Vážení obyvatelia Špačiniec,
milí moji farníci
Adventom vstupujem do nového
cirkevného roku, kedy sa pripravujeme na slávnosť narodenia Božieho
Syna. V adventnom čase otvárame
naše srdcia pre druhých, aby sme
v nich videli Boha, ktorý prichádza
do nášho života. Je to čas, ktorý nás
posväcuje a duchovne pripravuje na
slávenie Vianoc, ktoré majú byť o
duchu a nie o bruchu. Tento advent
patrí k najkratším, keďže štvrtá adventná nedeľa je zároveň aj štedrým
dňom.
V jednej piesni zaznievajú slová:
Každý deň budú vraj Vianoce... Je
len na nás, či sa tieto slová dajú zrealizovať aj v našom každodennom
živote. Mať lásku, dobrotu a pokoj
v duši, to je stopercentná istota, ako
vytvoriť Vianoce každý jeden deň.
Absolútna a dokonala láska, dobrota a pokoj to je živý Pán Ježiš. Ak
by sa človek riadil týmto základným
princípom, nepotreboval by žiadne
predpisy, normy a zákony.
Farnosť Špačince a OZ FAIN ponúka všetkým ľudom rozvoj svojho
duchovného, intelektuálneho, spoločenského a sociálneho rozmeru. Som
rád, že mnohí z vás tieto ponuky
v plnej miere využívate. Prepojenie ducha a tela, nadprirodzeného
a prirodzeného vytvára v človeku
symbiózu, ktorá vedie k dokonalosti a svätosti života. Končiaci sa rok
2017 bol pre nás rokom, v ktorom
Pán Boh preukazoval mnohé dobrodenia našej farnosti a občianskemu
združeniu, preto dnes s vďačným
srdcom prichádzame do Betleheme
k jasliam, aby sme sa poklonili novonarodenému Pánovi Ježišovi a odovzdali mu samých seba.
Prajem všetkým mojim farníkom
a obyvateľom obce Špačince veľa
Božieho požehnania v nastávajúcom
roku 2018 a nech nás Pána Mária
patrónka našej farnosti zahŕňa svojimi milosťami a ochraňuje svojim
materinským plášťom.
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN,
MBA, LL.M
správca a štatutár farnosti, šk. Dekan

Vážení Špačinčania,
je obdobie, kedy bilancujeme, informujeme a samozrejme pripravujeme akcie v našej obci.
V každom čísle nášho ročného občasníka
informujeme, čo sa udialo v obci v roku
2017. Nebude tomu inak ani tentoraz.
Pokračovali sme v rekonštrukcii ciest
a chodníkov a týkalo sa to ulíc Poštová,
Ulička, Mlynská, Nad Mlynom, Čerešňová, Kaštielska a Hospodárska, kde
sme preinvestovali takmer 280 tisíc eur,
urobili sme lokálne opravy ciest a komunikácií na ulici Družstevná, priestor okolo domu smútku a ulica Na Vŕšku. Rozšírili sme kamerový systém za 13.870,-eur,
z environmentálneho fondu sme urobili
zateplenie kultúrneho domu, výmenu
okien a rekonštrukciu kúrenia za 193
tisíc eur.Z vlastných zdrojov sme doteraz na rekonštrukcii KD preinvestovali
takmer 115 tisíc eur. Tu sa jedná o kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie,
sociálnych zariadení, podláh a interiéru,
kde budeme v roku 2018 pokračovať.Do
domu smútku sme zakúpili nový katafalk
za 2.800 eur.
V budúcom roku v mesiaci apríl začíname s nadstavbou materskej škôlky
v hodnote cca 480 tisíc eur. Sme v príprave na zateplenie starého a nového
obecného úradu. Podali sme žiadosť na

kompostéry pre každú domácnosť. Máme
podaný projekt na výsadbu zelene v obci.
Je mnoho výziev a operačných
programov, kde sa naša obec bude uchádzať o získanie finančných prostriedkov
v týchto programoch.
V kultúrno-spoločenskom dianí sme
od polovice roku 2017 obmedzili alebo
zrušili akcie, ktoré bez funkčnosti KD
nebolo možné zrealizovať. Všetky organizácie tak prišli o možnosť uskutočnenia
svojich akcií. Verím, že po rekonštrukcii KD, ktorú predpokladáme v mesiaci
apríl, maximálne máj 2018, bude spokojnosť s našim vynoveným kultúrnym
stánkom.
V tomto roku sme oslávili 50.výročie
základnej školy, kde sa zišli pozvaní hostia a súčasní a aj bývalí pedagógovia. Za
tú dlhú dobu bolo na čo spomínať.
V športe bolo výročie - 40. ročník
Špačinského trojuholníka. Tento medzinárodný cestný beh má svoje čaro a fakt,
že nikdy nebol prerušený.
V budúcom roku chceme v našich
kultúrno-spoločenských aktivitách pokračovať, chceme, aby kvalita každej
akcie bola v prospech občana a návštevníka.
PhDr. Július Zemko – starosta obce
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Vážení spoluobčania,

Narodili sa:
Adam Jobbágy
Pavlína Voláková
Dominika Svrčeková
Marek Ivanovič
Sebastián Školník
Andrej Morávek
Samuel Sabáček
Eliška Schatzová
Maroš Lopatka
Klaudia Kučerová
Tadeáš Bučko
Matej Maják
Alexander Novotný
Alex Kočner
Lívia Brychtová
Juraj Solovič
Adela Slezáková
Alexandra Terpáková
Zoya Rusnáková
Nataša Masaryková
Daniel Palovič
Alexandra Široká
Branislav Široký
Timotej Mrva
Hana Henčeková
Štefan Laboš
Eliška Marečková
Niva Bestvinová
Rebeka Kurjanová
Šimon Eliáš

opäť je tu záver roka, kde nám prináleží sa trocha pozastaviť, spomaliť a oddýchnuť si
v najkrajšom čase, čase vianočnom. Rok prebehol a ani sme sa nenazdali a máme tu obdobie
bilancovania, čo sa nám podarilo, čo nie. Mnohí z nás majú v rodine nového člena, no ale
mnohí sme o našich milovaných aj prišli. Život je proste taký, prichádzame, odchádzame,
vyhrávame, prehrávame....no proste je to tak. Tešme sa zo zdravia, tešme sa z úspechov a zaspomínajme na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Rok 2017 hodnotím z pohľadu diania v obci za veľmi rýchly, dynamický a úspešný. Verím,
že rok 2018 bude rokom síce aj volebným, ale na činnosť, ktorú očakávame taktiež veľmi
bohatý.

Zosobášili sa
Maroš Lackovič a Sylvia Nádaská
Bc. Juraj Sýkora a Katarína Vašková
Tomáš Vorčák a Mgr. Silvia Sameková
Branislav Slezák a Soňa Škutová
Roman Maška a Dominika Cmerová
Michal Púchly a Dominika Nádaská
Roman Lipták a Jana Šintalová
Juraj Lužák a Tatiana Kurajová
Matej Kollár a Andrea Černoková
Peter Baran a Karin Kurajová
Milan Uhlík a Gabriela Forrová
Jozef Horváth a Dominika Šišková
Marek Sloboda a Janka Horváthová
Ivan Gottwald a Alexandra Jurigová
Rastislav Krajčovič a Monika Lehutová
Miroslav Čmehýl a Mgr. Dominika Rašová
Juraj Mackovič a Lucia Botteková
Zomreli
Emília Mišeková
Anna Balážová
Justín Habala
Jozefa Turazová
Rudolf Krajač
Jozef Velšic
Bohuš Adamovič
Jozefa Vargová
Anna Kovačicová
Miroslav Doboš
Daniela Szabová
Anna Čapkovičová
Emília Zacharová
Milan Chrenko
Anna Gašparíková
Vladimír Januščák
Rudolf Hanák
Mária Velšicová
Emília Konečná
Jozef Jakubec
Ladislav Slezák
Jarmila Zemková
Michaela Hrušková
Helena Nádaská
Katarína Nádaská
Emília Čapkovičová
Jozefína Bohovičová
Oslávili
50
Ing. Marek Bavolár
Ing. Libor Bínovský
Eva Branišová
Anna Čapkovičová
Valéria Číhová
Ing. Miroslava Gažová
Jarmila Henčeková
Elena Hluchová
Miroslav Hrebenár
Ing. Erich Hrehuš
Jaroslav Janec
Peter Jankovič
Ing. Eva Jankovičová
Ing. Marcel Kolesár
Peter Kostka
Ernest Krajčovič
Ing. Peter Krist
Miloš Malacký
Miroslav Melicher
Ing. Karol Mihálik
Peter Nádaský
Ľubomír Novák
Roman Orlický
Jaroslav Polakovič
Ľudmila Regecová
Vladimír Sedlák
Miroslava Sedláková

Dovoľte mi v závere roka Vám popriať vážení Špačinčania, krásne sviatky, pokoj, zdravie,
šťastie, lásku, trpezlivosť, pokoru a hlavne správne vykročenie do roku 2018.
starosta obce PhDr. Július Zemko

Akcie v obci Špačince v roku 2018
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

6. 1.		
28. -30. 4
30. 4.		
13. 5.		
9. 6.		
16. 6.		
23. 6.		
7. 7.		
14. 7.		
18. 8.		
25. 8.		
25. 8.		
22. 9.		
14. 10.		
17. 11.		
2. 12.		
7. 12.		
8. 12.		
31. 12.		

