan Bánovec. Veľkú radosť mali deti, keď
im člen Poľovníckeho združenia a chovateľ poštových
holubov pán Jáger dovolil vypustiť celý kŕdeľ poštových
holubov. Potom už obdivovali pestrofarebné andulky
a papagájov od pána Mackoviča, sliepočky a kuriatka
od pána Minaroviča, domácich holubov od Ferka Cmeru
a snáď najviac deti zaujali zajačikovia od Ferka Kalaša
Účastníci výstavy si pochutili na chutnej fazuľovici so
slanou pleteničkou, domácich lokšoch a koláčoch.
Obohatením výstavy boli výtvarné práce detí zo
Základnej a Materskej školy v Špačinciach. Poďakovanie
patrí všetkým detičkám, riaditeľovi školy pánovi Petro�vi Kalapošovi a pani učiteľkám, ktoré výtvarné práce
s deťmi pripravili. Za organizačnú prípravu, chutné jedlá,
treba poďakovať celému tímu dôchodcov zo ZO JDS, rodine Kalašovej za jesennú dekoráciu a aranžmá, ako aj
všetkým vystavovateľom ovocia a zeleniny, našim chovateľom, poľovníkom a náturistom. Návštevníkov zaujala
zbierka kaktusov, ako aj zbierka chrobákov a samorastov od pána Kalaša, nádherné obrázky vyšívané stuhou od
pani Anny Huttovej. O svoje exponáty sa s nami podelil
aj pán starosta Július Zemko. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o uskutočnenie Jesennej výstavy
ďakujeme.
Tohoročná „Opekačka“ pre seniorov a ich rodinných
príslučníkov, aj napriek vytrvalému dažďu, mala veľký
úspech a zúčastnillo sa jej veľa našich dôchodcov. Nechýbal výborný guláš, špekáčky, domáce koláče a slané pe�čivo od našich gazdiniek. O výbornú náladu sa postarali
manželia Dorotkovci v doprovode harmonikára Rudolfa
Mišeka, harmonikár - oslávenec Janko Habala a pri karaoke nás zabavila hudobná produkcia od Štefana Machalu.
Po roku prestávky sme sa tešili na prípravu Vianočných
trhov v Špačinciach. Naše kuchárky a cukrárky si zaslúžia pochvalu, keď na trhoch opäť prekvapili voňavými vianočnými koláčmi a kapustnicou. Varené víno od
dôchodcov chutilo všetkým návštevníkom. Oživením
a spestrením Vianočných trhov boli krásne vianočné
dekorácie a úžasná výzdoba v priestoroch Kultúrneho
domu. Pochváliť musíme kreativitu a šikovné ruky našich členiek: pani Bánovcovej, Anny Huttovej, Viery
Kaššákovej a Dáši Baďurovej. Poďakovanie vyslovujem
všetkým členom našej ZO JDS, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zaslúžili o prípravu a priebeh tohoročných Vianočných trhov v Špačinciach.
13.decembra sme zorganizovali pre seniorov zájazd
do „Vianočného Brna“. Dopoludnia navštívime Múzeum Vladimíra Menšíka a Alfonza Muchu v Ivančiciach.
Všetci sa tešíme na kolosálnu Výstavu Alfonza Muchu
„Slovanská epopej“, ktorá je inštalovaná na Výstavisku
v Brne. Popoludní nás čaká v doprovode sprievodcu
prehliadka centra mesta a Vianočné trhy.
ZO JDS sa aktívne podieľala na príprave podujatí,
ktoré organizoval Obecný úrad: Jarné upratovanie chotára, Popoludnie pre všetkých, Špačinský trojuholník,
Špačinský kotlík, Špačinský jarmok a Prehliadka
folklórnych skupín TK „Spievajte si s nami“. Naši seniori
sa v hojnom počte zapojili do jarnej a jesennej brigády
v obci.
V závere si dovoľujem aj touto cestou poďakovať starostovi obce PhDr. Júliusovi Zemkovi, poslancom a zamestnancom OcÚ, ako aj naším sponzorom za podporu
a spoluprácu ZO JDS v Špačinciach. Ďakujem členom
výboru ZO JDS za ich prácu a všetkým naším seniorom
za spolupatričnosť a podporu na všetkých našich podujatiach.
V mene Výboru ZO JDS Špačince Vám želám príjemné a pokojné prežitie Vianoc v kruhu rodiny, veľa
zdravia a šťastný Nový rok!
Alica Paučeková
predsedníčka ZO JDS Špačince



