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Vážení spoluobčania
Máme za sebou polovicu volebného obdobia
a môžeme s hrdosťou skonštatovať, že aj v tomto
roku sa urobil kus práce, ktorou sme posunuli
kvalitu bývania, kvalitu kultúrno-spoločenského diania a športového diania o niečo dopredu.
Podarila sa nám urobiť tento rok rekonštrukcia
ciest Trnavská, Športová a Brehová.
Ukončili sme kompletnú rekonštrukciu
verejného osvetlenia obce, kde sme doplnili k
pôvodnému počtu ešte vyše 150 ks svietidiel, čo
znamená, že na každom stĺpe máme svietidlo a
tým pádom sme skvalitnili celkové nočné osvetlenie obce.
V ulici Poštová sme začali s rekonštrukciou
chodníka – prvá etapa a v roku 2017 budeme
v nej pokračovať. Na prvú etapu rekonštrukcie sme dostali finančné prostriedky od štátu v
sume 6.000,-€.
V materskej škole sme urobili injektáž –
utesnenie pivničných priestorov, so stavebnými
prácami, ktoré boli sústavne zaplavované dažďovými vodami.
V priestoroch areálu TJ sme doplnili 2 súpravy na cvičenie pre dospelých v sume 2960,-€
a urobili sme spevnené plochy a prístavbu skladu.
Začiatkom januára bolo ukončené odkúpenie 9-bytovky v areáli pri ZŠ a boli nasťahovaní
do bytovky nájomníci.
Obec prispela sumou 3.000,-€ na opravu
zvonov nášho kostola.
V budúcom roku chceme pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov, kde prebieha teraz verejné obstarávanie.
Do obce vstúpil investor, ktorý chce vybudovať Dom sociálnych služieb s denným stacionárom alebo ľudovo povedané „Dom dôchodcov“. Sú ľudia a je ich veľa, ktorí projekt
a investíciu vítajú, ale sú aj takí, ktorým sa to
nepozdáva. Tu treba podotknúť, že samozrejme
vieme si predstaviť lepšie osadený Dom sociálnych služieb, ale miesto, ktoré ste si želali aby
to bolo, tak bolo zamietnuté a iný pozemok tak
veľký a vhodný na požadovanú realizáciu investor v obci nenašiel. Nie vždy sa podarí nájsť
takého investora, ktorý si aj kúpi pozemok, aj
postaví DSS a aj ho bude prevádzkovať. Jedná sa o investíciu okolo 400.000 až 550.000, - €.
Opäť podotýkam, že obec nemá také finančné prostriedky aby kúpila ideálny pozemok a
DSS – ku postavila na vlastné náklady a ju aj
prevádzkovala. V tomto prípade môžeme skonštatovať, že náklady obce budú nulové. Myslím
si, že kritizovanie môže byť namieste až po realizácii a minimálne ročnom pôsobení DSS v
obci. Verím, že i napriek aj kritickým hlasom
si nájde DSS svoje miesto a občania to ocenia a
docenia až keď to začne naplno slúžiť potrebám,
ktoré sú na to určené. Aj v iných obciach sa to
nie vždy nachádza ideálne osadené.
Napr: v Šelpiciach je to pri hlavnej ceste,
kde je neuveriteľná premávka, čiže hluk....a
dalo by sa nájsť veľa iných. Opakujem tešme sa,
že bude u nás DSS a verím, že po určitom čase
fungovania doceníte „náš DSS“.
PhDr. Július Zemko – starosta obce

Keď sa ráno zobudíš s prianím
milovať Boha a s Bohom aj
bratov – v ten deň sú Vianoce.
Keď v sebe zbadáš vnútorný popud
podať ruku tomu, kto ťa urazil, toto
vnuknutie sú Vianoce.
Keď v kostole, doma, na pracovisku
Ťa to núti zamyslieť sa nad tým, ako
sa chováš k Bohu, k svojej rodine
a k iným, vtedy sú Vianoce.
Keď sa stretneš s človekom, ktorému
je treba pomôcť a ty to urobíš,
vtedy sú Vianoce.
Keď vychovávaš svoje deti, aby sa
vedeli zrieknuť zbytočných
a drahých hračiek, aby ste potom
mohli pomáhať tým, ktorí sú
v núdzi, tento váš postoj sú
Vianoce.
Keď začneš slúžiť tomu, kto nikoho
nemá, komu zmiera hlas a on nemá
už silu, vtedy sú Vianoce.
Keď si ochotný, darovať seba
samého Pánovi, ktorý trpí v ľuďoch
chudobných, opustených, chorých,
potom jasaj radosťou, lebo žiješ
Vianoce.
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Vážené špačinčanky, vážení špačinčania, milí spoluobčania,
v dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale
krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme
si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.
Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity
a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými.
Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku. Pomodlíme sa, zaspomíname na tých,
ktorí už nie sú medzi nami. Áno, v tom je to veľké tajomstvo
a bohatstvo života. Bolo by krásne, keby to tak mohlo byť
aj v bežnom a každodennom živote. Preto si vážme jeden
druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a
novoročných sviatkov po celý rok.
Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za Vašu prácu,
ktorú ste odviedli pre blaho svojich rodín, pre blaho našej
obce a vašich pracovísk. Verím, že Nový rok 2017 bude
úspešnejší ako bol rok predošlý.
Ak sa nám to podarí, môžeme byť spokojní sami so sebou.
Iba v takomto duchu totiž dospejeme k tomu, aby sme mohli
byť hrdí na našu obec, na našu sebavedomú občiansku pospolitosť, ktorá je zárukou jej zdravého, kultúrneho, spoločenského, duchovného i ekonomického rozvoja.
Želám Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa trpezlivosti pri
zdolávaní osobných a spoločenských problémov.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania krásne prežitie
vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku, všetko
dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
PhDr. Július Zemko starosta obce

Špačinský hlas

KRONIKA OBCE
Narodili sa:
Matias Čambál
Adam Kollár
Kristián Gajarský
Matej Palovič
Lea Pinčeková
Eliška Matúšková
Nina Izakovičová
Adam Krempaský
Dominika Homolová
Lea Kusá
Juraj Laboš
Juraj Klačo
Lucia Moravčíková
Jozef Remenec
Dávid Nádaský
Matej Krajčík
Adela Lietavcová
Adela Pavlíková
Evan Pflugler
Hana Lebedová
Eliška Hrušková
Agáta Miklovičová
Matej Bolebruch
Samuel Solovič
Alica Spálová
Juliana Fernezová
Lukáš Dobrovodský
Oliver Nádaský
Tomáš Červený
Maxim Bukovský
Zara Kormúthová

Zosobášili sa
Matúš Šarina a Monika Podmaková
Peter Moravčík a Bc. Miroslava Hercegová
Juraj Široký a Zuzana Dojčánová
Marián Slezák a Daniela Kovaľová
Ing. Andrej Bališ a Denisa Kristová
Roman Schatz a MVDr. Beáta Filová
Martin Kušnier a Ingrida Grošmidová
Radovan Antal a Ing. Zlatica Gerliczyová
Ing. Lukáš Dobrovodský a Simona Melúchová
Mgr. Peter Filo a Mgr. Kristína Kovácsová
Štefan Kormúth a Zuzana Čapkovičová
Peter Bohunický a Sivlia Široká
Juraj Suchoň a Katarína Minarovičová
Ing. Viliam Turaz a Ing. Lenka Šarmírová
Martin Krajčovič a Nátália Hrehušová
Zomreli
Michal Hrebenár
Anna Blahová
Milan Čerešňák
Paulína Janecová
Stanislav Holekší
Matilda Palšovičová
Ľudmila Horváthová
Božena Jágrová
Viliam Turaz
Magdaléna Ivanovičová
Kamil Lehuta
Veronika Uváčková
Rudolf Doboš
Mária Ivanovičová
Melánia Straková
Božena Maljačková
Matilda Juhásová
Milan Hluch
Jarmila Sersenová
Matúš Bohunický
Ladislav Vyskoč
Barnardína Gažová
Agneša Slabá
Jana Drgoňová
Melánia Boledovičová
Notburga Nádaská
Oslávili
50
Dagmar Antalová
Beáta Bednáriková
Zdenko Benčurík
Jana Bilková
Jozef Bittara
Štefan Čapkovič
Ing. Miroslav Fusek
Darina Gajarská
Pavol Garaj
Miloš Hluch
Milan Hrčkulák
Ľuboš Chynoranský
Mária Jurišičová
Anna Kašubová
Bc. Anna Kolesárová
Renáta Kovácsová
Ľubica Kováčová
Vilma Kubišová
Juraj Kuraj
Alena Lukačovičová
Roman Macháč
Dagmar Machovičová
Ľuboš Nádaský
Roman Nemec
Ing. Ľubica Peterková
Mária Podmaková
Emil Polakovič
Magdaléna Púchla
Pavol Rajnic
Kamil Sedlák
Milan Selnekovič
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Vážení obyvatelia Špačiniec, milí moji farníci

Som veľmi rád, že sa vám môžem prihovoriť v tomto vianočnom čase. Vianoce sú prejavom Božej lásky k nám ľudom. Boh sa skláňa k zemi, aby nám daroval svojho jednorodeného Syna. Pán Ježiš prichádza preto, aby nás objal, lebo túži po nás a chce nás obdarovať
svojím pokojom. Toto je dôvod vianočnej radosti, ktorá má preniknúť do srdca každého
jedného z nás.
Vianoce sú zároveň aj chvíľou, kedy si viacej všímame blížnych a ich potreby. Obdarovať
svojou prítomnosťou, úsmevom či podaním pomocnej ruky. To sú skutky lásky, ktorými realizujeme prítomnosť Betlehemské Dieťa. Preto na Vianoce by nemal nikto zostať sám. Nech
je pre nás povzbudením prežívanie osemročného dieťaťa, ako vníma nebo vo svojej rodine:
Doma máme dve izby, dve postele, jedno malé okienko a bielu mačku. Jedávame len večer,
keď sa môj otec vráti domov s vreckom plným chleba a sušených rýb. U nás doma sme všetci
chudobní, ale môj otec má modré oči, moja mama má modré oči, môj brat má modré oči a aj
mačka má modré oči. Keď sedíme všetci okolo stola, v našom dome akoby bolo nebo.
Prajem všetkým obyvateľom obce, mojím milým farníkom, veľa radosti z narodenia Božieho Syna.
PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan
správca farnosti, školský dekan

Storočnica Leopolda Sersena
Obyvatelia Špačiniec si 6. novembra 2016
nedeľnou svätou omšou a udelením Čestného
občianstva in memoriam, pripomenuli sté výročie narodenia svojho rodáka, saleziánskeho
kňaza Leopolda Sersena, SDB.
V kázni spomienkovej bohoslužby priblížil správca farnosti Ľuboš Hašan životopis L.
Sersena. Organista Jozef Slezák zaradil do
repertoáru aj dve piesne špačinského rodáka,
hudobného skladateľa a dirigenta saleziána
Jozefa Strečanského, SDB. Veriaci zaspievali V dolinôčke a Keby som bol vtáčkom.
Po svätej omši sa spoluobčanom prihovoril
starosta obce Július Zemko a spolu so svojou
zástupkyňou Milenou Dobrovodskou odovzdali dokument o udelení Čestného občianstva in memoriam. V mene príbuzných ho
prevzala praneter L. Sersena - Nataša Sersenová. Nasledoval cirkevný obrad pri hrobe.
Starosta obce položil na miesto posledného
odpočinku Leopolda Sersena veniec s nápisom na stuhe: S úctou a vďakou spomínajú
občania Špačiniec.
Leopold Sersen sa narodil 5. novembra
1916 v Špačinciach. Teológiu študoval v r.
1943 - 47 v Hronskom Svätom Beňadiku a vo
Svätom Kríži nad Hronom. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1947. Primície slávil v rod-

nej dedine. Prvú kňažskú službu vykonával
v Trnave - Kopánke. Po Barbarskej noci bol
14. apríla 1950 sústredený v tábore a 40 mesiacov nútene pracoval v pomocnom technickom prápore ( PTP ). V rokoch 1954 - 1976