-Trojkráľový koncert
-Púť Západné Čechy
-Stavanie mája
-Deň matiek
-Špačinský kotlík
-Popoludnie pre všetkých
-Jánska vatra  
-Špačinský trojuholník
-Country pohodička            
-Špačinský jarmok    
-memoriál DHZ     
-ŠPCh pochod
-výstava ovocia
-Uvítanie, svadby, posedenie
-Katarínsky ples
-Výstava o včelách a včelích produktoch
-Mikuláš
-Vianočné trhy
-ohňostroj

Obecná knižnica Špačince
Obecná knižnica Špačince sa nachádza
v priestoroch Kultúrneho domu na 1. poschodí. Činnosť knižnice sa riadi „knižničným a výpožičným poriadkom Obecnej
knižnice v Špačinciach“ schváleným Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2013,
bod 7 zo dňa 17.4.2013.
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice upravuje vzájomné vzťahy
knižnice a jej užívateľov.
V zmysle tohto poriadku Výpožičný čas
v Obecnej knižnici je v dňoch Pondelok,
Streda, Piatok v čase od 15.00 hod. do
18.00 hod.
Registrácia a evidencia čitateľov je vedená
v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku na 1 rok: dospelí 1 €, dôchodcovia
a držitelia preukazu ZŤP 0,50 €, deti do 15
rokov zdarma.
K dnešnému dňu je v evidencii Obecnej knižnice zaregistrovaných 71 stálych
čitateľov, z toho 26 dospelých a 45 detí

a mládeže vo veku od 3 do 19 rokov. Priemerná denná návštevnosť knižnice je 3 – 5
čitateľov.
V prvom polroku 2017 sme stihli pripraviť
Exkurziu pre deti MŠ Špačince a v spolupráci so ZO JDS uskutočniť Besedu so spisovateľkou Beátou Vargovou.
Z dôvodu rekonštrukcie KD Špačince
a priestorov knižnice prišlo v roku 2017
k poklesu čitateľov a stagnácii činnosti
knižnice. Čitatelia boli oboznámení s uzatvorením Obecnej knižnice až do odvolania.
Dovoľujeme si požiadať čitateľov o vrátenie vypožičaných kníh knihovníčke A.
Paučekovej na podateľni Obecného úradu
Špačince – 1x v týždni – v STREDU v čase
od 15.00 – 17.00 hod.
Ďakujeme.
Alica Paučeková, knihovníčka
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Umenie spojené so Špačincami
V 49. ročníku súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Trnava,
Piešťany a Hlohovec s názvom Trnavská
paleta, našu obec reprezentujú dve výtvarníčky. Antónia Idunková, rod. Ilenčíková
vystavuje dvojicu malieb: Kytica vo váze
a Osamelá v lese.
Viera Fajber zo svojho ateliéru vybrala
akvarely Jablko a Tri jablká i kolekciu portrétov (Pekný chlapec, Krásavica, Chlap,
Mladý muž a Chlapec so zápalkami). Výstavné exponáty si návštevníci môžu pozrieť
do 14. januára 2018 v Západoslovenskom
múzeu v Trnave.
Silvia Jezerská debutovala románom Každý trapas sa počíta (2016). S výnimkou prvej
knižky publikuje pod dievčenským priezviskom Demovičová. Knižný trh ponúka jej

ďalšie dva tituly: Leto s Alexandrom (2016)
a Dievča iného chlapca (2017).
Peter Kaššák, ktorý určitú dobu žil u svojich rodičov v Špačinciach, vydal v tomto
roku v poradí siedmu knihu o vojenskej histórii. Vyšla v anglickom jazyku (Gardening
by Moonlight) a popisuje akcie 205. skupiny
RAF, ktorej posádky zasiahli do bojov v povodí rieky Dunaj. Predchádzajúca tvorba
P. Kaššáka: Konečná zastávka: Slovensko
(2007); Praha v plameňoch (2008); Vojna
jednej posádky ( 2011); Pod paľbou (2014);
Bomby nad Bratislavou 1944-45 ( 2015) a
Od Hrona k Morave (2016). Súčasťou knihy
Od Hrona k Morave sú i dokumentárne fotografie zo zbierky Júliusa Zemka a Mareka
Greguša.

Monografia Špačiniec
Obec Špačince v tomto období pripravuje reprezentačné vydanie prvej vlastivednej
monografie, ktorá vyjde vo vydavateľstve
DAJAMA. Jeho riaditeľ RNDr. Daniel Kollár, CSc. a historici doc. PhDr. Ivan Mrva,
CSc., PhDr. Peter Sokolovič, PhD. spolupracujú s RNDr. Tiborom Kollárom a etnografom Mgr. Matejom Karáskom, PhD., no
najmä so starostom obce PhDr. Júliusom
Zemkom a jeho zástupkyňou PaedDr. Milenou Dobrovodskou. Realizačný kolektív
tvoria aj poslanci obecného zastupiteľstva,
kronikárka, predstavitelia cirkvi, školstva,
zamestnávateľov, spoločenských i športových organizácii v obci.
Cenné sú i priame výpovede najstarších oby-

vateľov obce. Vyše dvestostranová publikácia
bude rozčlenená do kapitol: Všeobecno-historická a geografická charakteristika obce;
Zamestnávatelia; Ľudová kultúra; Náboženstvo a cirkev; Školstvo; Kultúrno-spoločenský život; Šport; Osobnosti; V Špačinciach
po špačinsky. V kapitole s názvom Viete,
že v Špačinciach... sú desiatky zaujímavostí
z pamätnej knihy a troch kroník obce.
Text bude ilustrovaný desiatkami dokumentárnych fotografií, máp, nákresov a kópií
historických listín a dokumentov.
Slávnostné uvedenie knihy medzi čitateľov bude prvým podujatím v zrekonštruovanom kultúrnom dome v roku 2018.
Mgr. Zlata Matláková

Spolok včelárov západného Slovenska
V roku 2017 sa hlavnou aktivitou Spolku
stala „Adopcia včelieho úľa“ a prenájom Vtáčieho sadu na vytvorenie spolkovej včelnice.
K realizácii „Adopcie včelieho úľa“ nás viedli odpovede na tieto otázky.
Prečo včely potrebujú moju pomoc?
Pretože umierajú. Stále viac a viac. Sú dôležité nielen kvôli produkcii medu. Včely sú
kľúčovým prvkom v produkcii jedla, pretože
opeľujú poľnohospodárske plodiny. Až tretina jedla, ktoré konzumujeme, je závislá od
opeľovačov.

Prečo včely zomierajú?
Veľmi často ide o otravu. Pesticídy používané v poľnohospodárstve sú skutočnými
zabijakmi pre včely. Ohrozujú ich však aj
extrémne výkyvy počasia a nedostatok rozmanitej a prirodzenej stravy. Takto oslabené
rýchlejšie podľahnú chorobám či parazitom.
Čo je cieľom projektu?
Cieľom projektu Adoptuj si včelí úľ je upozorniť na miznutie a úhyny včiel, ich význam
pre človeka ako aj celý ekosystém a hlavne
zvýšiť počet včelích rodín v našom regióne.
Ako prebiehala adopcia?
Zaplatením sumy 100,- Eur sa stal záujemca
adoptívnym rodičom včelstva na jeden rok.
Úľ bol označený jeho menom. Adoptívni
rodičia boli pravidelne informovaní o stave
včelstva. Po dohode so včelárom sa mohli zúčastňovať prehliadok úľa. Tak dostali
možnosť naučiť sa včeláriť. Za adopciu bol
adoptívny rodič sladko odmenený 10 kg
vlastného špačinského medu.
Adopcia 2018
V projekte „Adoptuj si včelí úľ“ bude spolok
pokračovať aj v roku 2018.
Daniel Tarabík
Mgr. Ľubica Tarabíková