Špačinčanka
Rok 2018 bol pre Dedinskú folklórnu
skupinu Špačinčanka rokom jubilejným.
Uplynulo štyridsať rokov odvtedy ako v roku
1978 krojovaná Špačinčanka svojím spevom
po dedine pozývala občanov na jej prvé vystúpenie do KD.
Toto výročie sme náležite oslávili 18.augusta v našom amfiteátri. Súčasťou osláv bol
Špačinský jarmok a prehliadka folklórnych
zoskupení Spievate si s nami. Gratulácie
a ocenenia sme prijímali o.i. od predsedu
TTSK Jozefa Viskupiča, riaditeľky Trnavského osvetového strediska Anny Pekárovej,
starostu Špačiniec Júliusa Zemku ako i od
zástupcov hosťujúcich folklórnych súborov
V programe sa okrem jubilujúcej Špačinčanky predstavili FSk Cífer, Ženská spevácka skupina Ohrady, Terchovská muzika
Sokolie zo Skalice, FSk Heľpan z Heľpy a FS
Liptov z Ružobmerka.
DFSk Špačinčanka vo svojom vystúpení
načrela do svojho repertoáru a predviedla
folklórne pásma Svadba, Dožinky a Regrúti a
obnovila v divákoch spomienky na špačinské
piesne a zvyky.
Zorganizovali sme IV. ročník populárneho podujatia Špačinský kotlík, ktorého sa
t.r. zúčastnilo tridsaťtri súťažných družstiev
nielen z obce Špačince ale aj zo širokého
okolia. Po celý čas vládla výborná atmosféra
aj vďaka bohatému sprievodnému programu,
v ktorom sa predstavila aj skupina Kollárovci. Túto atmosféru si vychutnávalo viac ako
5.000 návštevníkov. Jedinečnou myšlienkou
Špačinského kotlíka je, že peniaze z predaja
poukazov na konzum guláša putujú pre deti
ZŠ a MŠ. Tohto roku ich bolo rovných 5.189
€. Ďalší Špačinský kotlík bude 8.6.2019.
Po celkovej rekonštrukcii Kultúrneho
domu sa náš stánok kultúry zaskvel v celej svojej kráse a vystavil na obdiv na jeho
slávnostnom otvorení dňa 1.6.2018 , ktorého
súčasťou bol aj krst knihy Monografia Špačiniec. DFSk Špačinčanka túto akciu obohatila
svojim programom.
Na 100. výročie skončenia prvej svetovej
vojny sa občania 11.11.2018 zhromaždili na
pietnej spomienke pri pomníkoch padlých pri
Obecnom úrade , kde v našom podaní zazneli
príležitostné piesne k tomuto aktu.
Pre rekonštrukciu KD sa vlani neuskutočnil populárny Katarínsky ples. Všetko sa
vynahradilo tohto roku na 16. ročníku, ktorý
bol očakávaný a dlhodobo dopredu vypredaný. Prítomní nešetrili slovami chvály nad
vynoveným KD a celkovou atmosférou plesu, ktorú umocňovala aj výzdoba priestorov,
vynikajúca kapela, výborné vínko a celkový
servis, ktorý sme poskytli.
To, že zábava bola super svedčí aj to, že
v prestávkach celá sála, so sprievodom harmoniky spievala a táto atmosféra sa preniesla
aj do „Hostinca u Marcina“ .
Rozdávať dobrú náladu a radosť je mottom
DFSk Špačinčanka. Toto poslanie plníme pri
rôznych príležitostiach, či už je to v našej
obci ( okrem spomenutých je to tradičné Stavanie mája, Špačinský trojuholník...), alebo

mimo obce na rôznych kultúrnych podujatiach.
Skupina štyroch dievčat spolu s harmonikárom umocňujú slávnostnú atmosféru pri
civilných a jubilejných sobášoch, uvítaniach
do života a iných akciách v sobášnej sieni
Obecného úradu.

Odobierky a čepčenia nevesty sú v našom
podaní na širokom okolí veľmi žiadané o čom
svedčí, že táto päťčlenná skupinka tohto roku
začepčila tridsaťšesť neviest a že o čepčenie
v jej prevedení je záujem svedčia potvrdené
termíny už aj na rok 2020.
Pravú „echtovnú“ náladu na rodinných
i podnikových posedeniach vytvára malé
zoskupenie mužov a žien.
Na slávnostiach ukončenia žatvy v Červeníku bolo pre nás cťou odovzdávať dožinkový veniec predsedovi TTSK pánovi Jozefovi Viskupičovi.
Na folklórnom festivale v Trenčianskych

Tepliciach sme na námestí spríjemnili pobyt
kúpeľných hosťom.
V rámci Mesiaca úcty k starším sme rozohrali žilky dôchodcom i v Dolnom Dubovom, Plavých Vozokanoch....
Keď DFSk v roku 1978 začínala mala viac
ako štyridsať členov. Postupne sa počet zmenšoval a teraz nás je podstatne menej. Radi by
sme medzi nami privítali nových, hlavne
mladších spevákov a tanečníkov. Stačí osloviť niektorého člena Špačinčanky a môžete
spolu s nami zviditeľňovať našu obec.
Tohto roku sme zažili aj smutné chvíle,
keď nás navždy opustili dvaja Vendelínovia,
ktorí stáli pri zrode Špačinčanky. Vendelín
Slezák, výborný spevák, ktorý poznal veľké
množstvo piesní a jeho zásluhou sa niektoré
zachovali aj v našom repertoári. Ako spevák
účinkoval aj v bývalom kostolnom zbore
a pri pohrebných obradoch odprevadil do
večnosti stovky spoluobčanov.
Po úmrtí pána Vendelína Slezáka zanedlho zomrel náš dlhoročný vedúci, autor
scenárov, ľudový rozprávač, recitátor a kedysi výborný herec ochotníckeho divadla
v Špačinciach pán Vendelín Vidlička, ktorý
s nami účinkoval a rozdával dobrú náladu až
do chvíľ, dokedy mu to zdravotný stav dovoľoval.
Chod folklórnej skupiny so sebou prináša
i veľa organizačných povinností, kde je treba
zosúladiť termíny vystúpení s časovou a hlavne pracovnou zaneprázdenosťou členov skupiny, tak aby každé vystúpenie bolo plnohodnotné. Preto som sa rozhodol organizačnou
stránkou skupiny poveriť Andreja Tomoviča,
ktorý je od januára vedúcim Špačinčanky.
Ja sa naďalej venujem umelecko-hudobnej
stránke a doprovodu na harmonike.
Blížia sa Vianoce – najkrajšie sviatky v
roku, dovoľte mi v mene všetkých členov
folklórnej skupiny Špačinčanka Vám zaželať
požehnané a pokojné sviatky a v novom roku
veľa zdravia, pokoja a krásnych chvíľ.
Jozef Slezák



Špačinské ochotnícke divadlo
Vážení čitatelia,
som rád, že sa Vám môžem z tohto miesta
opäť prihovoriť a stručne Vám opísať činnosť
nášho združenia v uplynulom roku.