bol vo výrobe. V r. 1978 dostal štátny súhlas
na duchovnú správu ako výpomocný kňaz v
Modre, od r. 1985 v Bratislave - Trnávke. Od
r. 2002 žil v charitnom dome v Pezinku a od
r. 2004 v Spišskej Kapitule, kde 89 - ročný
zomiera. Pochovaný je v Špačinciach.
Leopold Sersen bol známy ako vynikajúci fotograf a výtvarník - grafik. Najbližší mu
bol linoleorez. Grafické práce najčastejšie
publikoval v Katolíckych novinách.
V r. 1998 vo Vydavateľstve Don Bosco
vyšlo Sersenovo unikátne súborné dielo s
názvom Dotyky ducha. Zostavovateľ Marian Veselý usporiadal čiernobiele grafiky do
nasledovných kapitol: Evanjeliové pohľady (
16 ), Skutky milosrdenstva ( 26 ), Symbolika
(56), Krížová cesta ( 6 ), Saleziánska tematika ( 12 ), Kvety (10 ), Spoločenstvá ( 8 ),
Krajinky (34). Najstarší linoleorez v tejto
knihe s názvom V očakávaní pochádza z r.
1964.
Zlata Matláková, kronikárka obce
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Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok zhrnieme a zbilancujeme akcie v obci v roku
2016, ktoré boli v obci zrealizované s podporou obce a všetkých organizácii.
Tradičný turnaj „Memoriál Ľudovíta Červeného“ pod vedením Jaroslava Kľača, ktorý
je inovovaný a aj úspešný. Uskutočnil sa 3.januára.
V januári a februári prebehli plesy organizácii:
17. januára – Poľovnícky ples
24. januára – Country bál
31. januára – Ples športovcov
7. februára – Ples hasičov
14. februára – podšable a pochovávanie basy, ktoré je v réžii špačinských ochotníkov a
uskutočnil sa druhýkrát.
15. februára - tradičný detský maškarný ples
28. februára - tradičná obecná zabíjačka
30. apríla - stavanie mája v réžii obce a špačinských hasičov
10. mája – čiže druhá májová nedeľa býva zasvätená Dňu matiek
16. mája – prvý ročník varenia gulášu, ktorého sa zúčastnilo 18 družstiev hlavne z obce
6. júna - Deň pre všetkých na ihrisku TJ, deň, ktorý je venovaný hlavne deťom
4. júla - 39. ročník medzinárodného cestného behu Špačinský trojuholník
18. júla - 20. výročie country pohodičky v miestnom amfiteátri s bohatým programom a plejádou účinkujúcich
22. august už neodmysliteľne patrí špačinskému jarmoku, ktorý má okrem obce v réžii aj
DFS Špačinčanka
29. augusta sa uskutočnil hasičský memoriál „Zaslúžilých členov“ za účasti niekoľkých družstiev z regiónu a zároveň turistický oddiel ŠPCH uskutočnil svoju tradičnú špačinskú
stovku – 31. ročník
26. september bol zasvätený výstave ovocia, ktoré organizuje ZO JDS Špačince v spolupráci
s obcou a obohatila túto výstavu o netradičné súťaže
17. októbra – organizácia FAIN uskutočnila svoj reprezentačný ples, tradične na vysokej
úrovni
25. október je venovaný uvítaniu do života, jubilantom, svadbám a seniorom
19. novembra bol tradičný ples DFS Špačinčanka, ktorý mal veľký úspech
27. novembra sa opäť prihlásili včelári so svojím bohatým programom pre deti a svystúpením
DFS Špačinčanka
2. decembra – Mikuláš zavítal do KD a pripravil deťom program – nosteľom akcie boli špačinskí divadelní ochotníci
10. decembra – vianočné trhy sa stávajú hitom na všetkých obciach a sú v predvianočnom období vyhľadávanou akciou, tento rok popri tradičnom vystúpení žiakov ZŠ s MŠ vystúpili
ochotníci s Cífera a známa Cantica Nova pod vedením Gabriela Kalapoša
31. decembra sa uskutoční o 20.00 tradičný ohňostroj

7. 1.
21. 1.
28. 1.
4. 2.
11. 2.
18. 2.
25. 2.
30. 4.
7. 5.
10.6.
17. 6.
24.6.
1.7.
8.7.
19. 8.
26. 8.
26. 8.
10.9.
23.9.
21.10.
29.10.
25.11.
1.12.
3.12.
9.12.
31.12.

Akcie v roku 2017

– Memoriál Ľudovíta Červeného – stolnotenisový turnaj
– Poľovnícky ples
– ples športovcov
– Detský karneval
– Country ples
– Hasičský ples
–Zabíjačka a pochovávanie basy
–Stavanie mája
– Deň matiek
– Špačinský kotlík
– Popoludnie pre všetkých
– Jánska vatra pri stave
– Špačinský trojuholník
– Country pohodička
– Špačinský jarmok
– memoriál zaslúžilých členov - DHZ
– ŠPCh– turistický pochod
– Špačinskéhody
– výstava ovocia, zeleniny
– Farský reprezentačný ples
– Uvítanie do života, zlaté svadby,posedenie s dôchodcami
– Katarínsky ples
– Mikuláš
– Výstava o včelách a včelích produktoch
– Vianočné trhy
– Ohňostroj

Ľuboš Smolka
Jana Strečanská
Tibor Šerik
Iveta Šulková
Peter Takáč
Ivan Uváčik
Ing. Pavol Vidlička
Jozef Walner
60
Jozef Baďura
Ľubomíra Behúlová
Jozef Blaho
Jarmila Čuntalová
Janka Glembová
Viliam Halaška
Viera Halašková
Ľubomír Hoblík
Katarína Horváthová
Milan Chrvala
Jozef Jakubec
Ladislava Kalinayová
Dušan Kocán
Jozefína Kocánová
Jozef Kollár
Milan Kubiš
Helena Kubišová
Ľuboš Kučík
Emila Kušnier
Emília Mackovičová
Emil Mišek
Jozef Nádaský
Pavol Oravec
Jarmila Pinčeková
Alena Strečanská
Jozef Strečanský
Vladimír Strečanský
Daniela Szabová
Zdenka Šišková
Štefan Šturma
Viera Tolarovičová
Božena Tomašovičová
Miroslav Vajdečka
Jaroslav Walner
Zdena Walnerová
70
Milan Biskorovajný
Viliam Červený
Ing. Peter Durdy
Marta Gabalcová
Mária Habalová
Eduard Hanák
Katarína Hulíková
Kvetoslava Janáková
Valentína Januščáková
Terézia Kurajová
Alžbeta Kureková
Anna Martinkovičová
Ľubomír Matlák
Milan Palšovič
Vladimíra Rajnicová
František Slezák
Jozef Slezák
Mária Stračárová
Milan Šaradín
Ivan Šipkovský
Rudolf Štefanovský
Pavol Tamajka
Emília Turanská
Ján Uhlík
Františka Uhlíková
Mária Vavrová
Zdenka Velšicová
Ivan Vrbanov
80
Emerencia Čapkovičová
Melánia Ivanovičová
Oliva Juhásová
Irena Kosoňová
František Matovič
Mária Nováková
Alojz Sersen
Elena Polakovičová
Jozefína Turazová
Mária Velšicová
Helena Vidličková
90
Ľudmila Dobrovodská
Justin Habala
91
Mária Medňanská
Emília Mužíková
92
Justina Vidličková
93
Anna Ivanovičová
Irma Nádaská
Mária Velšicová
95
Emília Konečná
97
Štefánia Vajglová
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PAČINCE a ŠPAČINČANKA
patria k sebe ako dve spojené nádoby. Naša obec sa aj vystúpeniami Dedinskej folklórnej skupiny ŠPAČINČANKA na rôznych kultúrnych podujatiach
dostáva do povedomia širokej verejnosti.
Svedčia o tom aj žiadosti o naše CD, z
ktorých piesne zaznievajú zo slovenských
rádií. Veľmi radi ich žiadateľom, milovníkom folklóru, zasielame. Obdivované sú aj
prekrásne, zlatom vyšívané ženské kroje a
dievčatá sú často v hľadáčiku fotografov. A
ak k tomu pridáme naše spevy a tance, tak obraz o Špačinciach je
tiež „ ako vyšívaný“ .
V roku 2016 sme sa zúčastnili rôznych akcií, kde sme reprezen-

činský kotlík, sme 11.júna 2016 s podporou Obecného úradu zorganizovali jeho
2. ročník, kde svoj guláš za obrovského
záujmu obecenstva a konzumentov varilo
24 družstiev. Výťažok z predaja guláša sme
odovzdali do rúk riaditeľa Základnej školy
s Materskou školou. Pre deti sa vyzbierala
suma 2.560,- €. Okrem konzumácie a hodnotenia gulášov čakal na návštevníkov podujatia bohatý program, ktorý sa končil až v
skorých ranných hodinách. Budúci rok sa
Špačinský kotlík uskutoční 10.6.2017.
Ďalšie veľmi úspešné podujatie organizované Špačinčankou je
tradičný Katarínsky ples.
Atraktivita plesu a jeho povestná atmosféra je medzi plesajúcou
verejnosťou veľmi známa, preto každoročne býva ples beznádejne
vypredaný. A že bolo super, svedčí aj to, že ešte po piatej hodi-

tovali Špačince. Okrem vystúpení doma / Stavanie mája, Špačinský
trojuholník, Uvítania do života , Zlaté svadby, Civilné sobáše a iné /
sme absolvovali vystúpenia aj v iných lokalitách a skupinka dievčat
s harmonikárom pri svadobných odobierkach a čepčeniach sú taktiež žiadaným „vývozným artiklom“ a reprezentáciou Špačiniec.
Záujem o naše vystúpenia je veľký, avšak veľkú úlohu zohráva pri našej činnosti aj doba v ktorej žijeme. Civilné zamestnania,
pracovné povinnosti alebo štúdium členov súboru sa vždy časovo
nezhodujú s vystúpeniami na rôznych podujatiach, preto zladiť
program býva často veľmi problematické.
V máji sa DFSk ŠPAČINČANKA zúčastnila krajskej súťaže „
Festival hudobného folklóru“, kde získala ocenenie Zlaté pásmo.
Takisto naša sólistka Veronika Hudecová si v sólo speve vyspievala Zlaté pásmo.
Súčasťou Špačinského jarmoku 20.augusta 2016 bola aj Krajská prehliadka folklórnych skupín trnavského
kraja, ktorú pod záštitou predsedu TTSK p.
Mikuša zorganizovalo
Trnavské osvetové stredisko, Obec Špačince
a DFSk ŠPAČINČANKA. Za priaznivého
počasia a vo výbornej
atmosfére sa predstavilo
osem folklórnych skupín
z celého kraja a ako hosť
Terchovská muzika zo
Žiliny. ŠPAČINČANKU reprezentovala Ženská spevácka skupina.
Po úspešnom úvodnom ročníku akcie Špa-

ne ráno bol parket takmer plný. Plesajúci si okrem dobrej nálady
odniesli aj magnetku, pero alebo kľúčenku s logom ŠPAČINČANKY... preto dovidenia 25.11.2017.
Našim prvotným poslaním je rozdávať radosť spevom a tancom,
ak sa však naskytne príležitosť pomôcť a urobiť niekomu radosť aj
inou formou, radi sa nato dáme. V prípade mladej rodiny Hruškovej
zo Špačiniec sme neváhali ani minútu. Časť zo zisku Katarínskeho
plesu v sume 500,- € sme odovzdali našim spoluobčanom, na kúpu
zánovného auta potrebného pri zdravotnej starostlivosti pre choré
dcérky.
V TV JOJ pán starosta cez pozoruhodnosti obce predstavil Špačince a v krátkom zábere sa tancom predstavila aj ŠPAČINČANKA.
V rámci DFSk sme v tomto roku v rodinnej atmosfére oslávili aj
okruhlé jubileá /40, 50 a 70 – ky / našich členov.
Ku koncu roka čaká ŠPAČINČANKU šnúra vystúpení s pásmom
Vianoce a týmto úspešným pásmom už tradične ukončíme Vianočné trhy na Trojičnom
námestí v Trnave 23.decembra o 18.00 hod
Tá slávnostná vianočná atmosféra, ktorú
vyčaríme našim vystúpením, nech prenikne aj
do vašich domovov.
Dedinská folklórna
skupina ŠPAČINČANKA Vám praje požehnané Vianoce a nastávajúci
rok 2017 .