Ing. Jana Selnekovičová
Miroslav Slovák
Eva Slováková
Ján Stračár
Mgr. Anna Šťastná
Eva Tejbusová
Ondrej Tisoň
Adriana Tománková
Rudolf Tomašovič
Jaroslav Zahradník
Jozef Zachar
Monika Závodná
Vladimír Zvolenský
60
Július Abelovič
Bc. Daša Baďurová
Jarmila Barošová
Anna Bobeková
Augustín Čičmanec
Jozef Daniš
Helena Danišová
Michal Demovič
Mgr. Oľga Dudová
Tibor Gašparec
Daniel Habala
Rozália Habalová
Emília Hanusová
Ing. Jarmila Hrčková
Vladimír Juhás
Alena Juhásová
Jaroslav Klačo
Daniela Konečná
Milan Kubišiak
Emília Lenghardová
Anna Nádaská
Helena Nádaská
Jaroslav Peter
Ľubomír Počuch
Margita Radošovská
Milan Radošovský
Ivan Sekera
Jozef Sloboda
Rozália Šalátová
Ing. Edita Šťastná
Alena Turazová
Ing. František Urbanič
Zdena Vajsová
70
Irena Bánovcová
Rudolf Bobek
Helena Cáderová
Veronika Dikošová
Eva Dobrovodská
Kamil Ilavský
Ing. Milan Ivančík
Ľudmila Jakubcová
Terézia Lanáková
Ing. Ján Mihalkovič
Jolana Nádaská
Rudolf Nádaský
Jozef Prener
Mária Rybárová
Júlia Slezáková
Jaroslav Šalgovič
Alojz Šarvaic
MUDr. Ernest Šťastný
Jozef Turoň
Ľudmila Vrbanová
Vojtech Žitný
80
Cecília Cmerová
Anna Hluchová
František Chudý
Rudolf Juhás
Zdenka Kollárová
Václav Kubiš
Anton Lenghardt
Ernestína Nádaská
Filoména Nádaská
JUDr. Oto Polakovič
Mária Polakovičová
Ing. Ľudovít Skukálek
František Uváčik
František Zachar
90
Brigita Čerešňáková
Vladimír Kollár
Vendel Slezák
Teodor Šiška
91
Ľudmila Dobrovodská
92
Mária Medňanská
Emília Mužíková
93
Justina Vidličková
94
Anna Ivanovičová
Irma Nádaská
98
Štefánia Vajglová
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Rekonštrukcia kultúrneho domu v Špačinciach
23.11.1963 sme si slávnostne otvorili nový KD. V tom čase paráda
nevídaná, nakoľko sme boli jedna z mála obcí, ktoré mali vtedy nový
moderný KD.
Od roku 2011 sme sa pokúšali o rekonštrukciu. Viac ako 50 rokov
„služby“ pre občanov náš KD zostarol a potreboval „ nový šat, kúrenie, rekonštrukciu elektroinštalácie, novú podlahu...“ a to sme tento
rok v júli začali. Celá rekonštrukcia nebola možná len z vlastných
zdrojov a preto sme skúšali rôzne fondy a granty.
Úspešný sme boli cez Environmentálny fond. Všetky spomínané
práce si vyžadujú veľmi veľa času, preto poriadanie akcí sme od júla
2017 do odvolania zrušili.
Rekonštrukciou KD sme vypustili z kalendára všetky akcie, ktoré
boli vždy realizované v súčinnosti použitia KD a kuchyne. Verím, že
tento výpadok občania prijali s pochopením a pokorou a sľubujeme,
že vynovený KD bude pýchou obce a bude opäť dlhé roky slúžiť pre
občanov.
Predpokladaný termín odovzdania je apríl až máj 2018.
starosta obce PhDr. Július Zemko



Z činnosti ZO JDS Špačince v roku 2017
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.
Poďakovanie patrí starostovi obce PhDr.
Júliusovi Zemkovi, poslancom a zamestnancom Obecného úradu Špačince za vytvorenie
vynikajúcich materiálnych a finančných podmienok pre vznik a fungovanie organizácie
JDS v obci. Vďaka tejto podpore zo strany
obce a aktivite seniorov – členov JDS sa darí
základnej organizácii organizovať a realizovať veľa zaujímavých podujatí a aktivít v oblasti kultúrneho, spoločenského a športového
vyžitia seniorov.
ZO JDS sa v roku 2017 riadila Plánom
práce, ktorý bol schválený na VČS ZO JDS
Špačince 14. februára 2017. Niektorí naši
seniori sa vo februári zúčastnili „Plesu seniorov okresu Trnava, ktorý sa konal v KD
Modranka. V priebehu roka sme navštívili 4
kultúrne podujatia: Divadelné predstavenie „Povolanie Pápež“ v Divadle A. Bagara
v Nitre, nezabudnuteľné koncertné vystúpe-

nie „Alexandrovcov“, na pozvanie Smer-SD
kultúrny program z príležitosti MDŽ a vynikajúci hudobný program „Art Music Orchester“ z príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Vďaka našej členke pani Zlate Matlákovej
sme pre milovníkov poézie pripravili Besedu
s poétkou a hudobníčkou Beatou Kuracinovou – Vargovou.
Družstvo našich kuchárov pod taktovkou
pani Márie Kalašovej sa aj v tomto roku zúčastnilo Stretnutia seniorov okresu Trnava
pri varení gulášu v Amfiteátri J. Bohunice.
Tiež sme sa zapojili do varenia gulášu v rámci podujatia „Špačinský kotlík“.
V priebehu roka sme zorganizovali a uskutočnili 3 tematicko-poznávacie zájazdy: v
máji to bol jednodňový zájazd na Moravu,
kde sme navštívili „Lednicko-Valtický areál“. Dvojdňový jesenný zájazd „Vysoké Tatry – Levoča – Spiš“. Dopoludňajší program
sme venovali turistike na Štrbskom plese,
popoludní sme sa pozemnou lanovkou vyviezli zo Starého Smokovca na Hrebienok,
absolvovali sme túru na Reinerovu chatu a
obdivovali sme krásy studenovodských vodopádov. Navštívili sme Tatranské národné
múzeum v Tatranskej Lomnici. Na druhý deň
sme za doprovodu sprievodcu absolvovali
prehliadku historického centra mesta Levoča,
navštívili sme Kostol sv. Jakuba s unikátnym
oltárom Majstra Pavla, popoludní pútnické
miesto a baziliku na Mariánskej hore a klenot
našej histórie Spišský hrad, zapísaný v svetovom dedičstve Unesco. V decembri sme
navštívili „Vianočnú Budapešť“ – v sprievode vynikajúceho sprievodcu sme dopoludnia
zvládli prehliadku najatraktívnejších historických pamiatok a popoludní návštevu Vianočných trhov v centre Budapešti.

V oblasti športových aktivít sme sa
v hojnom počte zúčastnili „Turistického zrazu seniorov okresu Trnava“ v lokalite Považského Inovca. V spolupráci s Okresnou organizáciou JDS Trnava a OcÚ Špačince sa nám
podarilo úspešne zorganizovať a uskutočniť
„Športové hry seniorov okresu Trnava“
v Areáli TJ Špačince. Zúčastnilo sa ich 420
športovcov – seniorov zo ZO JDS okresu
Trnava. V našej 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 Lovecká, Henčeková, Turazová,
Huttová a z mužov pán Šimončič Jozef, Kušnier Emil, Žitný Vojtech a Jozef Podmaka.
ZO JDS Špačince získala najväčším počtom
bodov I. miesto zo všetkých obcí a titul „Najlepší športovec“ získal pán Jozef Šimončič.
Na „Župnej olympiáde seniorov TK“, ktorá
sa uskutočnila v Piešťanoch nás reprezentovali manželia Viera a Pavol Kaššákoví, Jozef
Šimončič a Rudolf Mišek, ktorí spolu získali
7 medailí. Titul „Najlepší športovec“ získal
pán Pavol Kaššák. Vďaka iniciatíve našich
mužov sa nám v tomto roku podarilo oživiť
a rozšíriť činnosť ZO JDS o športové a pohybové aktivity a inú záujmovú činnosť. Vďaka
podpore a ústretovosti riaditeľa ZŠ PaedDr.
Petra Kalapoša máme možnosť 1x týždenne
si zašportovať v telocvični ZŠ.
V rámci pridelených Rekondično-liečebných poukazov s dotáciou štátu 10 našich
členov absolvovalo liečbu v Kúpeľných zariadeniach Kováčová, Nimnica a Trenčianske
Teplice.
ZO JDS sa aktívne podieľala na príprave
podujatí, ktoré organizoval Obecný úrad:
Fašiangy, Jarné upratovanie chotára, Popoludnie pre všetkých, Špačinský trojuholník,
Choreografie folklórnych súborov Trnavského kraja, 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 nášmu pánovi starostovi PhDr. Júliusovi Zemkovi, poslancom a zamestnancom
OcÚ, ako aj naším sponzorom za spoluprácu
a podporu našej činnosti. Ďakujem členom
výboru ZO JDS za ich prácu a všetkým naším seniorom za ich účasť na podujatiach
a spolupatričnosť.
V mene Výboru ZO JDS Špačince Vám
želám príjemné a pokojné prežitie Vianoc
v kruhu rodiny, hlavne veľa zdravia a šťastný
Nový rok!
V Špačinciach, 12.12.2017
Alica Paučeková
predsedníčka ZO JDS Špačince