V úvode roka sme nadviazali na premiéru hry Ženský zákon, ktorá sa konala v Dolnom Dubovom a odštartovali sme tak sériu
repríz tejto veselohry z pera J. G. Tajovského. Spomenúť môžeme vystúpenia v obci
Banka, Vinohrady nad Váhom, Horné Dubové či Slovenská Nová Ves. Opäť môžeme
podotknúť výbornú spoluprácu s folklórnym
súborom Trnafčan, ktorý dotváral jedinečnú atmosféru týchto vystúpení. Jedinečnou
a nezabudnuteľnou reprízou bolo vystúpenie v našej obci, kde sme mali tú česť ako
prví vyskúšať dosky javiska po rozsiahlej
rekonštrukcii nášho kultúrneho stánku ešte
pred jeho slávnostným otvorením. Stalo sa
tak pri príležitosti Dňa matiek, v nedeľu 13.
mája. Sála kultúrneho domu bola naplnená
do posledného miesta a burácajúci potlesk
divákov svedčil o tom, že vystúpenie malo
úspech.
Z dôvodu už spomínanej rekonštrukcie
KD sa v tomto roku, žiaľ, nemohlo uskutočniť tradičné pochovávanie basy a s ním spojený fašiangový sprievod obcou, na ktorý sa
vždy s obľubou tešíme. Veríme, že v nastávajúcom roku si ho spolu o to viac užijeme.

Skupina Návrat v roku
2018
Pre Návrat sa začal hudobný rok až 1. 5.
2018 vystúpením v trnavskom Kamennom
Mlyne. Na rad prišla 5. 5. 2018 oslava 25
rokov country tanečného súboru Maryland
v Trenčíne. Mesto Trnava každoročne
usporadúva v máji Country deň v Kamennom Mlyne kde Návrat odohral večerný
country bál. Návrat zahral 15. 6. 2018 aj
v Špačinciach na ihrisku v rámci programu Popoludnie pre všetkých. 30. 6. 2018
zahrala skupina na akcii „Hurá prázdniny“
v Drahovciach. Tradičným podujatím pre
Návrat je Špačinská country Pohodička
ktorá sa uskutočnila 14 .7. 2018. Na konci
júla Návrat zahral v rekreačnej oblasti Pod
Mariášom na Dobrej Vode. 18. 8. 2018 sme
si zahrali v programe Brezofského jarmeku
- Slávnosti sváka Ragana v Brezovej pod
Bradlom. 21. 9. 2018 Návrat hral v Pezinku
na Vinobraní.

Bude sa konať v sobotu 2. marca 2019. Už
teraz Vás srdečne pozývame!
V júni sme sa zúčastnili akcie Špačinský
kotlík, kde sme opäť prezentovali naše kulinárske schopnosti vo varení gulášu. Aj
napriek tomu, že sme súťaž nevyhrali, sme
radi, že sme pomohli takýmto spôsobom finančne podporiť ZŠ s MŠ Špačince. Ďakujeme za každý jeden hlas, ktorý sme od vás
dostali.
Letné prázdniny sme odštartovali spoločnou opekačkou na opekanisku pri stave.
Aj toto je jeden zo spôsobov, ako zlepšujeme a udržujeme vzťahy v našom kolektíve.
Okrem pravidelných skúšok vzniká priestor
i pre mnohé ďalšie spoločné aktivity. Spomeňme za všetky aspoň návštevu Divadla
Jána Palárika v Trnave, kde sme si v jeden
novembrový večer vychutnali skvelú komédiu Rodinný parlament.
V závere roka sme participovali s Obecným úradom Špačince na akcii Mikuláš.
Deti mali pre Mikuláša pripravené pekné
piesne a básne, za čo ich, v spolupráci s čertami a anjelmi, odmenil množstvom sladkostí.
Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v marci prvé pracovné stretnutie zástupcov ochotníckych divadiel Trnavského
samosprávneho kraja, kde sme spolu so
županom Jozefom Viskupičom a ďalšími
predstaviteľmi TTSK prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce a predstavili
sme mu možné úskalia a problémy, s ktorými prichádzajú ochotnícke divadlá pri svojej
činnosti do styku. Zástupcovia TTSK všetkých pozorne vypočuli a prisľúbili pomoc
a podporu ochotníckych súborov v našom
regióne.
Ako pokračovanie tohto zasadnutia nasledovalo v máji stretnutie so zástupcami
LITA a SOZA za účelom získania informácií v súvislosti s autorskými právami,
ktorého sme sa tiež zúčastnili. Tu sme mali
možnosť dozvedieť sa množstvo dôležitých
informácií.