Jozef Slezák
vedúci DFSk
ŠPAČINČANKA
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JAFHOLZ Slovakia s.r.o. – profil spoločnosti
História materskej firmy J.u.A. FRISCHEIS
GmbH sa začala písať 1. novembra roku 1948
v rakúskom meste Stockerau. Mladý pár Johann a Antonia Frischeis v tento deň zahájili
podnikateľskú činnosť a založili prvú filiálku,
dnešnú centrálu v Stockerau. Spoločnosť sa
od začiatku až dodnes zaoberá veľkoobchodom s materiálmi z dreva. Postupne začali
budovať pobočky v ďalších mestách Rakúska
a v zahraničí. Koncern, ktorý má v súčasnosti 58 pobočiek v 19-tich krajinách a to v Českej a Slovenskej republike, v Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku, Nemecku, Bulharsku, Poľsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine,
v Rusku a v Bulharsku, tak dnes zamestnáva 2600 zamestnancov a
disponuje 120 vlastnými nákladnými vozidlami.
Rok 2015 bol prelomový, keďže firma vstupuje akvizíciou medzinárodnej firmy DLH aj medzi významných hráčov v obchode s drevom
na ázijských trhoch.
Medzinárodná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s. r. o. v súčasnosti zamestnáva 175
pracovníkov v 4 pobočkách. Centrála firmy sídli v Špačinciach pri
Trnave a dodávateľsky pokrýva oblasť západného, južného a časť
stredného Slovenska.
Pobočka v Špačinciach
bola otvorená v roku
1998. Prostredníctvom
ďalšieho
predajného
skladu v Žiline (rok
otvorenia 2000), Ličartovciach (rok otvorenia
2005) a vo Vlkanovej
(rok otvorenia 2013) je
firma vlastným rozvozom schopná prakticky
pokryť celé územie SR.
Zo širokého sortimentu
veľkoplošných materiálov, reziva a dýh, ktoré
JAF HOLZ ponúka a
vďaka úzkej spolupráci s materskou firmou
v oblasti produktov,

si vyberie každý výrobca a spotrebiteľ. Firma JafHolz je riadená tak decentrálne ako
je to možne, a tak centrálne, ako je to nutné. Jednotlivé pobočky sú organizované ako
samostatné profit-centrá, aby sa firma mohla
prispôsobiť regionálnym rozdielom V jednotlivých regiónoch chceme ponúkať pre zákazníkov čo najzaujímavejší sortiment, aby
sme mohli získať vedúce postavenie na trhu.
Každá pobočka disponuje výrobnými kapacitami na formátovanie a orezávanie veľkoformátových materiálov a hranolov. Narezané materiály dokážeme
priamo na mieste aj olepiť kvalitnými hranami. Na pobočkách sú k
dispozícii a výrobné priestory na zosadzovanie dyhy. V pobočke Špačince disponujeme aj špecializovanou sušiarňou na drevo.
Pobočky na Slovensku a v Čechách
Prehľad sortimentu:
• Preglejky (stolárske, stavebné obalové)
• Preglejky fóliované a protišmykové
• Laťovky surové a dyhované
• Špárovky a biodosky
• DTD surové, laminované a dyhované
• MDF surové, laminované a dyhované
• DVD surové a lakované
• OSB dosky
• Laminované dosky drevotrieskové (Egger, Kronospan, Kaindl,
Fundermax, Bučina)
• ABS hrany, melaminované hrany, dyhované hrany
• Cementotrieskové dosky Benotyp
• Farmacell
• HPL a CPL umakarty
• Dvere a zárubne
• Kompktné dosky FUNDERMAX (interiér a exteriér)
• Laminátové a drevené podlahy
• Terasové drevo
• Vnútorné okenné prapety
• Kuchynské pracovné dosky
• Kuchynské dvierka
• Stavebné rezivo, hranoly a palubky
• BSH – lepené a vrstvové hranoly
• KVH, DUO, TRIO masívne konštrukčné drevo
•
Akostné
sušené
drevo
•
Dyhy
•
Kovanie, lepidlá a
tmely
V roku 2016 sme sa zamerali na rozvoj nových
foriem predaja cez updatovaný online shop. Táto
forma predaja sa posilní
aj o predaj kovania značky Häfele. Zákazníci si
budú môcť objednať aj
služby ako formátovanie
a ohraňovanie cez novú
webovú aplikáciu
„web cut“.
www.jafholz.sk
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Život na farme BIOGAL a.s. ŠPAČINCE
V roku 1967 bol založený Spoločný poľnohospodársky podnik pre
chov hydiny Trnava, so sídlom v Špačinciach. Hlavná činnosť podniku sa zameriavala na :
- výrobu konzumných vajec
- výrobu násadových vajec
- liahnutie kurčiat pre vlastnú potrebu a pre odchodnú činnosť
- odchov nosníc pre vlastný chov a na predaj
- odchov teliatok
- na výrobu hydinového mäsa.

podstielke. V rámci PPA projektu v súčasnosti čakáme na schválenie
dodávky novej technológie na chov nosníc na podstielke. Týmto by
sme dosiahli maximálnu kapacitu výroby vajec cca 100 000 ks denne.

p. Zárecká pri paletizácii vajec

Hlavný vstup do areálu
V 70-tych rokoch mala spoločnosť 4 farmy – Vrbové, Špačince,
Trnava a Smolenice. Táto výroba bola zachovaná do 90-tych rokov,
kedy došlo k transformácii a vzniku akciovej spoločnosti Biogal . Situácia na trhu si vyžadovala znižovať výrobu, upravovať technológie
a modernizovať farmy. Ukončila sa výroba na farme chovu teliat
v Smoleniciach. Pribudli dve nové farmy chovu brojlerov – Cífer
a Šoporňa ( 2004-2008). V tomto období bola dosiahnutá najvyššia
hustota hydiny počas existencie spoločnosti – až 700 000 ks hydiny
ročne.

V chove brojlerov na našej farme sme sa preorientovali na Welferový chov brojlerov, t.j. zlepšenie kvality podmienok chovu. Tento
chov je dotovaný štátnou podporou a týmto sa vylepšuje ekonomický
výsledok spoločnosti. V chove brojlerov sa používajú najviac osvedčené hybridy – COBB -500 a ROSS -308. Hydinu po dovŕšení 38-40
dní zberá z podstielky kombajn a veľkokapacitnými prepravkami sa
prevážajú kamiónom na spracovanie do Hyzy a.s. Topoľčany.
V chove hydiny na našich farmách sa používajú kvalitné kŕmne
zmesi od dodávateľov DE HEUS – CZ ,PG TRADE Dvory nad Žitavou, AFFEED Trnava a Agronovaz Nové Mesto nad Váhom. Kvalita
hydiny a vajec je neustále kontrolovaná Štátnou veterinárnou správou
Trnava.
Všetky vyrobené vajcia od nosníc idú dopravnou cestou až do
modernej triedičky vajec DIAMOND 2100, ktorá kapacitne vytriedi
hodinovo až 30 000 ks vajec. Vajcia sa skladujú v chladiarenskom
sklade - +5 do + 18 C. Vyrobené vajcia sa rozvážajú vozidlami do
regiónov: Trnava, Senica, Piešťany, Hlohovec, Bratislava. Náš vozový park obsahuje 3 chladiarenské Mercedesy ATEGO, Peugeot Boxer
a Peugeot Expert.
V spoločnosti Biogal a.s. Špačince pracuje 36 kmeňových zamestnancov a pri pomocných prácach i brigádnici z obce a blízkeho
okolia. Naša spoločnosť je členom únie hydinárov Slovenska, kde
sa presadzujú najmä slovenské hydinové výrobky a vajcia najmä
prostredníctvo rôznych médií ( propagácia letákov, inzercie, seminárov , novín a televízie.) V minulom mesiaci nás navštívila TV JOJ,
kde v rámci programu - Dediny, dzedziny a valaly , sme propagovali
našu spoločnosť i obec.
V budúcom roku naša spoločnosť bude oslavovať 50 rokov svojho založenia. Smerovanie výroby bude naďalej zamerané na odchov
hydiny, kde si chceme udržať kvalitný výrobný štandard, zlepšovať
ekonomiku a tiež zviditeľniť dobré meno našej obce.

Nádvorie chovu brojlerov
V súčasnosti BIOGAL a.s. na farme vo Vrbovom sa v odchovných
halách pripravujú mladé nosnice. Kapacita jedného turnusu odchovu mládok na tejto farme je cca 100 000 ks. V odchove používame
najkvalitnejšie nosivé hybridy – LOHMAN-CLASIC, HINELINE,
BOVANS . Odchované mládky vo veku 120 dní presúvame na farmu nosníc do Špačiniec. Na tejto farme v priebehu 12-13 mesiacov
sliepočky produkujú vajcia, ktorými zásobujeme obchodné reťazce v
regióne a nadbytok vajec putuje na priemyselné spracovanie do zahraničia, a tiež slovenskému spracovateľovi na výrobu piškót - SHP a.s,
Turčianske Teplice. Všetky technológie na odchov nosníc vyhovujú
európskym normám. K chovu nosníc sa používajú obohatené klietky
(sliepočky majú plný komfort) a v dvoch halách robíme odchov na

Obohatené klietky nosníc
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Rok 2016 na hasičskej zbrojnici
Rok 2016 na hasičskej zbrojnici
Už tradične súťažnú sezónu zahájili naši najmenší hasiči špeciálnou
halovou súťažou „Chodbovica“ v
Senici , z ktorej už tretí rok po sebe
priniesli trofej pre najrýchlejšie a
najzručnejšie družstvo.
Jar a leto patria hasičským súťažiam, tento rok bola postupová sezóna pre našich „Plameňákov“, ktorí
nezaváhali a ziskom 17-teho titulu
majstra okresu Trnava si zabezpečili
postup na krajské kolo. Ani tu nenašli premožiteľa a suverénne postúpili
medzi osem najlepších družstiev na
Slovensku. Na republikovom kole v
Banskej Štiavnici zaúradovalo športové šťastie a tak nám medaila ušla o
tridsať stotín sekundy.
Vrcholom športovej sezóny špačinských hasičov je usporiadanie
memoriálu zaslúžilých členov DHZ
Špačince, ktorý je tradične organizovaný v poslednú augustovúsobotu.
Pred domácim publikom sa predstavilo päť domácich družstiev, tešíme
sa z medailových miest dospelých,
ale najväčšiu radosť nám robia naši
najmenší hasiči.
Okrem športových podujatí sa
hasiči samozrejme venujú aj zásahovej činnosti v našej obci, ale aj
mimo nej , napr. za pomoc pri povodni v Cíferi boli ocenení Ďakov-

ným listom. Svoje zručnosti si zásahové družstvo zdokonaľuje účasťou
na taktických cvičeniach, naposledy
si svoju šikovnosť a rozhodnosť vyskúšali na trojdňovom výcviku vo

Naša prípravka „bojuje“ na jesennom kole Hry Plameň 2016

výcvikovom a školiacom stredisku
Lešť.
Z kultúrno-spoločenských akcií
organizovaných hasičským zborom
treba spomenúť devätnásty reprezentačný hasičský ples, ktorý patrí
k tradičným obľúbeným podujatiam
v obci, usporiadanie obecnej zabíjačky v spolupráci s OÚ, stavanie
mája, ukážku techniky v materskej
škole, asistenčné služby v miestnom
kostole pri strážení Božieho hrobu
na Bielu sobotu a účasť na procesii
Božieho Tela.
Špačinskí hasiči sa snažia čo najlepšie reprezentovať nielen svoju
organizáciu, ale aj obec, a tak bol za
svoju aktívnu činnosť DHZ Špačince
opäť vyhodnotený OV DPO v Trnave ako druhá najlepšia organizácia
v okrese Trnava za výcvikový rok
2015.
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Z činnosti ZO JDS Špačince v roku 2016
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v obci Špačince vznikla dňa 21. januára 2012. K dnešnému
dňu má organizácia 160 členov. ZO
JDS funguje už 5 rokov. Na Hodnotiacej členskej schôdzi 3. februára 2015 bol
zvolený 5-členný výbor ZO JDS v zložení Alica Paučeková, Marta Lovecká,
Terézia Kurajová, Štefan Bánovec, Ľubomír Matlák a 3-členná revízna komisia v zložení Viera Kašáková, Katarína
Vavrová, Štefánia Šimončičová.
Aj v roku 2016 sa nám vďaka vynikajúcej spolupráci s Obecným úradom Špačince, podpore starostu obce a Obecného
zastupiteľstva, podarilo zorganizovať a
pripraviť veľa zaujímavých podujatí a
aktivít v oblasti spoločenského, kultúrneho, a športového vyžitia seniorov.
Kultúrna a spoločenská oblasť
V spolupráci s OcÚ sme v marci uskutočnili už tradičnú „Koštovku
vín“, do ktorej nám svojimi vzorkami
vín prispelo 30 vinárov a záhradkárov,
ako aj našich sponzorov a návštevníkom
podujatia ponúkali spolu 62 druhov rôznych odrôd vína. V máji bola naša ZO
JDS v Špačinciach v spolupráci s OcÚ
Špačince a OkrO JDS Trnava hostiteľom
„Stretnutia seniorov okresu Trnava
pri varení gulášu“. V Amfiteátri pred
KD sa so svojimi kotlíkmi rozložilo 12
seniorských družstiev z obcí: Špačince,
Bučany, Cífer, D. Orešany, J. Bohunice,
D. Voda, Kátlovce, Šelpice, Bohdanovce, Bíňovce, Križovany a Opoj - spolu
220 účastníkov. OcÚ Špačince nám poskytol priestory Amfiteátra a vytvoril výborné podmienky pre uskutočnenie tohto
okresného podujatia, začo im patrí poďakovanie všetkých, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili. Už pred obedom v Špačinciach rozvoniaval „seniorský guláš“,
do tanca a na počúvanie nám vyhrávala
hudobná skupina TD BAND Špačince. Milým spestrením bolo vystúpenie
detí z MŠ Špačince. Družstvo kuchárov
našej ZO JDS sa úspešne zapojilo do 2.
ročníka „Špačinského kotlíka“.
V spolupráci s Obecným úradom a ZŠ
s MŠ sme 24. septembra zorganizovali
už V. ročník jesennej výstavy ovocia,
zeleniny, ručných prác, pod názvom
„Farmársky dvor“, ktorú sme obohatili
predajom jedál z kuchyne starých materí
a hrami na farmárskom dvore: slalom na
drevenom vozíku, moržovanie kukurice,
rozbíjanie orechov Návštevníci mohli