Dedinská folklórna skupina Špačinčanka
Rozdávať radosť a dobrú náladu svojimi
piesňami a tancami je poslaním Dedinskej
folklórnej skupiny ŠPAČINČANKA. A že
sa nám to darí, svedčia aj naše vystúpenia
v odchádzajúcom roku 2017.
Tradičné vystúpenia v domovskej obci: Stavanie mája, Špačinský trojuholník, predstavovanie kandidátov do VÚC. Veľmi úspešné bolo aj vystúpenie v našom amfiteátri na
Špačinskom jarmoku, ktorého súčasťou bola
Prehliadka folklórnych skupín Trnavského
kraja , kde sa prezentovalo deväť folklórnych skupín a boli sme aj
jeho spoluorganizátorom.
Svojim vystúpením ŠPAČINČANKA pozdravila aj oslavy 50.výročia Základnej školy s materskou školou.
Krojovaná skupinka žien s harmonikárom svojimi spevmi umocňuje slávnostnú atmosféru v sobášnej sieni Obecného úradu pri civilnych sobášoch, uvítaniach do života a taktiež pri jubilejných sobášoch. V našom podaní sú veľmi žiadané čepčenia nevesty na svadbách
ako aj odobierka od rodičov s družbom. Pri čepčeniach sa dievčatá
obmieňajú a vždy štyri z nich za doprovodu harmoniky vytvoria vynikajúcu svadobnú atmosféru. V tomto roku sme začepčili dvadsaťtri
neviest. Vzrastá záujem o požičanie krojov pre nevestu a ženícha.
V tomto ako i v ďalších špeciálnych požiadavkách novomanželov
v rámci čepčenia vieme taktiež vyhovieť. Rodinné oslavy, jubileá, večierky spestruje zmiešaná skupina s doprovodom harmoniky, alebo
harmonikár sám.
S finančnou a technickou podporou obecného úradu Špačince,
zorganizovala ŠPAČINČANKA tretí ročník súťaže vo varení gulášu
- Špačinský kotlík. Súťaž svojou bezprostrednou atmosférou a jedinečnou myšlienkou získala na popularite a obľúbenosti. Popularita samotnej akcie presahuje hranice našej obce a návštevnosťou zasahuje
celý trnavský región. Varenia gulášu sa zúčastnilo 22 tímov. Výťažok
z predaja gulášu v hodnote 2. 660.- € bol odovzdaný Základnej škole
s Materskou školou v Špačinciach. Ďalší ročník sa uskutoční 9.júna
2018 v miestnom parku, kde vystúpi populárna skupina Kollárovci.
Za rok 2017 sme sa zúčastnili mimo obce osemnástich akcií, z ktorých spomenieme napr. XI .Župný festival Krakovany 2017, Jánošíkove dni v Terchovej, kde sme už tretí krát úspešne reprezentovali

náš región.
Štyridsiate výročie Ženskej speváckej
skupiny Ohrady pri Dunajskej Strede sme
pozdravili slovenskými piesňami, ktoré boli
prijaté s nadšením. S touto skupinou udržujeme dlhoročné priateľské vzťahy a taktiež oni
sa chystajú opätovať pozdrav na našej štyridsiatke, ktorú oslávime na budúci rok.
V Martine sme sa zúčastnili castingu do
TV relácie Zem spieva, na ktorý sa prihlásilo
viac ako tritisíc záujemcov, kde verdikt poroty znel :Vaše vystúpenie bolo výborné, ale porota po zvážení všetkých
kritérií sa rozhodla uprednostniť iných súťažiacich.... Bol to pre nás
zážitok a zviditeľnenie obce Špačince aj na takomto masovom podujatí. Na festivale Vajnorský širáček vo Vajnoroch sme rozospievali sálu
piesňami nášho pásma Veselo pri víne . O úspechu svedčí aj pozvanie
na ďalší ročník. Naše populárne vianočné pásmo Vianoce v Špačinciach pre plánovanú operáciu harmonikára a vedúceho Špačinčanky
tohto roku i napriek viacerým ponukám o vystúpenie neuvedieme.
Nakoľko niektorí členovia ŠPAČINČANKY pracujú u zamestnávateľov, kde je obtiažne uvoľňovanie na vystúpenia, hlavne v pracovných dňoch, tak mnoho, niekedy aj atraktivnych ponúk musíme odmietnuť. Preto by sme radi medzi nami privítali mladých, ktorý majú
záujem o účinkovanie v ŠPAČINČANKE,
Keďže v KD prebiehajú rozsiahle stavebné práce, Katarínsky ples
sa tohto roku neuskutočnil. Termín budúcoročného plesu je 17. 11.
2018 a okrem vynovených priestorov čakajú na Vás aj príjemné prekvapenia..
Pre spomínanú rekonštrukciu KD sme sa niekoľko krát sťahovali
z našej domovskej miestnosti, na skúšanie nám vďaka ochote pána
starostu Zemku boli poskytnuté náhradné priestory.
Nový rok 2018 už klope na dvere a my sa už musíme zamýšľať nad
tým čo nás v ňom čaká.
Naisto vieme, že to bude slávnostné otvorenie KD, Špačinský
kotlík, Vajnorský širáček, v auguste Špačinský jarmok spojený s prehliadkou folklórnych skupín - Spievajte si s nami ku ktorému budú
pričlenené aj oslavy 40. výročia DFSk ŠPAČINČANKA. Hosťom
podujatia bude aj .....ale to uvidíte, nechajte sa prekvapiť.
Jozef Slezák, vedúci DFsk Špačinčanka
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Poľnohospodárske družstvo Špačince
Vážení spoluobčania.
V krátkosti by sme Vás chceli oboznámiť s prácou, pracovnými
výsledkami a dianím na PD Špačince v roku 2017 a podeliť sa s vami
s radosťami i starosťami, úspechmi i problémami, ktoré nám končiaci
rok 2017 so sebou priniesol.
V prvom rade je treba pripomenúť skutočnosť, že to bol hospodársky rok veľmi špecifický a svojim spôsobom i veľmi zvláštny, čomu
nasvedčoval nielen jeho celý priebeh, ale i samotný začiatok roku
2017. Samotný rok 2017 začal veľmi zvláštnou a i na naše pomery

predajných cien rastlinných komodít a vhodná voľba obchodného
partnera z časti eliminovali negatívne dopady, ktoré boli spomenuté
v úvode. Súčasťou výroby na našom podniku je aj výkrm hovädzieho
dobytka a jeho predaj na jatočné účely. V tomto odvetví sa podarilo
dosiahnuť nadštandartné výsledky a živočíšna sa stala v roku 2017
stabilizujúcim a ekonomicky výhodným odvetvím výroby na našom
podniku. Celkovo preto možno hodnotiť výrobný a hospodársky rok
2017 na PD Špačince za priemerný až mierne podpriemerný s mierne
negatívnym dopadom na ekonomiku podniku.

veľmi teplou zimou bez chladného obdobia i zrážok, ktorých deficit
a nedostatok nás sprevádzal počas celého vegetačného obdobia a pokračoval i v čase žatvy i v jesennom období. Práve nedostatok zrážok
a vlahy v pôde ako takej zapríčinil skoré dozrievanie plodín a tým
i nízke výsledné úrody, ktoré boli vo všetkých plodinách o polovicu
nižšie oproti úrodám z roku 2016. Nepriaznivé počasie a nízke nákupné ceny komodít z úrody roku 2017 sa stali vážnym, no nie však
neriešiteľným problémom v tomto roku. Včasné zakontrahovanie

V závere mi preto dovoľte, milí spoluobčania, zaželať všetkým
Vám požehnané sviatky, plné radosti, pokoja a zdravia, nielen počas
Vianoc ale i počas celého nasledujúceho roka 2018.
Radostné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, radosti
a Božieho požehnania v novom roku 2018 Vám úprimne želajú členovia a zamestnanci PD Špačince.
Ing. Rudolf Nádaský - predseda PD ŠPAČINCE
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DHZ Špačince a rok 2017
Pre hasičov zo Špačiniec bol tento rok
opäť raz rok postupový, čo znamená, že mali
šancu stať sa majstrami Slovenska. Hlavnou
motiváciou bola aj skutočnosť, že Majstrovstvá SR v súťaži DHZ sa konali po dvadsiatich

rokoch opäť v Trnave. Museli sa však prebojovať cez obvodové a okresné kolo. Hasiči
tvrdo trénovali, čo sa odrazilo aj na výsledných časoch, ale ako sa hovorí všetkého veľa
škodí. Na obvodovom kole sa darilo mužom
ako aj ženám, no pri okresnom kole našim
hasičom šťastie neprialo. Víťazstvo a postup
na kraj mužom utieklo hlavne aj kvôli zraneniu priamo na pľaci počas štafety, a tak
skončili na 3. mieste. Ženy sa umiestnili na
2. mieste. To bola pre naše súťažné družstvá
neuveriteľná smola.... Aj napriek tomu ich
to nezlomilo a počas súťažnej sezóny muži
aj ženy ďalej „zbierali“ poháre za 1., 2. a 3.
miesta na pohárových súťažiach v okrese aj
mimo neho.
Najmladší hasiči mali rok ,,oddychový“,
no napriek tomu nezaháľali a zúčastňovali sa
na súťažiach: v Senici na „Chodbovici“ obsadili 2. miesto, v jarnom kole Hry Plameň
obsadili 2. a 7. miesto, na okresnom kole Hry
Plameň 1. miesto a v jesennom kole sa darilo
aj chlapcom aj dievčatám a oba tímy skončili
na 1.miestach. Naši Plameňáci sa zúčastňovali aj pohárových súťaží a to, v Bučanoch 3.