V decembri tohto roku TTSK pripravuje
slávnostný predvianočný míting divadelníkov trnavskej župy spojený s divadelnými
predstaveniami ochotníckych súborov a s
následným neformálnym stretnutím so zástupcami župy zameraným na vzájomné
spoznanie, výmenu skúseností a možnosti
ďalšej spolupráce s TTSK. Na toto stretnutie sa veľmi tešíme. Veríme, že spolupráca
s TTSK a ďalšími divadlami v okolí bude
pre nás prínosná.
O činnosti nášho divadla sa môžete dozvedieť z našich informačných kanálov,
či už bežne cez facebook stránku www.
facebook.com/divadlo.spacince/ alebo prostredníctvom našej webovej stránky www.
divadlo-spacince.sk. Nájdete nás aj na instagrame a tiež na youtube. Históriu i súčasnosť ochotníckeho divadla v obci Špačince
podrobne popisuje i monografie obce, ktorá
uzrela svetlo sveta v prvej polovici tohto
roku.
Dôležitým míľnikom pre naše divadlo je
10. august 2018, kedy sme oficiálne vznikli
ako občianske združenie. Na jednej strane
nám síce pribudlo množstvo byrokracie, no
na druhej strane nám to veľmi pomôže pri
našej ďalšej činnosti.
V budúcom roku pripravujeme už pre
nás tradičné pochovávanie basy a fašiangový sprievod obcou, ktorý neodmysliteľne
patrí k akciám nášho divadla. Plánujeme pokračovať s reprízovaním hry Ženský zákon
v obciach nášho regiónu a už teraz pre vás
chystáme novú hru, na ktorú sa môžete tešiť.
Rád by som uviedol do pozornosti, že
naše divadlo vždy prijíma medzi seba nových členov, najmä starších. Ak Vás naša
činnosť zaujala a máte chuť pridať sa do
nášho tímu, neváhajte nás kontaktovať.
Na záver mi dovoľte vyjadriť poďakovanie
všetkým naším divákom a fanúšikom za doteraz prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia. Všetko dobré v novom
roku!
-MR-
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Nikoleta Šurinová
11-ročná Nikoleta Šurinová, obyvateľka
Špačiniec, vyhrala 7.ročník najväčšej televíznej talentovej šou „Česko Slovensko má
talent“. Možno Vás bude zaujímať ako naša
malá obyvateľka Špačiniec prišla k bubnovaniu a aká bola jej cesta k víťazstvu v talentovej súťaži.

Nikoleta začala hrať v lete 2016 ako
9-ročná. Celé to začalo nápadom jej mami
Moniky, ktorá pripravila prekvapenie Nikolkinmu otcovi Romanovi k ich výročiu
zoznámenia sa. Jej otec totižto v mladosti
tiež hrával na bicie, ale potom s tým skončil, keď si založil rodinu. A tak si jej mama
vymyslela taký darček, že poprosila kapelu
DESMOD, či by si Nikolkin otec Roman
nemohol s nimi zahrať jednu skladbu na akcii Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch,
na ktorej sa práve pred 20 rokmi zoznámili.
Aby si pripomenul aké to bolo stáť hrať na
pódiu. Prekvapenie sa podarilo a Roman,
člen niekdajšej Trnavskej kapely D.T.N.L.
ktorá pred 20. rokmi nahrala známu SPARTAKOVSKÚ HYMNU si s kapelou DESMOD zahral skladbu Vyrobená pre mňa.
A vtedy, keď Nikolka uvidela svojho ocina
hrať, ju to natoľko očarilo, že zatúžila aj ona
hrať na bicie. Rodičia sa rozhodli, že to skúsia a tak Nikolke kúpili prvé bicie. A Nikolka, keď si sadla za bicie a začala hrať, tak
rodičov okamžite presvedčila o tom, že ona
a bicie zapadli do seba ako puzzle. A ocino, bývalý bubeník si tak našiel vo svojej
dcére svojho nástupcu a aspoň prostredníctvom dcéry dnes na jej vystúpeniach prežíva, to čo niekedy prežíval on sám keď ešte
hrával.
Nikolka cvičí vo svojej izbe a otec dohliada na jej hranie, na cvičenie základných
techník a takisto jej radí a pomáha, keď si na
vybrané drumless verzie (verzie bez bicích)
skladieb nacvičuje vlastnú verziu s bicími,
tzv. drum covery. Tieto covery potom uverejňuje na svojom YT kanáli Nikoleta drummer.

Nikolka od septembra 2017 navštevuje
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové, kde ju prijali
ako mimoriadne nadaného žiaka. Jej učiteľ
na bicie nástroje Lukáš Slabý, DiS. art., má
fantastický a trpezlivý prístup. Táto škola jej
umožňuje rozšírené vyučovanie, aby mohla
svoju záľubu čo najviac zdokonaľovať. Ako
žiačka 1.ročníka ZUŠ Vrbové sa v marci
2018 zúčastnila súťaže Boráková Prievidza,
kde v hre na malý bubon a biciu súpravu obsadila 2.miesto v zlatom pásme v kategórii
B.
A ďalšie tohtoročné úspechy nenechali na
seba dlho čakať. Nikolku prijala medzi seba
najväčšia kapela na svete ROCKIN’1000,
ktorá združuje hudobníkov z celého sveta.
A Niki si s nimi v júli zahrala dvojhodinový koncert v talianskej Florencii. A nakoniec na jeseň sme mohli Nikolku uzrieť aj
na obrazovkách TV JOJ v talentovej show
Česko Slovensko má talent. Diváci tak
mohli sledovať ako Nikolkina vášeň a ra-

dosť, ktorú cíti keď hrá na bicie, ju doviedla až k neočakávanému výsledku. A tým
bolo víťazstvo v súťaži, ktorému ani ona ani
jej rodičia nemohli spočiatku uveriť. Nikolka si išla do tejto súťaže splniť svoj sen stáť
na pódiu a ukázať ľudom, ako ju baví hrať
na bicie a preniesť na ľudí radosť, ktorú ona
cíti pri hraní. Postup do finále jej umožnil
zažiť svoju prvú televíznu live show. Určite budete súhlasiť s tvrdením, že Nikolka je
zrodená pre pódium. Svojimi vystúpeniami
v TV šou dokázala očariť toľko ľudí, a získala toľko fanúšikov, že sa nakoniec stala prvou detskou víťazkou v histórii súťaži Česko
Slovensko má talent.
Nikolka bola srdečne privítaná starostom
Júliusom Zemkom a obyvateľmi Špačiniec
na Vianočných trhoch, kde jej verejne zagratulovali k jej víťazstvu, venovali medailu
za vzornú reprezentáciu obce, ako aj ďalšie
darčekové predmety.
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Rok v našej škole
Ak mám zhrnúť, analyzovať a zhodnotiť tak živý a dynamický organizmus, ako je naša škola v jednom článku za školský rok 2017/18,
tak je to pomerne náročná úloha. Preto si dovolím byť čo najvýstižnejší a konkrétny.
Azda napozitívnejšie zistenie je, že naša škola sa neustále rozrastá,
čo do počtu žiakov a tried. Ak si porovnáme štatistiky len v krátkom
časovom úseku od roku 2014 - 2018, tak zistíme že v roku 2014 navštevovalo školu 202 žiakov a v tomto roku až 295 žiakov, čo je za
tak krátky časový úsek obrovský nárast až o 93 žiakov, v matematickej reči to predstavuje 46%. Spolu s týmto potešujúcim faktom
však začína narastať tlak na kapacitné možnosti našej školy. Ak sa
pozrieme na najbližšie roky výstavby ďalších rodinných domov u nás
v obci, tak je zrejmé, že dynamika nárastu počtu žiakov bude pokračovať aj v budúcich rokoch a možno i rýchlejším tempom ako doteraz. Pokiaľ chceme uspokojiť všetkých rodičov našej obce a prijať ich
deti do našej školy, musíme čo najskôr v spolupráci so zriaďovateľom
hľadať riešenia rozšírenia jej kapacít. Výsledkom tejto spolupráce
bolo vytvorenie štúdie nadstavby základnej školy a pripravované ďalšie opatrenia k jej čo najskoršej realizácii.