ochutnať nielen dobrú fazuľovicu, chutné moravské koláče, domáce lokše, ale
aj výbornýburčák. Plodmi svojej práce,
kvetmi, exponátmi a prácami šikovných
rúk sa tu pochválili nielen naši dôchodci,
ale aj ďalší vystavovatelia – záhradkári a
deti zo Základnej a materskej školy. V
pondelok sa jesennej výstavy v rámci exkurzie zúčastnili deti z Materskej školy
a žiaci zo Základnej školy. Spestrením
tohoročnej výstavy bolo dobové náradie
a náčinie našich starých otcov a dedov.
Tento rok nám poskytlo svoje produkty
60 Špačinčanov, ktorí vystavovali spolu 260 druhov ovocia, zeleniny, kvetov,
ručných a výtvarných prác, dobového
náradia a i.
Naši členovia sa zúčastňovali na
všetkých podujatiach,ktoré organizoval
Obecný úrad Špačince v roku 2016, ako
sú „Obecná zabíjačka“, Stavanie mája“,
„Popoludnie pre všetkých“, „Špačinský
trojuholník“ a i. Spolupracovali sme na
príprave a priebehu Špačinského jarmoku – 20.augusta 2016, v rámci ktorého
prebiehala prehliadka folklórnych speváckych súborov z Trnavského kraja pod
názvom „Spievajte si s nami“. Podujatie
sa konalo pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Dobrú spoluprácu
máme aj s Regionálnym spolkom včelárov v obci Špačince. Každý rok sa tešíme
na pečenie a zdobenie medovníkov so
špačinskýmideťmi, ktoré pripravujeme v
rámci tohto podujatia.
Naši dôchodci si skrášľujú nielen
okolie svojich príbytkov, ale udržiavajú
aj životné prostredie v obci. V hojnom
počte sa v roku 2016 zúčastnili na jarnej
a jesennej brigáde na miestnom cintoríne a kalvárii, za čo im patrí naše
poďakovanie.
Na jeseň sme pripravili pre najaktívnejších našich členov návštevu Divadla
J. Palárika v Trnave na divadelné predstavenie „Jánošík alebo Pravda je len
jedna“ a v spolupráci s OcÚ na divadlo
„Jožko Púčik a jeho kariérny rast“.
Poznávacie zájazdy, turistika, športové aktivity
Snažíme sa po celý rok pripravovať
také podujatia, ktoré svojím zameraním
prispievajú k pohybovým aktivitám našich dôchodcov, k utužovaniu ich zdravia
a zlepšovaniu kondície, ako aj k rozširovaniu poznatkov z histórie a poznávaniu
prírodných krás Slovenska.
Rekondično-liečebné pobyty s dotá-

ciou štátu 50 € absolvovalo v tomto roku
10 členov ZO JDS Špačince v kúpeľných
zariadeniach Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Dudince a Nimnica.
Príjemný týždňový relaxačný pobyt strávili naši seniori v Bojniciach, v Hoteli
Harmónia Piešťany a Atóm Piešťany.
V roku 2016 výbor ZO JDS zorganizoval pre svojich členov 3 tématicko-poznávacie zájazdy: Jednodňový zájazd na výstavu „Flóra Olomouc“, ktorý
sme spojili s prehliadkou historického
centra mesta a zúčastnilo sa ho 92 našich
seniorov. V septembri: 3-dňový tématicko-poznávací zájazd do kráľovského
mesta Krakow, v rámci ktorého sme
so sprievodcom absolvovali prehliadku
Historického centra mesta, Katedrálu
vo Waweli, tradičné miesto korunovácie
poľských kráľov, Chrám Božieho milosrdenstva, Glównyrynek, Mariánsky kostol. Nezabudnuteľný zážitok mali naši
seniori z 3-hodinovej prehliadky Soľnej
bane vo Wieliczke. Keď sme zdolali
spolu 800 schodov do podzemia, dolu
sme mali možnosť obdivovať unikátne
diela baníkov a súčasných umelcov vytesané zo soľného kameňa. Nachádzajú
sa tu sochy, galérie, kaplnka, obradná
sieň, podzemné jazero a expozícia dejín
soľného baníctva. V podzemí sa nachádza rehabilitačné stredisko, veľká reštaurácia, kinosála, welnes centrum, predajňa suvenírov s fotoateliérom. Navštívili
sme Wadowice - rodisko pápeža Jána
Pavla II. Súčasťou zájazdu bola návšteva Oravy. Dopoludnia sme absolvovali
trasu Oravskou lesnou železničkou do
sedla Slovenských Beských a popoludní
výhliadkovú plavbu loďou po Oravskej
priehrade s prehliadkou Múzea na Slanickom ostrove.
K obľúbeným pohybovým aktivitám
našich dôchodcov patrí turistika. V roku
2016 sa 50 našich členov zúčastnilo Turistického zrazu seniorov okresu Trnava v lokalite Považského Inovca neďaleko hotela Harmónia Piešťany – Banka.
Zišlo sa tu takmer 500 seniorov z okresu
Trnava. Na Športových hrách seniorov
okresu Trnava, ktoré sa konali na Futbalovom ihrisku v Bučanoch sa aktívne
zapojilo do športovania 34špačinskýchseniorov, ktorí súťažili v 12 športových
disciplínach. Môžeme sa popýšiť 4 zlatými medailami, 3 striebornými a 2
bronzovými. Na stupňoch víťazov stáli
špačinskí seniori: Jozef Šimončič, Jo-
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zef Podmaka, Vojtech Žitný, Štefánia
Šimončičová a Marta Lovecká. Nielen
medailistom, ale všetkým účastníkom
turistického pochodu a športových hier
patrí veľká vďaka za ich aktívnu účasť na
týchto podujatiach a reprezentáciu našej
obce.
V júli sme pripravili „Opekačku“
na futbalovom ihrisku v Špačinciach,
nielen pre našich členov, ale aj rodinných príslušníkov a vnúčatá. Atmosféru
letného večera nám spríjemnili svojím
spevom manželia Dorotkovci v doprovode harmonikára Rudka Mišeka. Spev
a dobrá nálada, vôňa gulášu a špekáčiek,
spoločné chvíle strávené so svojimi rovesníkmi a vnúčatami umocnili príjemný letný večer.
V decembri sme pripravili dvojdňový zájazd „Vianočná Praha“. Pobyt v

Prahe začíname na Hradčanoch 4-hodinovou prehliadkou so sprievodcom „To
najlepšie z Prahy“. Prehliadku končíme
návštevou Vianočných trhov na Staromestskom námestí v Prahe.
Blíži sa koniec roka 2016 a s ním
najkrajšie sviatky roka - VIANOCE. Aj
tento rok sa tešíme na atmosféru špačinských vianočných trhov a možnosť aktívne sa zapojiť do ich prípravy a priebehu.
V KD a v stánku ZO JDS radi odprezentujeme šikovné ruky našich gazdiniek,
ktoré s láskou pripravujú chutné vianočné pečivo, vianočnú kapustnicu a varené
vínko. Tradičné vianočné pochúťky našich seniorov sú určite milým spestrením
a oživením Vianočných trhov.
Aj touto cestou si dovoľujem poďakovať členom výboru ZO JDS za celoročnú prácu pri organizovaní podujatí

nielen pre špačinských seniorov, ale aj
pre širokú špačinskú verejnosť. Ďakujeme všetkým členom ZO JDS Špačince
za ich podporu a spolupatričnosť, za ich
aktívne zapájanie do činnosti organizácie. Ďakujeme naším sponzorom, ktorí
počas roka prispeli k skvalitneniu našich
podujatí. Výbor ZO JDS obzvlášť ďakuje
starostovi obce PhDr. Júliusovi Zemkovi, zamestnancom a poslancom OZ za
podporu ZO JDS a spoluprácu. Veríme,
že aj v budúcom roku sa nám spoločne
podarí pripraviť veľa zaujímavých podujatí a zapojiť do aktívneho života v obci
čo najväčšie množstvo špačinských seniorov.
V Špačinciach, 14.11.2016
Alica Paučeková
predsedníčka ZO JDS Špačince

OZ FAIN v roku 2016
Občianske združenie FAIN už siedmy rok 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, s ktorou spolupracujeme vo viacerých akciách.
Naše aktivity sme začali 6.januára tradičným Trojkráľovým
koncertom v Kostole Narodenia Panny Márie, spojeným s podávaním FAIN punču. Skvelý umelecký zážitok nám sprostredkoval
ART MUSIC ORCHESTRA pod umeleckým vedením Mgr. art.
Mareka Bielika.
V termíne od 13. mája do 16. mája sme putovali do Poľska.
Cieľom našej cesty bola púť k Matke Božej Čenstochovskej. Tiež
sme obdivovali soľné bane vo Wieličke a starobylý Krakow. Každoročne putujeme nielen v jarnom, ale aj v jesennom období. Inak
tomu nebolo ani v tomto roku, v októbri sme navštívili Olomouc
a Baziliku Navštívenia Panny Márie na Svatom Kopečku.
Začiatkom júna sme v rámci projektu „ Postavme naše mesto
na nohy“ skrášlili kalváriu.
V nedeľu 26.júna sme otvárali leto, vo sv. omši sme poďakovali
za školský rok a v popoludňajších hodinách sme vo farskom dvore
opekali. 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 pokračovali v auguste cyklotúrou do
Smoleníc. Odvážlivci na bicykloch na čele so správcom farnosti,
Dr. Hašanom si overili svoje „Saganovské schopnosti.“
Širokej verejnosti je dôverne známy ples Farnosti Špačince konaný tradične v „netradičnom“ októbrovom termíne. Plesali sme
opäť v elegantnom štýle 16.10.2016.
Rok i činnosť farnosti a OZ FAIN sme ukončili roznáškou
Betlehemského svetla, koledovaním Dobrej noviny, návštevou
divadelných predstavení v historickej Nitre. 16.novembra sme sa
zasmiali na predstavení Z rúčky do rúčky a 29.decembra sme videli úžasný muzikál o Jánovi Pavlovi II „ Povolanie pápež.“ Deti
farnosti Špačince nacvičili a predviedli 25. decembra hru o narodení Ježiša Krista v špačinskom kostole.
Rok 2017 otvorí OZ FAIN a Farnosť Špačince Trojkráľovým
koncertom, ktorý sa uskutoční 6. januára 2017 o 15.00 hod. v našom kostole. Tentokrát privítame hudobné zoskupenie Close Har-

mony Friends, výnimočnú A cappellu z Nitry. Táto skvelá kapela
interpretuje rock, pop, jazz a gospel v pestrej ponuke štýlu tzv.
A cappella Light. Skupina pôsobí na Slovensku už viac ako 26
rokov a od svojho založenia pravidelne brázdi javiská doma i v
zahraničí. Vystupovali temer vo všetkých Európskych krajinách
vrátane Anglicka a Vatikánu. Účinkovali aj v zámorí: v Kolumbii, Mexiku, Japonsku a Austrálii. 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 2016.
V Novom roku 2017 želám všetkým spoluobčanom, členom a
sympatizantom nášho združenia veľa zdravia, životného optimizmu a osobných úspechov. PhDr. Anna Haladová, štatutár OZ
FAIN
Akcie OZ FAIN a Farnosť Špačince:
— Trojkráľový koncert : 6.1.2017
— Púť Altotting, Salzburg: 28.4. – 1.5.2017
— Farská opekačka: 25.6.2017
— 8.Farský reprezentačný ples: 21.10.2017
— Jasličková pobožnosť: 25.12.2016
— Koledovanie Dobrá novina: 25.12. a 26.12.2016
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znikli sme vo februári 2016
ako reakcia na dnešnú
pretechnizovanú dobu. Sme
skupina mladých rodín s deťmi z obce
Špačince. Hlavný zámer našej iniciatívy
je dostať deti von od počítačových hier
a tabletov. Akcie tvoríme jednoducho
v rámci našich možností brigádami a
nadšením podľa hesla &quot;baví nás
baviť Vás&quot;.
V tomto roku sme naše aktivity
zahájili šibačkovou prechádzkou. Popri Krupskom potoku sme sa vybrali na
vychádzku, kde deti hľadali čokoládové
vajíčka, plietli si šibáky a vence. Výlet Z
hradu na hrad, z Planinky pochod cez les
na Katarínku, tam sme si opekali, pešo
prešli do Dechtíc a odtiaľ autobusom domov.