Začiatok 2.ročníka skupiny Pod´ von sa
rozbehol rovno na klzisku, ktoré sme sami
pripravili pre ľudí z obce a blízkych obcí.
Pokračovali sme znovu v zimných
mesiacoch a to Špačinskou minimotanou.
Prechádzka po chotári a nakoniec posedenie

miesto a vo Veľkých Kostoľanoch 1. miesto.
Tento rok sa uskutočnil 7. ročník Memoriálu zaslúžilých členov DHZ Špačince
– súťaž DHZ, kde sa zúčastnilo 22 súťažných družstiev (9 mužských, 4 ženské a 9
družstiev mladých hasičov). Muži, ženy aj
mladí hasiči sa na domácej pôde umiestnili
na druhých miestach. Počas súťaže bola vykonaná ukážka historickej hasičskej techniky
v podaní nášho člena DHZ Riša Januščáka
a ukážka súčasnej novej hasičskej techniky
z DHZ POLE a OR HaZZ v Trnave, ktorá
potešila oko nejedného účastníka súťaže ale
aj divákov a fanúšikov.
Naši štyria ,,odvážlivci“ sa rozhodli zabojovať aj v individuálnych súťažiach kategórie TFA pod názvom Železný hasič. Ide
o silovo-kondičnú súťaž, kde hasiči na sebe
majú záťaž – dýchací prístroj a prekonávajú

rôzne prekážky. Zúčastnili sa na troch súťažiach: v Kráľovej Lehote, Bojniciach a vo
Vrbovom. Z týchto súťaží si priniesli nielen
skúsenosť, ale aj 3x pohár za 1. miesto a 1x
pohár za 3.miesto.
V rámci kultúrnej a spoločenskej činnosti Špačinskí hasiči zorganizovali v poradí
už devätnásty reprezentačný hasičský ples,
v spolupráci s OÚ Špačince usporiadali
obecnú zabíjačku a stavanie mája, asistenčné služby v miestnom kostole počas veľkonočných sviatkov pri Božom hrobe na Bielu

Poď von 2017
pri ohni a na zahriatie nejaké to jedlo a čaj.
Ked´ už prešla najväčšia zima a sneh sa
roztopil začali sme s čistením a upravovaním
nášho chotára a potoka. Pomohli sme aj
s brigádou na včelnici. Začiatok jari sa bol
osláviť aj na rybačke v Petrovej Vsi, kde sa
chytili vcelku pekné úlovky. Veľkú Noc sme
si užili- aj ked´ v menšom počte kvôli počasiuna Veľkonočnom hľadaní vajíčok. Plietli sa aj
košíky a deti sa mohli tešiť z Veľkonočného
zajaca a čokoládok. Leto sme začali varením
guláša na Špačinskom kotlíku, kde sme sa
zišli v peknom počte. Mali sme výborné
palacinky a hlavne výborný guláš. Kvôli
horúcim letným dňom bol vydaný zákaz

sobotu a v mesiaci jún sa zúčastnili procesie
Božieho tela.
V roku 2017 mala jednotka DHZ spolu
9 výjazdov. Z uvedeného počtu výjazdov
bolo boli: 3 výjazdy k dopravným nehodám
v obci, 1 technický zásah – doprava vody pri

poruche vodovodu na PD, 2 technické zásahy
po veternej smršti v mesiaci august, september a 3 výjazdy k požiarom. Najviac práce
a zabrať dali práve zásahy po veternej smršti
v auguste, kedy vietor v nočných hodinách
povyvracal a polámal priamo v obci 5 stromov a na ceste smerom na Malženice cca17
stromov.
Špačinskí hasiči sa svojou činnosťou a aktivitami snažia čo najlepšie reprezentovať nielen svoju organizáciu, ale aj obec. V rámci
hodnotenia aktivity DHZ v okrese Trnava za
výcvikový rok 2016, bol DHZ Špačince za
svoju aktívnu činnosť vyhodnotený Územnou
organizáciou DPO v Trnave ako najlepšia organizácia v okrese a v hodnotiacej tabuľke
aktivity Dobrovoľných hasičských zborov
obsadila 1. miesto.
Ak aj Teba láka hasičský šport, adrenalín
a si vo veku od 6 - 99 rokov, radi Ťa privítame medzi nami už túto jar.

pálenia ohňov a bola zrušená Jánska vatra.
Našou najväčšou akciou boli Gladiátorské
hry, na ktoré prišli ľudia aj z vedľajších obcí.
Pre deti boli prichystané rôzne hry a súťaže,
napríklad streľba z luku, boj s trojhlavým
drakom alebo prekážková dráha. Najviac sme
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sa ale všetci tešili na spúšťanie na lanovke
a jazdu na motokáre. Nemohlo chýbať ani
občerstvenie ako palacinky, špekačky alebo
hamburgery. Bolo pripravené aj čapované
pivo a kofola. Večer sme sa zabavili pri
zapálenom ohni, tanci alebo pozorovaní
hviezd. Zbytok leta aj jesene sme pomáhali
pri včelách. Našťastie sme s našimi akciami
na tento rok ešte neskončili a chystajú sa
aj na nový rok. V tomto roku je najbližšia
návšteva divadelného predstavenia- Ženský
zákon od nášho Špačinského ochotníckeho
divadla.
Po Vianociach pokračujeme až na
Silvestra. A to Silvestrovským výstupom
na Záruby. Jednoznačne pokračujeme aj na
budúci rok a tešíme sa aj na nové tváre.
Peter Doboš, Tamara Dobošová

Škola - naša jubilantka
Pomaly sa blíži koniec roka 2017, ktorý
bol pre našu školu špecifický a taktiež výnimočný. Špecifický v tom, že po dlhých
rokoch sa v našej škole otvorili v septembri
až 3 prvácke triedy s celkovým počtom 55
prvákov. Škola sa rozrástla na 16 tried, ktorú
navštevuje celkovo 272 žiakov. Výnimočný
v tom, že naša škola si v tomto roku pripomenula 50. výročie otvorenia brán našej školy.
Poďme si teda pripomenúť niektoré jej historické míľniky.

Dňa 3. septembra 1967 sa začala písať
novodobá história špačinskej školy. Za sprievodu dychovej hudby školu do užívania slávnostne odovzdali predstavitelia obce. Škola
bola postavená na bývalom futbalovom ihrisku na rozlohe 2 ha 19 árov. Mala dva jednoposchodové pavilóny, 18 učební, špeciálnu
učebňu pre biológiu, fyzikálno-chemickú
učebňu, priestrannú telocvičňu a samostatnú budovu, v ktorej bola družina mládeže,
dielne a kuchyňa s jedálňou. Vyučovalo sa
v 11- dennom vyučovacom cykle (každá
párna sobota bola voľná). V 18 triedach bolo
500 žiakov, s ktorými pracovalo 22 učiteľov
a 2 vychovávateľky. V škole sa zaviedol nepovinný predmet nemecký jazyk, praktiká
z biológie, praktiká z chémie. Pred vyučovaním bola povinná ranná rozcvička žiakov. V
našej škole od roku 1967 je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu i školská družina
(neskôr pod názvom školský klub detí). Od
15. septembra 1967 sa žiaci a učitelia začali stravovať v školskej jedálni. V školskom
roku 1968/69 sa už začalo učiť v 5 dňovom

vyučovacom cykle, čo umožnilo dodržiavať
aj psycho-hygienické zásady. Zaujímavé sú
niektoré čísla o počte žiakov. V šk. roku
1971/72 bolo v škole 474 žiakov, v šk. roku
1977/78 už len 365 a v šk. roku 1979/80 iba
375 aj s pričlenenými žiakmi z Horného Dubového. Od 1. septembra 1978 škola zmenila
názov na Základnú školu. V školskom roku
1982/1983 sa prvýkrát v histórii školy uskutočnil lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz s
24 siedmakmi na Dobrej Vode. V šk. rokoch
1983/84 a 1984/85 odbor školstva v Trnave
dislokoval do špačinskej školy 6 tried Strednej priemyselnej školy dopravnej z Trnavy,
odbor železničný. Školský zákon z roku 1984
prináša zmenu. Do škôl je zavedená spolu
s ruštinou výučba druhého cudzieho jazyka.
V našej škole sa vyučovala ako druhý cudzí jazyk nemčina. V školskom roku 1985/86
v rámci brigádnických hodín bola zriadená špeciálna učebňa špecifickej prípravy
dievčat. Koniec družby, ako aj ideovej výučby a potláčaniu náboženských prejavov priniesol záver roka 1989.V roku 1990/91 bolo
v našej škole zrušené dominantné postavenie
ruštiny a začali sa vyučovať ďalšie cudzie jazyky. Nová politická situácia priniesla rôzne
zmeny, medzi inými aj to, že od septembra 1994 sa začali ako nepovinné predmety
v rámci učebných osnov vyučovať náboženská výchova a etická výchova. V školskom
roku 1994/95 bola dokončená plynofikácia
školy vytvorením centrálnej kotolne. Škola

dňom 1.1.2001 prešla na právnu subjektivitu. V školskom roku 2005/2006 sa zriadili
cez projekt Infovek dve učebne výpočtovej
techniky pre 1. a 2. stupeň s pripojením na
internet, v školskom roku 2007/2008 sa vybudovalo jazykové laboratórium. V ďalších
rokoch budovy školy postupne prechádzali
rekonštrukciou a stavebnými úpravami, čím
sa významne zlepšili podmienky pre vyučovanie. V roku 2010 sa realizoval operačný
program na rekonštrukciu ZŠ v rámci zníženia energetickej náročnosti, čím sa výrazne
zvýšila efektivita vynaložených finančných