V súvislosti s nárastom počtu detí predškolského veku v našej
obci zriaďovateľ prikročil v mesiaci máj k nadstavbe materskej školy,
čo bolo po stránke organizačnej veľmi náročné obdobie aj pre základnú školu. Počas realizácie stavebných prác (máj – október) v MŠ sme
museli presťahovať a prichýliť všetky deti z MŠ, vytvoriť im vhodné
podmienky, zreorganizovať systém stravovania, zosúladiť časový harmonogram príchodov a odchodov žiakov a detí MŠ na desiate, obedy
a olovranty aj v s súvislosti s dodržiavaním časových, hygienických
a výživových noriem. Môžem konštatovať , že toto náročné obdobie
sme zvládli veľmi úspešne a odmenou pre našich „drobcov“ bolo
presťahovanie späť do budovy MŠ, ktorá je krásne vynovená, s novými priestormi (zvýšené kapacity o dve triedy), novým nábytkovým
vybavením, výťahom a novými atraktívnymi preliezkami, hojdačkami, prístreškom, či šmýkačkami na upravenom dvore MŠ. Zároveň
sme otvorili od 5. 11. 2018 aj ďalšiu triedu pre deti v MŠ.
V rámci školského klubu detí nám fungujú 2 oddelenia ranného
školského klubu. Po dohode so zriaďovateľom sme otvorili od septembra ďalšie 5. oddelenie ŠKD. Spolu navštevuje náš ŠKD 127 žiakov 1. stupňa ZŠ.
Z hľadiska výchovno-vzdelávacích výsledkov možno hovoriť o veľmi dobrom výsledku testovania žiakov 9. ročníka, kde sme dosiahli
z predmetu matematika až o 3,89% lepší výsledok ako je celoslovenský priemer (55,9 %) a z predmetu slovenský jazyk a literatúra až
o 5% lepší výsledok ako bol celoslovenský priemer (63 %). Je potešujúci fakt, že až traja naši deviataci napísali testy z matematiky na 100
%. Žiačka Mina Nabizada po vynikajúcich výsledkoch z testovania
bola prijatá priamo bez prijímacích skúšok na vybranú strednú školu. Celkovo možno konštatovať, že naši žiaci preukázali veľmi dobrú
pripravenosť na štúdium na stredných školách, za čo patrí vďaka aj p.
učiteľkám, ktoré ich pripravovali, -Mgr. Jakabovičovej a Mgr. Hulíkovej.
Taktiež sme sa vo veľkej miere zapájali do matematických súťaží,
olympiád, recitačných a športových súťaží. Medzi najväčšie úspechy

patrí 1. miesto v obvodnom kole a 3. miesto v okresnom kole v recitačnej súťaži „Hollého pamätník“, ktoré získala Karin Anetová, žiačka
4. A pod vedením Mgr. Márii Poláčkovej. V krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku získal pekné 4. miesto žiak Tomas Scheffel zo
7. B pod vedením Mgr. Márii Kyselicovej. No a najväčší úspech dosiahli naši mladí záchranári. V súťaži Mladý záchranár CO – v okresnom kole naše 2 žiacke družstvá v zložení Mina Nabizada, Karolína
Miháliková, Matúš Sedlák, Samuel Kukan, Samuel Dobrodenka, Šimon Selnekovič, Laura Polešenská a Júlia Mihálková - sa umiestnili
už po tretíkrát na 1. a 2. mieste a definitívne získali pre našu školu
putovný pohár. V krajskom kole naši úspešní reprezentanti opäť potvrdili výbornú pripravenosť a obsadili taktiež 1. a 2. miesto. Na majstrovstvách Slovenska naše družstvá obsadili pekné 9. a 16. miesto.
V tomto roku sme našim žiakom ponúkali veľa školských a mimoškolských aktivít. Spomeniem len tradičné aktivity ako: Deň jablka, Deň Narcisov, Deň zvierat, Lampiónový sprievod, Šarkaniáda,
Vianočná besiedka pre rodičov, Vianočná akadémia, Mikuláš v škole,
Shakespearov pamätník, Pyžamová párty, Talent ŠKD, rozlúčková
slávnosť „Odzvonilo“, študijný pobyt v Londýne, lyžiarsky výcvik,
Škola v prírode, Špačinský jarný kros, turnaje vo vybíjanej, vo florbale, v basketbale, vo futbale, ukážka výcviku policajných psov,
výchovné koncerty, výlety a exkurzie na Slovensku, či v zahraničí.
Medzi novú a veľmi atraktívnu aktivitu patrí aj prvýkrát zorganizovaný „Olympijský deň“ pre všetkých našich žiakov, ktorý sa uskutočnil na štadióne TJ Špačince za účasti hosťa - predsedu Olympijského
klubu v Trnave Jána Godála. Najlepší športovci boli odmeňovaní
olympijskými medailami a diplomami. Naša škola bola vyhodnotená
a ocenená za túto aktivitu Slovenským olympijským výborom a Trnavským samosprávnym krajom ako najlepší organizátor za základné
školy v trnavskom kraji.
Úzku spoluprácu máme s členmi ZRPŠ a jej predsedníčkou Ing.
Janou Filinovou, ktorí podporujú školu a významnou mierou prispievajú svojou činnosťou k dobrému fungovaniu školy. Každoročne
efektívne prerozdeľujú finančné prostriedky ZRPŠ na akcie školy, jej
aktivity, súťaže žiakov, ale aj na materiálne vybavenie školy, či učebné pomôcky.