Spoznávací výlet Schlosshof a Sandberg: Vláčikom sme sa premiestnili
z Trnavy až do Devínskej Novej Vsi,
odtiaľ pešo cez most ,,Čaka Norisa“ do
rakúskeho Schlosshofenu a cez Sandberg až pod hrad Devín.
Za pomoci skvelých ľudí sa nám podarilo zorganizovať brigádu na vybud-
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Poď von
ovanie táboriska.Vyčistili sme priestor
starého smetiska pri stave a urobili tam
posedenie k ohnisku. Veľmi nám pri
tom pomohli sponzorské dary firiem
PD Špačince, JAF Holz a Ivsta. Nemilo nás prekvapila decembrová kontrola

táboriska, na ktorej sme zistili, že nám
niekto odcudzil drevené dosky zo stola a lavičky. Zúčastnili sme sa aj akcie Špačinský kotlík, kde sme okrem
gulášiku ponúkali palacinky a koláče.
Pálenie Jánskej Vatry bola prvá akcia
na našom novovybudovanom táborisku,
živá hudba a opečená slaninka boli
zárukou skvelej zábavy. Stanovačkou na
Počúvadle pri Baskej Štiavnici sme podporili našich mladých hašičov na celoslovenskej akcii Plameň. Strašidelný nočný
pochod lesom, opekačka, stanovačka,
kúpanie v Počuvadlianskom jazere a
výstup na vrch Sitno boli sprievodné
ativity tohoto výletu. Gladiátorské
hry, vrcholnú akciu leta sa nám snažila

prekaziť búrka, čo sa jej v konečnom
dôsledku nepodarilo. Pre deti všetkých
vekových kategórií boli nachystané
rôzne súťaže. Boj s rytierom, streľba
airsoftovými zbraňami, vedomostný
kvíz, preťahovanie lanom a mnohé ďaľšie
disciplíny úplne vyčerpali deti, ktoré
potom nazberali sily v bufete. Tam mali
pripravený detský guláš a pitný režim.
Posledný augustový víkend si neďaleko
Senice na Záhorí rozložili tábory stovky

vojakov. Lietali vojenské lietadlá, vybuchovala munícia, nemilosrdne sa do seba
pustili tanky aj pešiaci. Štrnásty ročník
podujatia Sahara 2016 prilákal tisíce
návštevníkov a nechýbali sme ani my.
Ukážka života vo vojenských táboroch,
a najmä rekonštrukcia bojov druhej svetovej vojny bola pre naše deti veľmi
zaujímavá a poučná. Prázdniny sme
ukončili poslednou letnou opekačkou
s letným kinom ako bonus. Vianočné
posedenie so športovým vyjašením a
bowlingom je odmena pre deti za to, že
celý rok poslúchali. Pizza a torta k tomu
nemôžu chýbať. Silvestrovský výstup
na Záruby je každoročná akcia Klubu
slovenských turistov, na ktorej sa pravidelne zúčastňujeme aj my. Všetky naše
ponuky na akcie, výlety a fotografie z
nich nájdete na stránke www.facebook.
com/podvon
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa
s nami bavili, ďakujeme aj rodičom,
starým rodičom za príspevky do
kasičky. Aj vďaka ich pomoci môžeme
organizovať ďalšie a ďaľšie akcie pre
našich majmenších. Veľké ĎAKUJEM
patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli
pomocou i dobrým nápadom a vyčarovali
tak úsmev na tvári našich detí.
Tešíme sa na Vás aj v roku 2017 !!!
Kontakt: FACEBOOK / POD VON
Peter Doboš, Daniel Tarabík
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Z histórie ovocinárstva v Špačinciach
Keď som sa rozhodol, že do Špačinského hlasu napíšem niečo o
histórii ovocinárstva v Špačinciach zistil som, že ďaleko do dejín nezájdem. Teda budem sa pridržiavať len faktov, na ktoré sa pamätám,
alebo som ich získal zo spomienok starých rodičov a dôchodcov, ktorí
so mnou pracovali v ovocných sadoch a vinici tunajšieho poľnohospodárskeho družstva.
Žiaľ, takto môžem opísať iba obdobie medzi I. a II. svetovou vojnou a od druhej svetovej vojny dodnes.
Trochu štatistiky:
Po I. svetovej vojne pri sčítaní v r. 1920 bolo v Špačinciach 161
domov s 1668 obyvateľmi. Počas vojny zomrelo 43 vojakov vo veku
17 – 42 rokov a vrátilo sa 12 vojnových invalidov. Zostalo veľa vdov
a ešte viac sirôt. Asi 40% obyvateľov sa živilo roľníctvom, z toho 85%
roľníckych usadlostí obrábalo pôdu do 5 hektárov.
60% obyvateľov sa živilo námedznou prácou v Trnavských podnikoch a na poliach okolitých veľkostatkov. Títo obrábali iba svoje
prídomové záhradky, tzv. „humná“ a maličké políčka „kapustnice“
najmä v okolí potoka. Na poliach pracovali zväčša ženy a väčšie deti,
lebo mužské ruky chýbali.
Za týchto okolností sa v našom chotári dorábali len tie najnevyhnutnejšie plodiny na výživu obyvateľstva. Aj na pôde v okolí domov
sa väčšinou sadili len zemiaky a zelenina. Na pestovanie ovocných
drevín ešte nejako nedozrel čas. Pestovali sa najmä slivky na výrobu
lekváru, ktorý sa v kuchyniach často používal. V blízkosti domov a
stodôl sa pestovali osamele hrušky (krvavničky) a jablone (čapáky,
kožienky, hrkáče). Na každom dvore nesmela chýbať moruša (po
Špačinsky „malina“), na záhumní sa vysádzali orechy. Len máloktorá
rodina bola v pestovaní ovocia sebestačná a keď sa chceli na zimu
zabezpečiť jablkami, chodili ich nakupovať na „horné dediny – pod
Karpatmi“.
S radosťou môžem konštatovať, že tento stav sa po II. svetovej vojne podstatne zmenil.Špačinčanom akoby sa uvoľnili krídla a stali sa
takmer ovocinárskou veľmocou. Ihneď po vojne sa začali vysádzať v
našom chotári celé ovocné sady. Spomeniem len tie väčšie: Chovanova záhrada o výmere 12 ha, na ktorej sa pestovali marhule, čerešne,
višne a slivky. Ďalej to boli sady rodín: Gabalcových (1,5 ha), Cvikových, Nádaských (Vodičkových), Strakových (pri Dolnom mlyne,
kde je dnes záhradkárska osada). Menšie sady mali Koneční, Januščákoví, Geschwantneroví, Nádaskí (Vitáloví), za Novým majerom, atď.

Začali sa vysádzať i vinice – Vidličkoví, Chudí, Šulkoví, Kubišoví,
Januščákoví, Adamovičoví a v r. 1969 vysadilo 16 ha vinice aj poľnohospodárske družstvo.
Vzťah našich obyvateľov k pestovaniu ovocných drevín sa zmenil od základu a k lepšiemu. Značným spôsobom k tomu prispela aj
naša základná škola a veľa ovocinárskych priaznivcov „náturistov“,
ako bol Karol Straka, František Fitoš – bývalý predseda záhradkárov
a ďalší.
Hádam len najstarší obyvatelia si dnes spomenú, že v Špačinciach
sme si dorábali ovocné stromčeky v „škôlkach“. Tá najstaršia „Panšula“ sa nachádzala v zadnej časti dnešného parku. Po postavení novej
školy bola ovocná škôlka „Políčko“ v priestoroch dnešného parkoviska medzi domom smútku a autobusovou zastávkou. Tieto ovocné
škôlky mali kvantitatívny ale najmä kvalitatívny význam v pestovaní
ovocia.
Vysoko musím vyzdvihnúť záujem našich obyvateľov o pestovanie
ovocných drevín v tomto období. Ľudia si prerobili svoje prídomové
záhradky na malé ovocné sady, vinice, zeleninové záhradky a veľkú
pozornosť venujú aj pestovaniu kvetov a okrasných drevín. Vytvorili
si také malé záujmovo – rekreačné strediská. Už v minulosti si založili
dedinskú záujmovo-spoločenskú organizáciu Slovenských záhradkárov, kde si odovzdávajú svoje skúsenosti, ale môžu sa aj pochváliť
svojimi pestovateľskými produktmi na každoročnej výstave v kultúrnom dome.
Potrebu zblíženia sa k prírode prejavili aj obyvatelia bytoviek v
našej obci a v roku 1982 si založili záhradkársku osadu „Dolný mlyn“
na rozlohe 1,4 ha, kde na približne 4-árových záhradkách môže 32
záhradkárov realizovať svoje záľuby k pestovaniu ovocia a zeleniny.
Na záver môžem už len konštatovať, že v dnešnej modernej a pretechnizovanej dobe prešlo aj pestovanie ovocia do veľkých intenzívnych sadov a v tejto konkurencii spomínané ovocné sady v našom
chotári neobstáli. Aj špecializácia nášho PD sa poberá iným smerom a
tak sady i vinice v našom chotári ostali len spomienkou. Som rád, že v
našej obci je ešte veľa ľudí, ktorých vzťah k ovocným drevinám je ich
srdečnou záležitosťou a môžu sa pochváliť peknou úrodou na svojich
záhradkách. Najmä si cením, ak tento vzťah k prírode prenášajú na
svoje deti a vnukov.
Marcel Rybár
predseda záhradkárskej osady „Dolný mlyn“ v Špačinciach

DOROTKOVCI
„Hudba je rečou pre tento svet, práve
ona je jazykom zrozumiteľným tam, kde
už zrozumiteľnosť neočakávame. Práve
ona je objaviteľkou schopností, ktoré sme
už zabudli,“ povedal raz nemecký kňaz,
Johannes Leppich. Áno, aj my sme už rokmi veľa vecí zabudli, no milovať ľudovú
pieseň, i folklór ako taký, to sa snáď zabudnúť ani nedá. Aj v roku 2016 náš život
sprevádzala ľudová pieseň. Bola s nami
keď sme prežívali ľahké, no i ťažšie obdobia. Spolu s Rudolfom Mišekom, našim rodinným priateľom i našim harmonikárom,
sme sa zúčastňovali rôznych akcií, ktoré
sme obohacovali našimi vystúpeniami.
Svadobné obrady, posedenia so seniormi,
životné jubileá, pomaturitné stretnutia,
akcie ZO JDS Špačince, na všetkých týchto udalostiach sme sa snažili šíriť ľudovú
slovesnosť i dobrú náladu.
Okrem mnohých príjemných udalostí v

našom živote spojených s našou rodinou a
známymi, sme v tomto roku navštívili pútnickú obec v Portugalsku, obec Fátima.
V roku 1917 sa tam zjavila Panna Mária
a odvtedy toto miesto priťahuje veriacich
z celého sveta. Naše očakávania miesto
splnilo a my sme tam v našich modlitbách
opäť ďakovali za to čo máme a prosili o
zdravie naše, našich blízkych a prosili
sme i za lásku a dobro, ktoré by sa malo
šíriť svetom a zotrvať v ňom. Tento výlet
bol pre nás nezabudnuteľným zážitkom a
úprimne môžeme tvrdiť, že posilnila našu
vieru.
V roku 2017 prajeme všetkým čitateľom
Špačinského hlasu veľa zdravia, šťastia,
božského požehnania a v neposlednom
rade hudby, ktorá im prinesie na pery úsmev a na dušu príjemné pohladenie.
Dorotkovci
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Špačinské ochotnícke divadlo v roku 2016
Špačinské ochotnícke divadlo pripravilo v úvode roka 2016 už po
tretí raz fašiangový program. Fašiangový sprievod dedinou sa tentokrát nekonal, no pri večernom posedení v kultúrnom dome sme fašiangové obdobie patrične ukončili. Vystúpením „Na dzedzine“ sme
pobavili plnú sálu kultúrneho domu, kde sme následne symbolicky
pochovali basu a pripravili sa tak na prichádzajúci čas pôstu. Skvelú
atmosféru dotvorila skupina TD Band a o tradičné fašiangové špeciality sa nám postarali šikovné členky a členovia ZO JDS Špačince, za
čo im patrí srdečná vďaka.
V júni sa i naše divadlo zúčastnilo súťaže vo varení guláša „Špačinský kotlík“. Tu sme prezentovali i svoje kuchárske schopnosti. Síce
sme pretek nevyhrali, ale aspoň sme pomohli naplniť zmysel tohto
podujatia – finančne pomôcť ZŠ s MŠ Špačince.
V závere letných prázdnin sme sa po prvý raz predstavili verejnosti aj za hranicami našej obce. Zúčastnili sme sa malého festivalu
ochotníckych divadiel v Cíferi – Pác, kde sme odohrali hru „Soľ nad
zlato“. O tom, ako sa Maruška stala kráľovnou, ste mali možnosť vi-