prostriedkov za energie. 25. 2. 2012 bolo
v areáli školy s prispením vlády a obce Špačince slávnostne odovzdané do užívania multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. Zmodernizovali sa učebne dataprojektormi a zo
vzdelávacích projektov sa získali pre školu
interaktívne tabule na modernizáciu vyučovania jednotlivých predmetov.
Pri príležitosti 50. výročia našej školy
sme v spolupráci so zriaďovateľom pripravili slávnostný program, ktorý sa uskutočnil
dňa 25.10.2017 v telocvični ZŠ. Súčasťou
slávnostného programu bola aj prehliadka
priestorov školy s umiestnenými expozíciami, pomocou ktorých sme mohli nahliadnuť
do minulosti školy, ale aj jej súčasného života. Tento deň patril predovšetkým bývalým aj
súčasným pedagógom a zamestnancom ško-
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odmenený búrlivým potleskom a na záver stand up aplauzom.
Za úspešný dôstojný priebeh slávnostného programu osláv 50. výročia školy patrí úprimná vďaka našim pedagógom, nepedagogickým
zamestnancom, zriaďovateľovi, rodičovskému združeniu, sponzorom,
Jednote dôchodcov Špačince, ako aj rodičom našich žiakov, ktorí
prispeli finančnou aj materiálnou pomocou.
PaedDr. Peter Kalapoš
riaditeľ školy

ly, ktorí tvorili históriu našej školy a boli jej neoddeliteľnou súčasťou.
Po príhovoroch riaditeľa školy PaedDr. Petera Kalapoša, starostu obce
PhDr. Júliusa Zemka, poslanca NR SR a podpredsedu TTSK Ing. Augustína Hambálka a predsedu TTSK Dr.h.c. Ing. Tibora Mikuša PhD.,
zriaďovateľ a predseda TTSK ako výraz vďaky pristúpili k oceňovaniu
pedagógov pamätnými medailami a listami za dlhoročnú záslužnú pedagogickú prácu, ktoré bolo zakončené slávnostným vystúpením dedinského folklórneho súboru Špačinčanka. Po oceňovaní pedagógov
vystúpili žiaci ZŠ so svojím pestrým programom, ktorých výkon bol

Naša škola
Stojí ticho, nenápadne,
aj rokmi je vždy tá istá,
čas uteká nenávratne,
no ona je krajšia, čistá...
Naša škola – stará známa,
veľa toho pamätá,
rada je, keď na jeseň
lístie sa zas zametá.
Džavot detí neutícha  
od jesene do jari
je v nej život,
šťastím dýcha,
úsmev žiakov
aj jej tvár hneď rozžiari.
Deväť rokov v našej škole...
prelieta rýchlo... ako vták
a ocitneme sa až na vrchole,
s vedomím, že – malo to byť tak.
Už polstoročie s tebou slávime,
milá naša školička.
s úctou k tebe spoločný čas strávime,
nezostarne voľná ani jedna stolička.
Ešte dlho deti vítaj,
prechádzajúc školskou bránou,
každé ráno, keď už svitá,
nech tešia sa, čo ich čaká za ňou.
Michaela Študencová, 8.A

Môj najväčší športový úspech a lyžiarsky výcvik
Medzi môj najväčší športový úspech, na ktorý nikdy
nezabudnem, je futbalový turnaj v Chtelnici, kde sme obsadili prvé miesto. Z tridsiatich siedmich škôl sme skončili prví. Je to priam neuveriteľné.
Som veľmi rád, že som prispel aj vlastnými gólmi a celkom dobrým výkonom. Samozrejme, že si spomínam aj na turnaje, na ktorých som bol so
staršími žiakmi, ktorí sú už na stredných školách. Získal som tam veľmi
dobré skúsenosti vo futbale. Ale lyžiarsky výcvik bol o niečom inom. My
spolužiaci sme sa tam viac spoznali a viac skamarátili. Po prvom dni som
sa dostal do prvej skupiny, kde boli tí najlepší lyžiari školy. Dosiahol som
tam druhé miesto v lyžiarskom slalome. Zažil som tam toľko zážitkov, na
ktoré nikdy nezabudnem a za toto  všetko vďačím škole, do ktorej chodím
v Špačinciach.
Lukáš Šurina, 8. A

Začiatok cesty
Poznáte ten pocit, keď skúšate niečo nové a neprebádané? Máte strach,
pretože neviete, čo vás čaká, alebo radosť, pretože skúšate niečo nové? Ja
som mala oboje. Môj prvý deň v škole bol deň, na ktorý tak ľahko nezabudnem. Chodbou sa tiahol zástup prváčikov s taškami väčšími ako oni sami,
ktorí sa tešili ako zasadnú do nových lavíc a prvýkrát vyskúšajú svoje nové
školské pomôcky. Tešia sa, keď sa naučia písať, čítať a počítať, aby mohli
ukázať rodičom, akí dospeláci z nich vyrástli. S radosťou som niesla kyticu mojej novej pani učiteľke a tešila som sa na svojich nových spolužiakov. So všetkými som sa skamarátila a stala sa z nás nerozlučná trieda.
Vždy držíme spolu. Musím sa priznať, že z pani učiteľky som najskôr mala
strach, pôsobila na mňa prísne, ale časom som zistila, že aj výzor môže
klamať. Pani učiteľka bola vynikajúca, naučila nás toho veľmi veľa a mám
s ňou krásne zážitky. A nielen ja, určite aj moji spolužiaci. Vďačíme jej za
to, kým sme dnes a ako nás pripravila na život.
Mina Nabizada, 9.A
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Majsterka Európy
Mgr. Patrícia Gašparcová je majiteľkou športových koní a pretekala za svoj jazdecký klub SENTÓZA ŠPAČINCE. Kedysi vrcholovo
jazdiaca jazdkyňa, dnes vymenila kolbiská za odovzdávanie svojich
skúseností ako certifikovaná učiteľka jazdy v jazdeckých areáloch
a rada sa tiež venuje prevozu koní. To však nie je jediná voľnočasová
aktivita.
Okrem tejto záľuby sa už tri roky súťažne venuje lukostreľbe za lukostrelecký klub LK Perún Trnava. V súčasnosti patrí v tomto športe
medzi najúspešnejšie slovenské reprezentantky.
V roku 2015 sa doma aj v zahraničí zúčastnila na tridsiatich pretekoch v terčovej, terénnej, 3D lukostreľbe v kategórii olympijský luk
(OL) a holý luk (HL). Na Majstrovstvách SR v terénnej lukostreľbe
2015 IFAA získala prvý titul majsterky Slovenska; po štvrtom kole
zimnej ligy v kategórii 3D sa umiestnila na najvyššej priečke a v zbierke trofejí pribudli viaceré poháre, plakety, diplomy.
Pre Patríciu Gašparcovú je doteraz najúspešnejší rok 2016. V 35
súťažiach získala niekoľko najvyšších umiestnení a zvíťazila v týchto
súťažiach na Slovensku:
-Slovenský pohár v halovej lukostreľbe ( Liptovský Mikuláš – hala 18m) HL
-Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe (Liptovský
Milukáš – hala 18m) HL
-Slovenský pohár v terénnej lukostreľbe (LK Bratislava
Prašník) OL
-Majstrovstvá Slovenska v terénnej lukostreľbe (LK Bratislava Prašník) OL
-Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe (Jasov – 40
m – družstvo LK Perún TT) HL
-Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe (Jasov – 40 m) HL
-Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe (Jasov – 70 m) OL.
Najväčším úspechom v doterajšej športovej kariére je bodové
hodnotenie výkonu na Majstrovstvách Európy EIAC v Španielsku.

Lukostrelecké zápolenie sa odohrávalo od 1. do 7. novembra 2016
v meste Oropesa del Mar, Castellón, odkiaľ sa Patrícia Gašparcová
vrátila so zlatou medailou.
V tomto roku k tradičným pretekom pribudli viaceré zahraničné
turnaje v Česku, Rumunsku i Rakúsku. Pre špačinskú lukostrelkyňu
Patríciu Gašparcovú sú najväčším športovým úspechom tohto roka
Majstrovstvá sveta WIAC v Rumunsku (600 účastníkov z Európy,
Afriky, Ameriky, Ázie), kde zápolila ako jediná účastníčka v dvoch
lukoch. Z podujatia, ktorého sa zúčastnilo obrovské množstvo športovcov, priviezla dve krásne siedme miesta a zapísala sa tak do povedomia svetových strelcov podujatia. Úspešným zakončením tohoročnej lukostreleckej sezóny je 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska
v kategórii olympijský luk, ktoré si vybojovala tretíkrát za sebou.
Mgr.Zlata Matláková

Šachisti Špačince v roku 2017
Končí sa pomaly ďalší rok a s ním prichádzajú aj najkrajšie sviatky
v roku, kedy sa aj zároveň bilancuje činnosť, práca v rôznych odvetviach. A k tomu pristupujem aj ja ako organizačný pracovník šachového klubu. Hneď úvodom chcem pripomenúť, že základňu „nášho“
šachového klubu, ktorý hrá pod hlavičkou obecného úradu Špačince,
tvorí už dlhodobo 7 hráčov – šachistov, menovite Ing. Peter Valach,
Jozef Karel, Rudolf Slezák, Vít Šulko, Ján Pinkas, Ivan Štefánek a
Tomáš Vrška. V tomto súťažnom ročníku sme získali do našich radov, na hosťovanie, aj bývalého hráča Mgr. Igora Šturdíka.
Ak mám bilancovať tento rok, tak sa musíme priznať, že našim
želaním bolo v ročníku 2016-2017 postúpiť späť do 4 ligy. Cieľ nám
vyšiel aj keď so šťastím, lebo sme v tomto ročníku v 5. lige okresov
Trnava – Piešťany – Hlohovec skončili na 2. mieste a z tohto miesta
sa postupuje len ojedinele, ale nám to vyšlo.