Veľmi dobrá je spolupráca s organizáciami v obci TJ Špačince, stolnými tenistami, Dobrovoľným hasičským zborom, Záhradkármi, Jednotou dôchodcov, DFS Špačinčanka, PD Špačince. Spolupodieľame
sa na kultúrnych programoch v obci ako je Stavanie mája, Vianočné
trhy, Špačinský kotlík, či Špačinský trojuholník, Hasičských súťaží,
spolupracujeme s Ochotníckym divadlom.
Za výpočtom celoročnej činnosti školy treba vidieť kus svedomitej
práce všetkých učiteľov, vychovávateliek ŠKD, učiteliek MŠ, nepedagogických pracovníkov, môžeme byť hrdí na svojich žiakov, ktorí
úspešne reprezentovali našu školu, ale oceňujeme tiež veľmi dobrú
spoluprácu so zriaďovateľom našej školy, starostom obce Špačince PhDr. Júliusom Zemkom, s poslancami obce a podnikateľskými
subjektmi, obecnými organizáciami, rodičmi, ale i priateľmi školy.
Bez ich finančnej výpomoci by výpočet našej činnosti bol omnoho
skromnejší.
PaedDr. Peter Kalapoš
riaditeľ školy
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Kevin Anthony Kalapoš
Majster SR, dvojnásobný majster Európy
a vicemajster sveta Špačinčan Kevin Anthony Kalapoš si prevzal Pamätný list sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov

V dnešnej dobe z každej strany počujeme
o tom, že mládež prestala aktívne využívať
voľný čas, nevenuje sa športu ani umeniu
a zaujímajú ju len moderné technológie. Nie
vždy je to pravda. Výnimka potvrdzuje pravidlo a tak je to aj v prípade Kevina Anthonyho Kalapoša, ktorý je od narodenia verným Špačinčanom.
Kevin Anthony navštevoval Základnú
školu s materskou školou v Špačinciach
a v súčasnosti študuje v štvrtom ročníku
Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Na Majstrovstvách Slovenska v päťboji bol team z
gymnázia, ktorého bol Kevin Anthony súčasťou, druhý.

Popri štúdiu tento rok úspešne absolvoval
na Základnej umeleckej škole v Trnave hru
na keyboard. Hrá naozaj výnimočne a srdcom.
Svoj voľný čas venuje predovšetkým športu.
V Sečovciach sa zúčastnil na Majstrovstvách
Slovenska v mŕtvom ťahu, kde sa stal vicemajstrom Slovenska. V Nových Zámkoch sa
stal majstrom Slovenska v silovom trojboji.
Silový trojboj v sebe zahŕňa drep, tlak na
lavičke a mŕtvy ťah. Kvalifikoval sa na majstrovstvá Európy v poľských Pabianiciach,
ktoré sa konali 12. – 17. 06. 2018, kde sa stal
dvojnásobným majstrom Európy do 100 kg,
do 19 rokov. Je majstrom Európy v mŕtvom
ťahu a majstrom Európy v silovom trojboji.
Je držiteľom viacerých národných rekordov.
15. – 21. 10. 2018 sa v Trnave konali WUAP
Majstrovstvá sveta v silovom trojboji, tlaku

U.F.O. Špačince
Ultimate frisbee team U.F.O. Špačince
nezaháľal ani v roku 2018. Začiatkom roka
sme absolvovali hernú halovú prípravu v telocvični SOU na Sibírskej ulici v Trnave
a kondičnú prípravu v telocvični ZŠ Špačince. Tu sme si nacvičili všetky špecifiká halovej hry pred nadchádzajúcou časťou sezóny.
V úvodnom turnaji roka Halových Majstrovstvách Slovenska v kategórii OPEN
sa napriek tomu nášmu klubu až tak veľmi
nedarilo. Avšak už o dva týždne neskôr sa
naše dievčatá stali vicemajsterkami Slovenska. Tento titul sa im podarilo obhájiť už
niekoľkokrát v rade. V apríli sme sa veľmi tešili na Halové Majstrovstvá Slovenska v kategórii MIX, kde musia byť na ihrisku počas
hry minimálne 2-3 dievčatá. V tejto kategórii
sme štandardne silný tím, a tak sme pomýšľali na tie najvyššie priečky. Za posledné dva
roky sme skončili vždy na druhom mieste,
a tak sme sa znova snažili zabojovať o finále.
To sa nám nakoniec podarilo. Vo finále sme