Z

vuk zvonov od nepamäti patrí k životu
človeka. Sprevádza nás od kolísky až
po hrob. Zvony oznamujú radostné i
smutné udalosti, zvolávajú na bohoslužby,
ohlasujú poludnie, znejú pri ceste na sobáš i
pri poslednej rozlúčke na cintoríne. Sú akýmsi masovokomunikačným prostriedkom.
Vždy znejú inakšie: slávnostne, vznešene i
smutno, veď zvon má srdce.
Teraz, keď sa na dlhšiu dobu naše zvony pre ich rekonštrukciu odmlčali, tak nám v
podvedomí niečo chýbalo...
Z histórie špačinských zvonov vieme,
že prvý zvon na pôvodnom farskom kostole
pochádzal z roku 1801, ďalší pribudol v roku
1814 a tretí v roku 1895. Počas prvej svetovej
vojny boli pre potreby armády dva zvony zrekvirované ( úradne zhabané ), ponechali len
malý zvon z roku 1895 vážiaci 102 kg. Pri
ich zhadzovaní z veže najväčší zvon praskol
a odtrhlo sa z neho srdce, ktoré sa zachovalo
dodnes. V roku 1922 sa urobila zbierka na
nové zvony, ktoré v Budapešti vo svojej zlievarni odlial náš rodák Ladislav Slezák / vtedy
László Szlezák / za 24.700 Kč. O rok neskôr
boli posvätené a osadené do veže.
S pôvodným malým zvonom bol harmonicky zladený a prispôsobený stredný a veľký
zvon, ktoré znejú ako akord a-mol. Stredný váži 250 kg a veľký 420 kg. Na pamiatku
rodnej obci daroval Ladislav Slezák najmenší
zvon vážiaci 59 kg. Zvon z ostatnými súzvučne
neladí, používa sa samostatne ako umieračik.
Pôvodne sa zvonilo ručne, ťahaním lán
„štrangov“ / Anulka zvonárka /, v roku 1978

dieť v premiére hry v decembri 2015. Po takmer roku, v októbri 2016,
sme v našej obci odohrali jej reprízu. S touto hrou sme vystúpili i v
novembri v neďalekej Šintave. Naše nové členky, ale aj všetci ostatní,
zvládli vystúpenie bravúrne.
K predvianočnému obdobiu neodmysliteľne patrí i príchod Mikuláša. Tento rok ho obec pripravila v spolupráci s naším divadlom.
Deti mali pre Mikuláša pripravené pekné piesne a básne, za čo ich, v
spolupráci s čertami a anjelmi, odmenil množstvom sladkostí.
A čo pre Vás chystáme v najbližšom období? To Vám teraz neprezradíme - nechajte sa prekvapiť
Na záver by som chcel podotknúť, že radi privítame medzi nami
nových členov, najmä starších študentov a dospelých. Netreba byť
umelecký talent, stačí mať čas a chuť. Hľadáme nielen hercov, ale i
hudobníkov a technických pomocníkov. Šikovných ľudí nikdy nie je
dosť...
Ing. Martin Ryška
vedúci divadelného súboru

NAŠE ZVONY
bolo nainštalované elektrické ovládanie /Izidor Jáger, Rudolf Turanský /, ktoré „doslúžilo“ a preto bol v tomto roku nainštalovaný
nový pohon zvonov a uskutočnila sa aj ich
oprava.
V hovorovej reči Špačinčanov sa zvonenie na zvonoch rozlišuje. Umieračik, ktorý sa nachádza v centre dediny, oznamujúci
úmrtie nášho spoluobčana „cingá“ / žene sa
„podtŕha“ 2-krát a mužovi 3-krát /. Takisto
umieračik na kostolnej veži „cingá“, naproti
tomu zvony zvonia. Mŕtvemu sa do pohrebu
zvonia tzv.“vrše“ a keď ide kňaz do domu
smútku, veľký zvon zvoní tzv.“signus“.
Pred omšou sa v nedeľu a vo sviatok zvonievalo 3-krát... prvýkrát - veľký zvon, druhý- krát - veľký a stredný a tretíkrát „zezvánali“ všetky tri zvony. V súčasnosti sa zvoní
dvakrát.
Okrem zvonov si pozornosť zaslúži aj špačinský rodák a významný európsky zvonolejár Ladislav Slezák /vtedy László Szlezák/.
Narodil sa 9.8.1870 v Špačinciach / Space /.
V r. 1884 sa stal učňom v zvonolejárskej dielni Thury Fenercz v Pešti. Od roku 1902 bol
vedúcim zlievarne a v r. 1911 sa stal jej majiteľom. Zlievareň mala okolo 80 zamestnancov. V roku 1951 bola znárodnená. Zomrel
v roku 1953. Ako zvonolejár dostal viacero
prestížnych ocenení.

Pokračovateľom v jeho diele bol adoptovaný syn Luis Button a následne jeho nevlastný syn Lajos Gombos. Zvonolejárska
dielňa je činná aj v súčasnosti a pochádzajú z
nej i nové zvony inštalované v roku 2015 na
zrekonštruovanej Krásnej Hôrke.
Okrem našich zvonov pre slovenské kostoly v medzivojnovom čase odlial aj zvony
napr. v Jelke, Sikeničke, Rožňave...
Zlieváreň Ladislava Slezáka odliala veľké
množstvo zvonov pre kostoly v celej Európe,
napr. veľký zvon / 5 827 kg / v ostrihomskej
bazilike, ktorá je tretím najväčším kostolom
v Európe. Niektoré zvony z dielne Ladislava
Slezáka / Laszló Szlezák /, ich zvuk, fotografie, osadenie vo zvonici, si je možné pozrieť
aj na internete a to konkrétne na youtube .
Ďalším významným zvonolejárom bol
špačinský rodák Rafael Slezák, bratanec Ladislava, ktorý vo svojej dielni, založenej v
roku 1935 v meste Rakospalotán /Maďarsko/,
vytvoril viac ako 500 zvonov. Mesto mu v
roku 2014 udelilo titul Čestný občan in memoriam.
Zvony, ktoré boli odliate našimi, už málo
známymi rodákmi, Ladislavom a Rafaelom
Slezákovcami, znejú v mnohých krajinách
Európy. Vyrobené a odliate boli pre rozličné
cirkvi avšak v konečnom dôsledku znejú pre
všetkých a to bez ohľadu na náboženskú orientáciu obyvateľov.
Na záver jedno želanie. Nech spolu so
špačinskými zvonmi oznamujú ľuďom čo najviac len tie príjemné a radostné udalosti.
spracoval: Jozef Slezák
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Význam včiel pre človeka
V tejto sezóne si špačinskí včelári plnili svoje povinnosti
tak ako po minulé roky. Prehliadky, zakrmovanie, liečenie. Postupne vymieňame staré úle za nové v rámci interných aktivít.
Rozšírili sme spolok o dvoch členov. V našom spolku v súčasnej dobe pôsobí 22 včelárov, ktorí sa starajú spolu o 160 včelstiev. Najväčším projektom tohto roku bola výsadba 45 kusov
lipy malolistej za 2.000,-€, ktoré sme svojpomocne vysadili v
extraviláne obce Špačince. Finančné prostriedky sme získali z

eurofondov. Z dotácie Západoslovenskej energetiky sme nakúpili ekologické liečivá pre včely a postavili sme niekoľko
domčekov pre čmeliaky a iný hmyz. 27. 11. 2016 sme zorganizovali už šiesty ročník tradičného včelárskeho popoludnia
pod názvom „Včely v prírode a ich produkty“ s ochutnávkou
medu. Na podujatí sme odštartovali nový projekt „Adoptuj si
včelí úľ „ , ktorého cieľom je upozorniť na miznutie a úhyny
včiel, ich význam pre človeka ako aj celý ekosystém a hlavne zvýšiť počet včelích rodín v regióne Špačiniec. Milo nás
prekvapil pozitívny ohlas ľudí pomôcť včelám, keďže záujem
o adopcie dvojnásobne prevýšil naše predpoklady a kapacity. K tomuto projektu nás viedol alarmujúci pokles včelstiev
na Slovensku. Preto by sme chceli aj touto cestou zdôrazniť
dôležitosť a význam včiel pre človeka. „Viac ako tristotisíc
rastlinných druhov na Zemi je závislých na opelení včelami. Z
tohto množstva rastlín je až 90 % rastlín ekonomicky využívaných človekom, či už vo forme potravy alebo iným spôsobom.
Takže - keby včely vyhynuli, život človeka na Zemi by bol
ohrozený.“ (Čermáková) Celé spektrum plodín (vrátane jabĺk,
citrusov, paradajok, melónov, jahôd, marhúľ, broskýň, čerešní,

hrozna, olív, mrkvy, tekvice, fazule, uhoriek, slnečníc, rôznych
orechov, mnohých byliniek, bavlny a levandule) závisí od opeľovania včelami. Pre živočíšnu výrobu a produkciu mlieka je
dôležité opeľovanie ďateliny a lucerny včelami, pretože tieto
plodiny zasa slúžia ako krmivo pre dobytok.
Včely sú tretím najužitočnejším hospodárskym zvieraťom.
Už pred 100 rokmi povedal Albert Einstein, že keď vyhynú
včely, do 4 rokov vymrie ľudstvo. Preháňal? Podľa slov doktorky Čermákovej z Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku,
nie: „Keby včely vyhynuli, život človeka na Zemi by bol ohrozený“. Včely však hynú. „Svet má momentálne jeden veľký
problém - tzv. „syndróm rútiacich sa kolónií” z angl. CCD Colony Collapse Disorder ). Včely doslova miznú a nevracajú
sa do úľov, prípadne ich včelári nachádzajú mŕtve. Presná príčiny CCD dodnes nie je známa, je to multifaktoriálny proces,
ktorého výsledkom je žiaľ hromadný úhyn včiel. Medzi príčiny, ktoré oslabujú včelstvá a vedú až k ich úhynu, zaraďujeme
napríklad parazitárne a bakteriálne ochorenia včiel, pesticídy,
znížený výber vhodnej bielkovinovej výživy, klimatické zmeny a iné menšie vplyvy.“(Čermáková) Vplyv má pravdepodobne aj používanie pesticídov, pestovanie geneticky upravených
plodín, pestovanie monokultúr, elektronický smog, veľká chemizácia spoločnosti.
Včely prežili už milióny rokov, prežili dinosaury, prírodné
katastrofy, ale zdá sa, že neprežijú zásahy človeka do prírody.
Preto im musíme pomôcť a zabrániť negatívnym dopadom ľudských činností na život včiel.
Zdroj: https://az-europe.eu/sk/58094-kam-miznu-vcely/n
Mgr. Ľubica Tarabíková, Daniel Tarabík

Návrat pre Špačinský hlas
Rok 2016 sme hudobne začali 23.
januára tradičným Country plesom
ŠPCH kde skupina odohrala osvedčené piesne zo svojho repertoáru.
Začiatkom júna sme svojim vystúpením sprevádzali pozvaných hostí
na Dni otvorených dverí PD Špačince
na nádvorí družstva. V máji Návrat
vystúpil na firemnej akcii IDC Holding (Figaro, Sedita) vo Vlčkovciach.
V júni sme vystupovali na severe Slo-

venska v Krasňanoch (Jánske ohne),
v júli už tradične organizujeme s
Obecným úradom Špačinskú country
pohodičku ktorá sa musela uskutočniť
v priestoroch Kultúrneho domu pre
nepriaznivé počasie, vystúpilo na nej
6 kapiel vrátane Návratu. Koncom
júla sa v Jaslovských Bohuniciach konal Country fest na ktorom sme odohrali sobotný večerný country bál. V
auguste sme mali vystúpenie na DOD