Ako som už spomenul, postúpili sme do 4. ligy Majstrovstiev kraja, skupiny A-21 sever. Po doteraz odohratých 4. kolách máme na
konte štyri ťažko znášané prehri. Momentálne sa nám akosi nedarí,
ale do konca súťaže ešte zostáva 7. súťažných kôl a veríme, že prídu aj
výhri, ale predovšetkým cieľ – udržať sa v tejto lige.
Len chcem pripomenúť, že v uplynulých ročníkoch, keď sme hrali 4.ligu skupinu A-22 juh, tak sme cestovali, hrávali so šachovými
klubmi s okresov Trnava, Galanta a Dunajská Streda. Teraz hráme 4.
ligu skupinu A-21 sever, takže chodíme, hráme s klubmi zo Záhoria,
Trnavy a Piešťan. Menovite sú to kluby: ŠK Kúpele Piešťany „B“,
CVČ Senica „B“,ZŠK Vrbové „B“, ŠK Štefanov, ŠO Kopčany, ŠK
Holíč „B“, ŠK Kamenár Chtelnica, ŠK Komplet Modranka juniori,
CVČ Brezová pod Bradlom, ŠK Nafta Gbely „C“ a ŠK Skalica „B“.
V tomto roku odohráme ešte dve súťažné kolá. Po nich nastáva vianočná prestávka, ktorú náš klub každoročne využíva na usporiadanie
tradičného Vianočného šachového turnaja.
Predpokladaný dátum tohto turnaja sme určili na 30. decembra t.j.
sobota. Preto chcem využiť tento článok v tomto Špačinskom hlase
a pozvať všetkých priaznivcov šachu na tento šachový turnaj. Ozaj
budú vítaní všetci, ktorí sa venujú šachu. Boli by sme veľmi radi keby
sa naša šachová základňa rozšírila o nových perspektívnych dobrých
hráčov. Turnaj by teda mal byť 30. decembra v budove bývalého
obecného úradu so začiatkom buď o 10 respektívne o 13 hodine.
Záverom by som chcel všetkým popriať, nakoľko sa blížia najkrajšie sviatky v roku, aby ich prežili v zdraví a v šťastí v kruhu svojich
najbližších a do nadchádzajúceho Nového roku veľa úspechov a splnených prianí.
spracoval Ján Pinkas
organizačný pracovník ŠK
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OSTK Špačince - obecný stolnotenisový klub
V sezóne 2016/2017 sme mali v súťažiach
2 mužstvá. „A“ mužstvo po postupe z oblastnej súťaže hralo krajskú súťaž - 4.ligu. Hráči, ktorí prednedávnom získavali body aj v
2.lige - Miroslav Sivák a Lukáš Šmiček, respektíve v 3.lige - Alexander Balažovič,
s mladými hráčmi – Ottom Marčanom a Danielom Strečanským boli od začiatku na čele
tabuľky. Výborne im vypomáhali aj ostrieľaní
harcovníci Daniel Šulko, Drahomír Žiška a
Milan Krajčo.
Ako nováčik si mužstvo počínalo suverénne a bez prehry, iba s jednou remízou vyhralo súťaž. Miroslav Sivák obsadil v tabuľke
úspešnosti 1. miesto spomedzi všetkých hráčov 4.ligy. Všetci naši hráči mali 70 a viac
percentnú úspešnosť a boli medzi najlepšími pätnástimi hráčmi súťaže. Krajskú 4.ligu
si zahrali aj Peter Šulko a Mário Podmaka,
ktorí takisto dobre bodovali.
Špačinské „B“ mužstvo po postupe z oblastnej 6.ligy hralo najvyššiu oblastnú súťaž
- 5.ligu. „B“ mužstvo hralo najčastejšie v zostave – Drahomír Žiška, Daniel Šulko, Peter
Šulko, Milan Krajčo, Vladimír Šulko a deviatak Mário Podmaka. Mužstvo za víťazstva-

mi ťahali hlavne prví dvaja menovaní, našou
jednoznačnou trojkou sa stal Peter Šulko.
Nestratil sa ani Mário Podmaka so svojou 30
percentnou úspešnosťou medzi mužmi v tejto
skutočne náročnej súťaži. Práve Peter a Mário odohrali najviac zápasov zo všetkých
našich hráčov a prispeli k získaniu 3. miesta
v 5.lige.
Po skončení súťaží sme boli spokojní
s výsledkami. Na členskej schôdzi padol
návrh postaviť v sezóne 2017/2018 aj tretie
mužstvo. Reálne sme však nemali ďalších 6
hráčov, ktorí by vedeli odohrať väčšinu zápasov. Vždy je totiž možné ochorenie, zranenie
prípadne neúčasť na zápase z pracovných či
osobných dôvodov. Tak sme predĺžili hosťovanie Juraja Turoňa v Bojničkách, kde s
bratom Jozefom dokonca postúpili do 6. ligy.
Na hosťovanie do Bučian sme uvoľnili Milana Krajča. Po 15 rokoch sa k stolnému tenisu vrátil Branislav Jáger, ktorý na jar začal
s nami znova trénovať a doplnil náš káder.
Takže máme 2 mužstvá, a obe sú pred
koncom jesennej časti vo svojich súťažiach
na 5. mieste. Mária Podmaku odstavila na
5 týždňov zlomenina nohy. Vypadol nielen

z tréningového, ale aj zápasového rytmu. Je
to škoda, pretože od začiatku súťaže sa stále zlepšoval. Akonáhle mu bolesť ustúpila,
tak prišiel sledovať naše zápasy aj s barlami.
Opäť už hráva – dokonca skôr nastúpil v 3.
lige ako v 5.lige.
Žiacky stolnotenisový krúžok na základnej škole navštevuje 12 - 14 detí, dievčatá
a chlapci. Deti mi pomáha trénovať Vojtech
Žitný starší a Mário Podmaka. Krúžok býva
v piatok o 16 hodine v telocvični ZŠ Špačince. Na žiacky krúžok si s deťmi chodí zahrať
aj Štefan Ryška, ktorý s Vojtechom Žitným
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 Jaro Klačo
ako open turnaj neregistrovaných hráčov
regiónu Trnava. Turnaj má pravidelný termín – trojkráľovú sobotu - začiatkom januára
v kultúrnom dome.
Vladimír Šulko
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Jubilejný Špačinský trojuholník
Keď sme si so športovým priateľom Milanom Vnenčákom vymysleli v sedemdesiatom ôsmom roku Špačinský trojuholník, nenapadlo
nás, že tento cestný beh sa i po takomto dlhom čase bude môcť pochváliť jedinečnou charakteristikou.
Všetkých štyridsať kapitol bez jedinej odmlky malo priestor na tej
istej asfaltovej trati so zvlneným profilom zo Špačiniec do Trnavy
a späť, vždy v rovnakom sobotnom termíne od sedemnástej hodiny.
Veru, podobnú originalitu nemožno vystaviť žiadnemu inému vytrvalostnému podujatiu na Slovensku.
Hoci 40. ročník našej oslavy džogingu termínovo kolidoval s ďalšími pätnástimi behmi v krajine pod Tatrami, ba aj s celoštátnym atletickým šampionátom na štadióne v meste pod Urpínom, naša desaťkilometrová tortúra privítala 1. júla 115-členný pelotón. Prekážkou
nebolo ani už tradične horúce počasie.
Ambasádorkou jubilejných pretekov sa stala slávna rodáčka, majsterka Európy v behu na 400 metrov (Budapešť 1966), olympionička