na lavičke a mŕtvom ťahu. Kevin Anthony
sa stal vicemajstrom sveta v mŕtvom ťahu.
Budúci rok sa zúčastní majstrovstiev sveta
v Chicagu.
Tento šport vyžaduje pevnú vôľu a veľkú disciplínu. Tú má Kevin Anthony neuveriteľnú.
Ide naozaj tvrdo za svojim cieľom a je vzorom pre mnoho mladých ľudí.
Ministerstvo školstva pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenilo tridsať
najúspešnejších žiakov a študentov z našej
republiky. Kevin Anthony bol medzi nimi a
14. 11. 2018 si z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR Petra Krajňáka prevzal Pamätný list sv.
Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre
žiakov a študentov.
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sa stretli s tímom Kus Plastu Senica. Napriek tomu, že sme polčas
prehrali, záver stretnutia sme zvládli a vyhrali sme zápas v pomere
7:6. U.F.O. Špačince získalo historicky prvý titul Halových majstrov
Slovenska v kategórii MIX.
Turnaje sa potom prehupli do vonkajšieho prostredia a počas celej
ligovej sezóny sme bojovali medzi najlepšími. V júni sme absolvovali
vonkajšie Majstrovstvá Slovenska v kategórii MIX, kde sme obsadili
veľmi pekné 3. miesto. V septembri náš klub organizoval Majstrovstvá Slovenska v kategórii OPEN a WOMEN. Všetko sme zvládli po
hernej, aj po organizačnej stránke a konečné štvrté miesto pre Špačince bolo opäť potvrdením, že sme do posledného zápasu bojovali
o stupne víťazov. V novembri sme sa kvalifikovali z tretieho miesta
na Halové Majstrovstvá Slovenska v roku 2019. Zahrali sme si aj
turnaj na piesku v krytej hale v Bratislave, kde sme sa stretli okrem
iného aj s tímami z Nemecka, Poľska, Rakúska a Maďarska.
V júni sme sa zapojili do osláv Medzinárodného dňa detí na ZŠ
v Špačinciach, kde sme pre deti pripravili súťažné disciplíny. Funguje
nám aj športový frisbee krúžok v miestnej základnej škole, aby sme
časom mohli zachovať kontinuitu prírastku nových hráčov. Naši hráči
sa zúčastňovali aj mnohých iných turnajov ako výpomoc pre iné tímy.
Špačinčania si tak zahrali v Holandsku, Českej republike, Maďarsku,
Poľsku a Rakúsku, a uplatnili získané skúsenosti aj v domácom klube.
S blížiacou sa zimou sme sa opäť presťahovali do haly. Po ôsmich
rokoch sa nám nepodarilo zaistiť si akceptovateľný termín v hale na
SOU v Trnave, a tak teraz trénujeme v športovej hale v Hrnčiarovciach nad Parnou. Súčasne s hernými tréningami máme aj kondičnú
prípravu v telocvični ZŠ Špačince.
Pred nadchádzajúcim rokom 2019 máme opäť veľké očakávania.
Radi by sme sa s naším tímom zúčastnili kvalitnejšieho zahraničného
turnaja a niektorých našich hráčov snáď čakajú podujatia ako Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Európy juniorov, na ktorých im budeme držať palce.
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OSTK Špačince
Ohliadnutie za sezónou 2017/2018 a za jesennou časťou 2018/2019
V uplynulej sezóne sme mali v súťažiach dve mužstvá. Naše „áčko“
po postupe hralo tretiu ligu majstrovstiev kraja. Za toto mužstvo nastupovali viacerí hráči.
Zoradím ich podľa úspešnosti víťazných zápasov: Miroslav Sivák
(v individuálnej úspešnosti skončil zo všetkých hráčov tretej ligy na
štvrtom mieste), Alexander Balažovič (odohral polovicu zápasov, z
nich väčšinu vyhral) a Lukáš Šmiček (odohral len štvrtinu zápasov,
prehral len dve dvojhry). Pravidelne nastupovali mladí chalani -Otto
Marčan a Daniel Strečanský. Obaja mali úspešnosť približne rovnaký
počet víťazných a prehratých zápasov. V prípade potreby mužstvo dopĺňali aj hráči „béčka“ Daniel Šulko, Drahomír Žiška, Peter Šulko a
Mário Podmaka. Táto partia sa umiestnila v tabuľke na peknom štvrtom mieste, treba však povedať, že im chýbal len bod na postupujúci
OŠK Zavar...
„Béčko“ hralo najvyššiu súťaž majstrovstiev oblasti – piatu ligu. Za
toto mužstvo nastupovala trojica Šulkovcov – bratranci Daniel a Vladimír Šulko a Vladov syn Peter. V tomto smere sme unikát, aj keď sú
mužstvá, kde hrajú dvaja bratia, ako napríklad vo
Vrbovom, Ján a Ladislav Svetlíkovci a špačinskí rodáci v drese
Bojničiek – Juraj a Jozef Turoňovci. Jozef sa dokonca počas tejto
sezóny stal novým predsedom Oblastného stolnotenisového zväzu
Trnava. Ďalší hráči mužstva boli Drahomír Žiška a náš najmladší
odchovanec – talentovaný Mário Podmaka. V niektorých zápasoch
nastúpili aj Miroslav Bohunický a Branislav Jáger. Najmä Braňo svojou tréningovou morálkou sa snažil dohnať dlhoročný herný výpadok,
no ukázalo sa, že piata liga je po 15-ročnom výpadku príliš náročná
súťaž. Mužstvo sa umiestnilo v tabuľke takisto na štvrtom mieste.
Po skončení sezóny zavládla spokojnosť s dosiahnutými výsledkami.