Chemolak v Smoleniciach a 20. 8. sme
sa vydali na výpravu na východné Slovensko do obce Šuňava kde sa konal
18. ročník festivalu Country weekend
Šuňava a tam sme odohrali country
bál na ktorom sa ľudia dobre zabávali.
V septembri sme vystúpili na Farmárskych trhoch na námestí v Trenčíne.
Už od októbra sa venujeme príprave
25. ročníka Country plesu ŠPCH.
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Zhodnotenie uplynulého školského roka 2015/2016 v ZŠ s MŠ Špačince
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo našu školu 204 žiakov
z toho na I. stupni 96 žiakov a na II. stupni 108 žiakov. Je potešujúci
fakt, že v našej obci nezaznamenávame pokles žiakov, ako je to v
iných obciach, ale práve naopak počet žiakov sa z roka na rok zvyšuje. Je to samozrejme potešujúce zistenie, že rodičia preferujú našu
školu, ale na druhej strane nás to zaväzuje k ešte kvalitnejšej práci,
zodpovednejšiemu prístupu a neustálej kreativite vo výchovno-vzdelávacej oblasti, či mimoškolských aktivitách.
Vedenie školy spolu s vyučujúcimi vytvárali pre žiakov kvalitné
podmienky na vyučovanie. Pred tradičným vyučovaním uprednostňovali zážitkové a skúsenostné učenie pri ktorých využívali doterajšie
poznatky žiakov a stavali na doterajších skúsenostiach, kompetenciách a zručnostiach žiakov pri vzdelávaní. Pozitívne treba hodnotiť
uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem práce učiteľov, ako i dôsledné uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. Prioritou pre našich učiteľov je prejsť od didaktiky pamäti k didaktike tvorivosti, tvorivému učeniu a uplatňovaniu vhodných didaktických zásad, najmä
zásady názornosti, konkrétnosti a primeranosti s využitím informačných a komunikačných technológií. Zdokonaľovali sme u žiakov na
1. stupni techniku čítania s porozumením, pomáhali i aktivity mimo
vyučovania ako napr. čítanie s rodičmi alebo so staršími spolužiakmi a pod. Ťažiskové predmety (slovenský jazyk, matematika) sme
podporovali rôznorodými súťažiami a olympiádami mimo vyučovania ako sú tradične Maks, Komparo, Všetkovedko, Pytagoriáda,
iBobor, Expert geniality show, Hollého pamätník, Olympiáda zo
SJ, literárna súťaž „Keď si vymýšľam“, Shakespeare´s Memorial
, Veľkonočné aranžovanie a pod.
Prvýkrát sme sa zapojili do testovania tzv. IT FITNESS TESTU,
kde si žiaci overovali svoje informatické zručnosti. ZŠ s MŠ Špačince sa stala siedmou najaktívnejšou školou na Slovensku s počtom
respondentov 80 a zároveň 1. školou s najmladšími žiakmi (3 žiačky
vo veku 7 rokov.)
Významným činiteľom v procese výchovy je aj mimotriedna a
mimoškolská činnosť. Počas školského roka pracovalo na škole 15
krúžkov záujmovej činnosti. Pedagógovia vytvárali veľa aktivít pre
žiakov našej školy. Spomeniem len niekoľko: Charitatívna zbierka “
Deň Narcisov“, v ktorej škola prispela sumou 491,27 Eur, vyzbierali
ju žiaci ZŠ v našej obci. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí neváhali
prispieť dobrovoľným finančným príspevkom.
Pri príležitosti Dňa zvierat sme žiakom zabezpečili na našej škole
prehliadku dravých vtákov s odborným výkladom a ukážkou lovu
týchto nádherných operencov. Pri príležitosti Dňa Zeme sme opäť
skrášľovali areál školy a vysádzali nové rastliny. Oživili sme tradíciu
pestovateľských prác v podobe vytvorenia poľnohospodárskych políčok, kde každá trieda mala vyhradený svoj záhon, o ktorý sa starala
a kde si mohli žiaci dopestovať rôzne druhy ovocia, zeleniny, či liečivých rastlín. Samozrejme, žiaci sa i naďalej starajú o novovytvorený
ovocný sad. Medzi tradičné aktivity už patrí aj celoškolská akcia s
názvom „Deň jablka“, ktorá sa teší veľkej obľube u našich žiakov
a veľkou mierou o úspešnosť tejto akcie sa pričinili i rodičia, ktorí
neváhajú obetovať svoj voľný čas pečením jablkových dobrôt, aby sa
žiaci oboznámili s mnohorakým využitím tejto našej tradičnej plodi-

ny. Mgr. Anna Kalinayová zároveň zúročila všetku snahu rodičov,
zhromaždila recepty a vydala publikáciu týchto pochúťok z jablka aj
s obrazovým materiálom, ktorú si mohli za symbolickú cenu kúpiť
aj občania Špačiniec. Vydarenou akciou boli i „Vianočné trhy“ v
našej obci , na ktorých sme sa prezentovali kultúrnym programom
spojeným s predajom vianočných výrobkov a ponukou výborného
horúceho ovocného nápoja, ktoré pripravili p. učiteľky. Taktiež akcia
vypúšťania šarkanov pod názvom „Šarkaniáda“ mala veľký úspech
a ohlas u žiakov. Spolu s materskou školou sme opäť zorganizovali
„Lampiónovú párty“, kde pani učiteľky pripravili pre deti okrem lampiónového sprievodu aj program s hudbou a súťažnými hrami. Je potešiteľné, že tejto akcie sa zúčastňuje čoraz viac detí a rodičov. Veľmi
dobrý ohlas mala „Pyžamová párty“, ktorú pripravili p. vychovávateľky vo večerných hodinách spolu s atraktívnym programom. Peknú
akciu pripravili pre svojich mladších spolužiakov aj žiaci 9. ročníka
pod názvom „Možno príde Mikuláš“, v ktorom zároveň rozdávali
balíčky pre každého žiaka a cukríky ako odmenu za splnené úlohy.
Učitelia 1. stupňa pripravili pre rodičov „Vianočnú besiedku“ s bohatým kultúrnym programom. V úzkej spolupráci so ZRPŠ a hlavne
s jej predsedníčkou Ing. Janou Filinovou, Obecným úradom Špačince
a organizáciami a podnikateľskými subjektmi sme pripravili tradičný Detský karneval pre deti z našej obce. Medzi tradičné aktivity
školy patrí „Vianočná akadémia“- kultúrno-spoločenské vystúpenie
žiakov, Špačinský jarný kros a rozlúčka deviatakov so školou pod
názvom „Odzvonilo“. Spolupodieľame sa aj na organizačnom zabezpečení Špačinského trojuholníka. V škole usporadúvame výstavy
„Mladý záhradkár“ , „Veselé tekvice“ či „Tekvicovú párty“, organizujeme zaujímavé súťaže, „Detský milionár, „Talent ŠKD,
„Olymiáda Mimoňov“, súťaž v netradičnom vianočnom výrobku,
MDD a pod. Prispievame svojimi prácami k výstave ovocia a zeleniny, ktorá sa koná každoročne v kultúrnom dome, spolupracujeme
s Jednotou dôchodcov Špačince. Veľmi dobrá spolupráca je s Poľnohospodárskym družstvom Špačince, v rámci ktorej sme prispeli svojimi prácami na výstavu „Poľnohospodárstvo očami detí“. Okrem
toho sme organizovali mnoho výchovných koncertov a návštev divadelných predstavení, exkurzií a zaujímavých výletov. Nemožno nespomenúť vydarený výlet našich žiakov do Londýna organizovaného
p. učiteľkou Mgr. Kristínou Ťažkou. Žiaci okrem zopakovania si svojej slovnej zásoby mali možnosť vidieť pamätihodnosti, múzeá a zažiť
množstvo neopakovateľných zážitkov z tohto krásneho mesta. Jednou
z vydarených akcií možno hodnotiť „Poďakovanie rodinám“, ktorou sme chceli my učitelia vyjadriť poďakovanie rodičom našich detí
za ich podporu škole, výbornú spoluprácu a snahu pomáhať vytvárať kvalitné podmienky pre našich žiakov. Rodičia si mohli zasúťažiť
spolu s deťmi, vyhrať hodnotné ceny v tombole, dozvedieť sa, čo im
ich deti napísali a mohli sa občerstviť pri chutnom guláši, pečenej klobáske či slaninke.
Podávali sa nealko-nápoje či lákavé domáce koláče. V neposlednom rade sa mohli v uvoľnenej a dobrej nálade lepšie spoznať a zabaviť sa.
Nemožno nespomenúť aj športové úspechy našich žiakov v rámci
Športových hier detí organizovaných ZMOS-om - región Jaslovské
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Bohunice. Žiaci 1. stupňa vyhrali futbalový turnaj a taktiež vybíjanú.
V atletike dosiahli výborné výsledky vybraní žiaci 2. stupňa. Za tieto výkony boli žiaci pozvaní na obecný úrad , kde bolo usporiadané
slávnostné ocenenie našich žiakov pánom starostom PhDr. Júliusom
Zemkom.
V rámci športových aktivít sme sa zúčastnili futbalových turnajov
ako Coca-cola cup, Jednota Cup, McDonalds Cup, Školský pohár
SFZ, turnajov vo vybíjanej, florbale a stolného tenisu.
Podrobné výsledky a úspechy našich žiakov sú uvedené v hodnotiacej správe za školský rok 2015/2016, ktorá je uverejnená na webovej stránke našej školy. Vo futbale sme získali 1. miesto o pohár
starostu obce Ružindol, v stolnom tenise v súťaži „ Memoriál Martina
Jankecha“ v Trakoviciach získal Mário Podmaka pekné 3. miesto.
Avšak za najväčší úspech našej školy možno pokladať vynikajúce umiestnenie našich “mladých záchranárov“. David Filina, Martin Vidlička, Alexandra Miškolciová, Nikola Palkechová (staršie
družstvo) a Patrik Junas, Mina Nabizada, Patrícia Sedláková a
René Domény (mladšie družstvo), ktorí pod vedením Mgr. Anny
Kalinayovej v okresnej súťaži Mladých záchranárov získali 1.
miesto (staršie družstvo) a 3. miesto (mladšie družstvo) a zároveň
získali aj „Putovný pohár Mladých záchranárov“. Tento pohár
zdobí momentálne našu výstavnú vitrínu v škole a majú možnosť ho

vidieť aj návštevníci našej školy. Zároveň staršie družstvo postúpilo
do celoslovenského kola, kde získali veľmi pekné 7. miesto. Ešte raz
srdečne blahoželáme.
Zapájame sa aj od akcíí organizovaných obcou. Už tradične sa zúčastňujeme na súťaži vo varení gulášu pod názvom „Špačinský kotlík“. Popri neopakovateľnej atmosfére je ušľachtilé najmä posolstvo
celej akcie. Výťažok z podujatia je určený na pomoc už aj tak dosť
podvyživenému školstvu na doplnenie materiálneho vybavenia materskej školy a základnej školy v našej obci. Z darovaných finančných prostriedkov sme zakúpili pre MŠ chladničku a vysávač a pre
ZŠ nový školský nábytok (lavice stoličky, katedry) pre 2 triedy. Na
záver školského roka sme zhodnotili všetky naše úspechy, vzdelávacie výsledky školy, ocenili usilovných žiakov, reprezentantov školy
a ako bonus najaktívnejších 2 žiakov odmenil pán starosta dresom
od hokejistu Ľubomíra Sekeráša a tričkom s podpisom Petra Sagana
– majstra sveta v cestnej cyklistike.
Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať sa za úspešný uplynulý
školský rok našim učiteľom, vychovávateľom, nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi školy, ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Špačince, rodičom, sponzorom a podnikateľským subjektom.
PaedDr. Peter Kalapoš
riaditeľ školy

ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DIEŤA V MŠ
Školský rok 2015/2016 sme otvorili 2. septembra 2015 s počtom
detí 94, z toho 45 chlapcov a 49 dievčat, ktoré boli umiestnené v 4
triedach podľa vekových kategórií. Kolektív tvorilo 12 zamestnancov,
z toho 8 pedagogických a 4 nepedagogickí zamestnanci. Od januára
2016 nastúpila do školskej jedálne pomocná kuchárka a kolektív tvorilo spolu 13 zamestnancov.
Zamestnanci MŠ:
Pedagogickí zamestnanci:
Meno a priezvisko
Bc. Katarína Dobrovodská
Anna Ivanovičová
Tatiana Gabrišová
Mgr. Zuzana Matulová
Mária Pavlíková
Marcela Rolenčíková
Zuzana Švecová
Ivana Vidličková

Funkcia
zástupkyňa MŠ – trieda 4,5 – 6 r. deti
učiteľka – trieda 4 – 4,5 r. deti
učiteľka – trieda 4,5 – 6 r. deti
učiteľka – trieda 4,5 – 6 r. deti
učiteľka – trieda 4,5 – 6 r. deti
učiteľka – trieda 3 – 3,5 r. deti
učiteľka – trieda 4 – 4,5 r. deti
učiteľka – trieda 3 – 3,5 r. deti

Nepedagogickí zamestnanci:
Meno a priezvisko
Blanka Bašnáková
Ľudmila Jakubcová
Ľubomíra Behúlová
Marta Ivanovičová
Jana Vašková

Funkcia
kuchárka
pomocná kuchárka
školníčka, upratovačka
upratovačka
upratovačka, kurička