(Mexiko 1968) a deväťnásobná rekordérka ČSSR Anka Chmelková-Blanáriková. Usporiadateľský štáb i tentoraz viedol starosta obce Július Zemko. Za pomoci ďalších ochotných rúk sa spoločne podarilo
vyšperkovať štyridsiatu edíciu bežeckého festivalu zdravia do posledného detailu.
Spravodajsky zaznamenajme, že víťazné šerpy pripadli v absolútnom poradí známej atletickej dvojici, ktorá tu triumfovala druhý raz.
U mužov bol najrýchlejší Trnavčan Michal Puškár, u žien kraľovala
Ostravčanka Adéla Esentierová. Symbolickými víťazmi sa však stali
všetci úspešní pretekári, vrátane dvanástich aktérov s trvalým bydliskom v Špačinciach. Náš tucet bol premiérovo klasifikovaný v samostatnej kategórii. Vyhral ju Marek Mrva. Stojí za povšimnutie, že
celkovo prebehol cieľovou métou na výbornej dvanástej pozícii.
Jaroslav Lieskovský
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Turistický klub ŠPCH Špačince
Ani tento rok Klub Slovenských Turistov - Turistický klub ŠPCH
Špačince nezaháľal. Turistickú sezónu sme začali pravidelne vianočnou akciou „Špačinská Motana“. Hneď ako pôda zamrzla vydali sme
sa do okolitých chotárov a tento rok to bola cesta od prameňa Krupského potoka v Malých Karpatoch až do Špačiniec. Keďže sa akcia
vydarila uskutočnila sa ešte jedna v Motana v termíne 7.1.2017 - tento

krát však v opačnom smere. Od ústia Krupského potoka v Dolných
Lovčiciach kde sa vlieva do Blavy až do Špačiniec. Tak sa nám podarilo prejsť tento rok celý tok Krupského potoka.
7. a 8. apríla sme uskutočnili túru po novej trase našej Špačinskej stovky, ktorej sa nemôžeme zúčastniť z objektívnych dôvodov v
riadnom augustovom termíne, pretože sme ako organizátori na kontrolných stanovištiach po celej dĺžke
trasy. V sobotu ráno sme rovnako ako
pri ostrom štarte vyštartovali z Nového
Mesta nad Váhom, smerom na Čachtický hrad, pamätník SNP na vrchole Roh
až sme dorazili na Veľkú Javorinu. Tu
sme prespali na Holubyho chate a druhý deň sme pokračovali ďalej cez Myjavu, ďalej na Bradlo až po Dobrú Vodu.
V termíne 26. až 27. augusta 2017
sme organizovali našu najväčšiu akciu
„100km Pochod ŠPCH“. Bol to už jej
33. ročník a počas celej existencie bol
pochod organizovaný bez prerušenia.
Počasie nám opäť vyšlo a tak sa pochodu zúčastnilo 62 turistov, z toho 23 z
nich bolo cyklistov.
Do cieľa v Špačinciach prišli nakoniec všetci cykloturisti a z peších turistov prešlo celý 100km náročný pochod
25 účastníkov. Ostatní turisti si vybrali
kratšiu 35km trasu končiacu na Veľkej
Javorine, resp. 50km trasu s ukončením
na Myjave.
Miroslav Lietavec

FOTO: Špačinskí turisti vo Višňovom (V pozadí Čachtický hrad)

Adam Kristek - kikboxer
Dosiahol veľký úspech na Majstrovstvách sveta v kickboxe federácie WKF v talianskej Andrii v novembrii 2016
vo svojej kategóriách vybojoval zlatú medailu a stal sa majstrom sveta medzi juniormi!
Adam Kristek je členom trnavského klubu CBŠ Perún Gym
Trnava, mal pôvodne štartovať
v disciplíne K1, no tú v juniorskej
kategórii napokon zrušili a tak nastúpil v technicky náročnom štýle
Lightcontact.
Adam má len 17 rokov a keď
bude na sebe pracovať, môžu sa
posúvať vyššie. Adam má výborné
fyzické parametre, výšku i výhu,
pri dobrom tréningovom procese
to môže využiť vo svoju veľkú výhodu. V novej sezóne sa začne zú-

častňovať na boxerských turnajoch, aby si zdokonalil prácu rúk a bol
ešte viac konkurencieschopný na veľkých turnajoch,“ povedal jeden
z trénerov CBŠ Perún Gym Trnava Andrej Mičianik.
Nuž náš Adam nezaháľal, tvrdo na sebe pracoval a od 5. do 10.
Septembra 2017 sa v macedónskom Skopje uskutočnili Majstrovstvá
Európy v kickboxe kadetov a juniorov WAKO (World Association
Of Kickboxing Organizations),a Adamovi Kristekovi sa podarilo na
podujatí vybojovať striebornú medailu v kategórii starších kadetov
v K1nad 81kg.
Ide o najprestížnejšiu svetovú organizáciu v kickboxe združujúcu viac ako 120 členských národných federácii, ktorá je na zozname
čakateľov o miesto na letných OH. Úspech na súťažiach poriadaných
pod hlavičkou WAKO je veľmi cenený.
Adam gratulujeme.
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Futbal - príprava na jarnú časť ročníka 2016/2017
Príprava na jarnú časť ročníka 2016/2017 prebiehala v domácich
podmienkach. Tréningové jednotky sme absolvovali v telocvični ZŠ
Špačince. Musím povedať, že okrem absencií, ktoré boli zapríčinené
chorobou, alebo dovolenkami sa chlapci zúčastňovali na tréningovom
procese v hojnom počte. Takže do bojov o jarné bodíky sme šli pozitívne naladení. Naše výsledky boli kolísavé no v konečnom zúčtovaní
roč. 2016/2017 nám patrila 7. priečka po 10. výhrach, 3. remízach, 9.
prehrách a aktívnom skóre 80:60.
V letnej príprave na roč. 2017/2018 sme sa borili s prekážkami,
ktoré sa opakujú. Za neúčasťou chlapcov na tréningoch boli čoraz
horšie klimatické podmienky, dovolenky atď. po každoročnej obmene hráčov naše rady opustili Tomáš Potocký, Denis Pančík a Mário
Podmaka. Prajem im všetko dobré a ďakujem im za výkony, ktoré
podávali. Káder sa nám však podarilo doplniť či už z radov domácich

najmenších nádejí ako Oliver Fenič, Adam Červený, Šimon Januščák,
alebo chlapcov, ktorých sme získali na hosťovanie – David Miškolci,
Tomáš Šteruský, Erik Holec a Erik Jasenec. Všetci chlapci zapadli
do kolektívu, čo sa prejavilo aj na hre samotnej a samozrejme aj na
tabuľkovom postavení. Po jesennej časti nám patrí pekné 6. miesto.
Záverom musím poďakovať chlapcom a zároveň aj ľuďom, ktorý sa
starajú o to aby sme napredovali.

Futbal v Špačinciach

Marek Maričák – tréner mužstva žiakov
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Futbal – hodnotenie roku 2017
Futbal v Špačinciach v roku 2017
zaznamenal ďalší úspech postupom A
mužstva mužov do najvyššej oblastnej
súťaže, VI. ligy. Čo tomu predchádzalo?
Po jesennej časti súťaže VII. ligy sme
skončili na 2. mieste so 4 bodovou stratou na B.Kostol, ktorý bol našich najväčším konkurentom v boji o postup do VI.
ligy.
Zimnú prípravu sme začali účasťou
na halovom turnaji o pohár predsedu
ObFZ, ktorý sme aj vyhrali. Samotné
tréningy začali 15.1. Striedali sme v
nich telocvičňu v Špačinciach a umelú
trávu v J.Bohuniciach.Po dvojtýždňovej príprave sme absolvovali 4 dňové
sústredenie v Dolnom Kubíne, kde sme
mali k dispozícii po celý deň ihrisko s
umelou trávou. Mužstvo posilnil Kristián Bunček z Bučian. Po sérii prípravných zápasov sme odštartovali jarnú časť
súťaže úspešne a postupne sme znižovali
náskok najväčšieho rivala, Biely Kostol.
Vo vzájomnej konfrontácii sme boli opäť
úspešní, a až do konca súťaže sme nenechali nikoho na pochybách, že víťazom
VII.ligy 2017 budú Špačince.

O postup sa zaslúžili:
Tomáš Píš
David Hrdlovič
Jozef Izakovič
Filip Zemko
Martin Hrebenár
Dušan Chudý
Jozef Chudý
Peter Kubiš
Jozef Žák
Tomáš Sedlák
Peter Hornák
Tomáš Mrva
Kristian Bunček
David Novanský
Branislav Juran
Igor Somorovský
Rastislav Boledovič
Lukáš Dobrovodský
Marek Zárecký
Pred jesennou časťou VI.ligy sme
trénovali v domácih podmienkach. Do
kádra prišlí noví hráči: Andrej Adámek z
B.Kostola, Adam Lukáč z D.Lopašova,
a na ročné hosťovanie Radovan Pilíšek z

Hrnčiroviec a špačinčan Matej Palšovič
zo Spartaka Trnava.
Najvyššiu oblastnú súťaž sme neodštartovali podľa predstáv. Zlom nastal po zápase v Dechticiach, kde sme sa uchytili
a nenechali nikoho na pochybách, že ako
nováčik súťaže nebudeme do počtu, že o
náš cieľ, vyhrať VI. ligu, sa
pobijeme. To sa aj od zápasu k zápasu
potvrdzovalo, čoho dôkazom bolo umiestnenie na 3.mieste po jesennej časti
súťaže, len 3 body za prvou H.Krupou
Na posúťažnom posedení celého
mužstva s funkcionármi sme si otvorene vyjasnili ďalšie napredovanie mužstva, ktorého príprava na jarnú časť začína opäť účasťou na halovom turnaji o
pohár predsedu ObFZ. Tohoto turnaja
sa účastníme už po 3 krát za sebou. Pozvánku na turnaj dostávajú vždy len tie
najlepšie mužstvá svojich súťaží. A to je
aj signál, že futbal v Špačinciach je na
dobrej ceste.
Peter Mrva
tréner
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