Nastal aj pohyb v kádri. Miroslavovi Komornému a Milošovi Vargovi
sa predĺžilo hosťovanie do oddiela druhej ligy Slavoj Sládkovičovo,
Milanovi Krajčovi do piatej ligy OSTK Bučany a Jurajovi Turoňovi
do šiestej ligy STK Bojničky. Na hosťovanie sme uvoľnili aj Miroslava Siváka do OŠK Zavar, za ktorý nastupuje v druhej lige.
Všetkým sa v nových, resp. staronových kluboch darí.
Naopak, do kádra Špačiniec pribudol mladý Denis Bažány zo štvrtej
ligy OŠK Križovany nad Dudváhom. Ukazuje sa, že je dobrou posilou do našej partie a herne sa v tretej lige nestratil.
V prebiehajúcej sezóne, súťažnom ročníku 2018/2019 máme v súťažiach rovnako ako v ročníku 2017/2018 dve mužstvá, ktoré hrajú tie
isté súťaže – “áčko” tretiu a ”béčko” piatu ligu. Po jesennej časti je
áčko na piatom mieste a béčko na treťom mieste. Žiacky stolnotenisový krúžok na základnej škole v Špačinciach navštevuje 10 - 12 detí,
dievčatá a chlapci. Deti trénuje môj otec, Vladimír Šulko, ktorému
pomáha Vojtech Žitný starší. Krúžok býva každý piatok o 16-tej hodine v telocvični ZŠ Špačince. Vojtech Žitný spoločne so Štefanom
Ryškom navštevuje turnaje neregistrovaných hráčov na západnom
Slovensku a na Morave.
Turnaj neregistrovaných hráčov sa hráva aj v Špačinciach ako Memoriál Ľudovíta Červeného, nestora špačinského stolného tenisu. Od
roku 2010 ho organizuje Jaroslav Klačo ako open turnaj neregistrovaných hráčov regiónu Trnava. Turnaj má pravidelný termín – trojkráľovú sobotu - začiatkom januára. Nasledujúci rok 2019 sa uskutoční
5.1.2019. Výsledky minulej sezóny 2017/2018 tretej a piatej ligy:
Výsledky jesennej časti sezóny 2018/2019 tretej a piatej ligy:
Peter Šulko

Fotografia zo súčasnej sezóny: sú na nej zľava: Otto Marčan, Daniel Strečanský, Vladimír Šulko, Peter Šulko, Denis Bažány, Mário Podmaka, Daniel Śulko
a Lukáš Šmiček. Na fotografii chýbajú Alexander Balažovič a Drahomír Žiška
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Konečná tabuľka - 3. liga TT (2017-2018)
mužstvo
por.
1. STO Blava Jasl. Bohunice
2. ŠKP Trnava
3. OŠK Zavar
4. OSTK Špačince
5. STO Veľké Úľany ”B”
6. Slavoj Sládkovičovo ”B”
7. ZŠK Mesta Vrbové
8. SK Vydrany ”C”
9. Propria Kúty ”B”
10. TTC Majcichov
11. OSTK Malženice
12. Gasto Galanta ”B”

Z V R P
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
16
14
14
11
11
8
6
5
5
4
2

0
1
2
1
4
2
3
4
4
4
3
0

+

0
5
6
7
7
9
11
12
13
13
15
20

-

312 : 84
218 : 178
219 : 177
226 : 170
213 : 183
196 : 200
189 : 207
195 : 201
160 : 236
163 : 233
152 : 244
133 : 263

B
66
55
52
51
48
46
41
38
36
36
33
26

Tabuľka po jesennej časti - 3.liga TT (2018/2019):
por. mužstvo
1. ŠK Dobrá Voda
2. STO Veľké Úľany ”B”
3. Gasto Galanta ”B”
4. Slavoj Sládkovičovo ”B”
5. OSTK Špačince
6. Propria Kúty ”B”
7. MSTK Leopoldov ”C”
8. ZŠK Mesta Vrbové
9. TTC Majcichov
10. OSTK Malženice
11. MTJ Piešťany - Moravany ”C”
12. SK Vydrany ”C”

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
9
8
7
5
4
4
3
3
3
3
0

R
0
0
1
0
2
3
1
2
1
0
0
2

P
0
2
2
4
4
4
6
6
7
8
8
9

+ 142 : 56
124 : 74
110 : 88
106 : 92
105 : 93
90 : 108
91 : 107
92 : 106
90 : 108
78 : 120
78 : 120
82 : 116

B
33
29
28
25
23
22
20
19
18
17
17
13

Tabuľka po jesennej časti - 5.liga TT (2018/2019):
por. Mužstvo
1. ŠK III.ZŠ Hlohovec ”B”
2. OSK Suchá nad Parnou
3. Victória Buková
4. OSTK Špačince ”B”
5. STK Hoste
6. OŠK Veselé
7. Slavoj Boleráz
8. OSK Krakovany
9. ZŠK Mesta Vrbové ”B”
10. ŠKP Trnava ”B”
11. STO Blava Jasl. Bohunice ”C”

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
19
15
11
11
9
9
8
8
6
4
5

R
0
0
3
0
0
0
1
0
3
3
0

P
1
5
6
9
11
11
11
12
11
13
15

+ 266 : 94
221 : 139
181 : 179
182 : 178
184 : 176
170 : 190
175 : 185
167 : 193
165 : 195
138 : 222
131 : 229

B
57
50
45
42
38
38
37
36
35
31
30

Tabuľka po jesennej časti - 5.liga TT:
por. mužstvo
1. ŠSK Šintava
2. STK Hoste
3. OSTK Špačince ”B”
4. Bučany
5. OŠK Veselé
6. Slavoj Boleráz
7. Victória Buková
8. ZŠK Mesta Vrbové ”B”
9. STO Blava Jasl. Bohunice ”C”
10. OSK Suchá nad Parnou
11. ŠKP Trnava ”B”
12. OSK Krakovany

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
7
6
6
6
6
4
3
4
3
3
1

R
0
2
2
2
1
1
1
2
0
1
0
0

P
0
2
3
3
4
4
6
6
7
7
8
10

+ 143 : 55
113 : 85
119 : 79
104 : 94
107 : 91
102 : 96
88 : 110
86 : 112
87 : 111
91 : 107
94 : 104
54 : 144

B
33
27
25
25
24
24
20
19
19
18
17
13
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