Výchova a vzdelávanie v MŠ bola realizovaná podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu: Zdravé a šťastné dieťa.
Vo výchovno – vzdelávacej činnosti bolo cieľom dosiahnuť optimálnu, emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ prípravy na vzdelávanie v škole a v spoločnosti. V edukačnom procese
sme dbali na kvalitu so zameraním na všestranný rozvoj kompetencií
dieťaťa a na regionálnu výchovu. Kládol sa dôraz na rozvoj tvorivosti
pred pamäťovým učením , v ktorej sa realizuje učenie hrou a zážitkovým učením sa dieťaťa, hodnoteniu a seba hodnoteniu.
V školskom roku 2015/2016 bola vykonaná realizácia osadenia deliacich stien na WC. Z finančného daru od Slovenskej sporiteľni sme
zrealizovali zhotovenie vstavanej skrini, ktorá plní funkciu knižnice
a priestoru pre odkladanie učebných pomôcok. Taktiež bol zakúpený
koberec do priestorov spálne. Z akcie Špačinský kotlík časť financií
putovala na kúpu materiálneho vybavenia (chladnička s mrazničkou,
vysávač).
V priebehu mesiaca september sa zo školského dvora MŠ odstránilo množstvo suchých a životu ohrozujúcich stromov, haluzí a zredu-

koval sa počet stromov na dvore. Za pomoci žiakov a zamestnancov
ŽŠ sa uskutočnila výsadba tují. Do budúcnosti by sme chceli priestory
dvora MŠ obnoviť zakúpením nových hojdačiek, prekrytím pieskovísk drevenými krytmi, výsadbou zelene.
MŠ svoju činnosť zameriava aj na spoluprácu s rodičmi detí MŠ,
Základnou školou Špačince, Obecným úradom Špačince, Obecnou
knižnicou Špačince a so širokou verejnosťou. Našou snahou je sa podieľať na verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote v obci Špačince.
Prehľad aktivít v školskom roku 2015/2016:
September
Vitame Vás v MŠ –privítanie detí a rodičov, adaptačný program – navodiť príjemnú atmosféru u detí z prostredia MŠ, spoznávať nových
kamarátov, učiteľky, zamestnancov.
Kolobežkové preteky – rozvíjať u detí pohybové schopnosti a zručnosti na detských kolobežkách
Jesenné čarovanie – prostredníctvom jesenných plodov vytvárať rôzne výtvory z tekvíc, šišiek, listov, rozvíjať u detí pracovnú zručnosť,
vedieť spolupracovať s rodičmi pri spoločnej aktivite
Prváci v MŠ – prostredníctvom hier, rozhovorom prežívať spoločné
chvíle počas stretnutia
Deň jablka – svetový deň – prostredníctvom rozhovoru, zážitkovým
učením, výtvarnou činnosťou a priamym pozorovaním získať poznatky o význame jablka pre náš život.
Október
Šarkaniáda –podporovať vzájomnú spoluprácu dieťa a rodič
Jesenné šantenie – vytvárať z listov, šišiek rôzne útvary ( slnko, lúče,
písmená), realizovať hry s prírodným materiálom – chytanie padajúceho listu, poznať vlastnosti listov – farba, tvar... Vitaj babka, dedko
– prejaviť prostredníctvom piesne, tanca a hovoreného slova úctu,
vďaku starým rodičom
November
Lampiónový sprievod – zúčastniť sa sprievodu po dedine so zapáleným lampiónom na sviatok sv. Martina
Jesenná vychádzka – zvládnuť náročnejšiu turistickú vychádzku v
okolí MŠ, pestovať u detí vzťah k pohybu a zdravému životnému štýlu
Včely a ich produkty - piesňou, básňou, tancom budovať si vzťah k
hmyzu – včelám, spolupracovať so spolkom Včelárov v obci
December
Príde k nám Mikuláš – vedieť vyjadriť poďakovanie za darčeky
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My sa vody nebojíme – vytvárať u detí kladný vzťah k vode, rozvíjať
pohybové zručnosti a schopnosti počas kurzu plávania
Vianočná burza – predaj vianočných ozdôb, dobrôt počas vianočných
trhoch v Špačinciach
Najkrajšia vianočná trieda – rozvoj tvorivosti, spoločné prípravy na
blížiace sa sviatky
Voňavé pečenie – aktívna príprava na sviatočné posedenie s rodičmi
Ja som malý vinšovník – vinšovanie detí na OÚ a ZŠ
Už je tu vianočný čas – spevom, tancom a vinšom navodiť atmosféru
Vianoc u detí a rodičov, tvorivá dielňa
Január
Vtáčiky v zime – starostlivosť o prírodu – vtáčiky počas zimy, kŕmenie vtáčikov
Máme radi sneh – dať deťom možnosť, aby sa dostatočne oboznámili s
vlastnosťami snehu, vytvárať rôzne priestorové objekty zo snehu
Február
Karneval – aktívne prežívanie Fašiangov– spoznať seba samého a
iných kamarátov v maskách.
Poľovník na návšteve v MŠ – prostredníctvom rozprávania, obrázkov
priblížiť deťom prácu poľovníka
Na návšteve u prvákov – oboznámili sa s prostredím, kamarátmi a
činnosťami v škole, Kamarátov prvákov obdarovali darčekom.
Marec
Vynášanie Moreny – priblíženie jarných zvykov a tradícií na dedinách v minulosti
Divadelné predstavenie – Koza rohatá a jež
Návšteva knižnice – oboznámenie sa s prostredím, knihami a ich zaobchádzaním

Apríl
Mobilné planetárium - rozširovať u detí poznatky o vesmíre, hviezdach,
planétach
Stavanie mája – prezentácia detí MŠ na verejnosti prostredníctvom
hudby a tanca
Stavanie mája – prezentácia detí MŠ na verejnosti prostredníctvom
hudby a tanca
Máj
Fotenie detí – prekonávať u detí za pomoci dospelých strach z cudzích
ľudí, predmetov
Mamička, ľúbim Ťa- prehĺbiť u detí citový vzťah k mame,
uskutočniť triedne oslavy pri príležitosti “ Dňa matiek
Školský výlet - Ranč na Striebornom jazere Galanta – vytvárať u detí
vzťah k prírode, zvieratám. Uplatňovať zásady slušného správania sa
medzi kamarátmi a dospelými v neznámom prostredí.
Deň mlieka – týždeň zameraný na podporu zvýšenia konzumácie
mlieka a mliečnych výrobkov
Jún
Hudobné predstavenie - Simsala –prostredníctvom hudby, tanca a hry
vyčariť u detí úsmev na tvári
Módna prehliadka – využitie odpadového materiálu na výrobu kostýmov a modelov na prehliadku
Rozlúčka s angličtinou –hravou formou – piesňami a tancami sa uskutočnila rozlúčka lektorky a detí
Letná olympiáda – viesť deti k pravidelnému pohybu na čerstvom
vzduchu, využívať pri pohybe rôzne druhy náčinia
Tešíme sa do školy– rozlúčka so škôlkou, zamestnancami, kamarátmi prostredníctvom piesní, tanca a básní, odovzdanie darčekov ako
poďakovanie

ŠACHISTI — ROK 2016
Spätne chcem len pripomenúť, že v
našom šachovom oddiely, ktorý hrá pod
hlavičkou obecného úradu je za posledné
roky stála nezmenená základňa 7 hráčov
– šachistov (menovite Ing. Perer Valach,
Jozef Karel, Rudolf Slezák, Vít Šulko,
Ján Pinkas, Ivan Štefánek a Tomáš Vrška.
Ak mám bilancovať tento rok, tak sa
musíme priznať, že našim želaním bolo
v ročníku 2015-2016 postúpiť späť do 4
ligy. Cieľ nám však nevyšiel, lebo sme v
tomto ročníku skončili v 5. lige okresov
na 5. mieste.
Ako som už uviedol hráme 5. ligu
okresov Trnava – Hlohovec – Piešťany.
Po doteraz odohratých 4. kolách máme
na konte tri výhry a jednu prehru. Do
konca tejto súťaže nám ostáva ešte odohrať 5 kôl, takže opätovný náš cieľ postúpiť do 4. ligy, bude tento ročník veľmi
ťažký nakoľko sa konkurencia v kluboch
zlepšuje, ale pokúsime sa zabojovať a ak
niektoré silné družstvá (Piešťany, Smolenice, Šúrovce) zaváhajú, určite bude
nádej na postup.
Momentálne v 5. lige okresov TT-HC- PN hrá desať šachových družstiev
a to: Lokomotíva Trnava juniori B, ŠK
Komlet Modranka, OŠK Smolenice, ŠK
Pečeňady, ŠK Cífer „C“, ŠK Kúpele

Piešťany „C“, ŠH Hlohovec juniori, ŠK
Sokolovce, ŠK OÚ Šúrovce a náš klub.
Ako každý rok býva počas Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca
roka, súťaž na krátky čas prerušená. Túto
prestávku po odohratých 5 kôl každoročne využívame na usporiadanie tradičného šachového turnaja. Predpokladaný dátum tohto turnaja sme určili na
28. decembra. 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.
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 2015/2016 sme mali v súťažiach
3 mužstvá. „A“ mužstvo hralo najvyššiu krajskú súťaž, čo je 2. liga. V 12 člennej súťaži sa
odohral experiment. Po jesennej polovičke sa
súťaž rozdelila na 2 skupiny. Horná skupina
– mužstvá na 1 až 6. mieste bojovali o titul,
mužstvá na 7. až 12. mieste o záchranu – posledné zostupovalo do 3. ligy. Naše A mužstvo sa ocitlo v hornej skupine a nakoniec obsadilo pekné 5.miesto. Celá jarná časť sa ale
niesla v znamení absencií stabilných hráčov
A mužstva zo zdravotných resp. pracovných
dôvodov. Často chýbali hráči Miloš Varga,
Miroslav Sivák, Lukáš Šmiček, Juraj Lančarič a Alexander Balažovič. Náš druhý najlepší hráč a vedúci mužstva Miroslav Komorný
hrával jarnú časť 2. ligy s mladými hráčmi z
B mužstva – Danielom Strečanským, Ottom
Marčanom a Petrom Šulkom resp. skúseným
Danielom Šulkom.
Špačinské B a C mužstvá hrali najvyššie
oblastné súťaže, „B“ mužstvo 5.ligu a „C“
mužstvo 6.ligu. Podaril sa nám vynikajúci
úspech – obe mužstvá svoje súťaže vyhrali!
Za „B“ mužstvo najčastejšie nastupovali
Daniel Šulko, Daniel Strečanský, Otto Marčan, Milan Krajčo, a Peter Šulko, v ťažkých
zápasoch vypomáhali aj Alexander Balažovič a Drahomír Žiška. Súťaž bola napínavá
až do posledného kola. Nakoniec skončilo B
mužstvo pod vedením Milana Krajča prvé o
1 bod pred III.ZŠ Hlohovec a o 2 body pred
Bolerázom.
„C“ mužstvo hralo najčastejšie v zostave vedúci mužstva Vladimír Šulko, Peter Šulko,
Miroslav Bohunický, Juraj Turoň a Drahomír
Žiška. Ako striedajúci 5. hráč nastupoval v
mnohých zápasoch náš najlepší žiak Mário
Podmaka. Všetci mali vynikajúcu sezónu,
zlepšili svoju úspešnosť voči predchádzajúcej sezóne. Platí to nielen o mladých hráčoch

Petrovi Šulkovi a Máriovi Podmakovi ale aj
o skúsenom Mirovi Bohunickom, ktorý zaznamenal doteraz svoju najlepšiu sezónu.
Výkonnosť Drahomíra Žišku a Juraja Turoňa
stúpala od zápasu k zápasu a postupne sa dostávali na tú úroveň, keď hrávali krajské súťaže. Vďaka tomu sme boli víťazom už 3 kolá
pred koncom súťaže.
Po skončení súťaží zavládla spokojnosť. B
aj C mužstvo vyhralo svoje súťaže, čo znamenalo ich priamy postup. Postup B mužstva do 4.ligy – krajskej súťaže, kde je pevne
stanovený hrací deň v sobotu, však priniesol
problém. Znamenalo by to mať v kraji A aj
B mužstvo. Skúsenosti z predošlých rokov a
zmenová práca niektorých hráčov viedli k nečakanému riešeniu. Výsledok hlasovania na
členskej schôdzi priniesol zrušenie mužstva

hrajúceho 2.ligu. Dvaja najlepší hráči odišli
na jednoročné hosťovanie - Miloš Varga hrať
1.ligu do MTJ Piešťany a Miroslav Komorný hrať 2.ligu do Slavoja Sládkovičovo. Na
hosťovanie sme uvoľnili aj nášho odchovanca
Juraja Turoňa – išiel pomôcť bratovi Jozefovi
Turoňovi zachrániť 7. ligu do Bojničiek. V
polovici súťaže sú dokonca na 1.mieste...
Takže máme aktuálne 2 mužstvá. Hráči
mužstva, ktorí vybojovali postup do 4.ligy
sú teraz tesne pred koncom jesennej časti na
1.mieste a bojujú o postup do 3.ligy. Hrávajú v zostave: Lukáš Šmiček, Miroslav Sivák,
Daniel Strečanský, Otto Marčan a Alexander
Balažovič.
Mužstvo, ktoré vybojovalo postup do 5.
ligy je v nej momentálne na 3.mieste. Okrem
Daniela, Vladimíra a Petra Šulku hrávajú
Drahomír Žiška, Milan Krajčo a Mário Podmaka. Prekvapením sú výkony Petra Šulku a
hlavne Mária Podmaku. Mário hrá pre žiaka
veľmi kvalitnú mužskú súťaž, v ktorej hrá
dobre a už i boduje. Zúročuje niekoľkoročnú tréningovú drinu a zápasové „maratóny“
s Vojtechom Žitným starším. Na tréningu už
porazil viacerých hráčov Špačiniec a je nádejou pre náš stolný tenis.
Po rokoch stagnácie sa oživuje aj žiacky
stolný tenis. Minulé roky mi chodilo na stolnotenisový krúžok 5 až 8 detí. Tento rok od
septembra navštevuje krúžok pravidelne cca
20 detí 1. až 5.ročníka. Výnimkou z veku
sú starší žiaci Kristián Makovica a Mário
Podmaka. Deti mi pomáha trénovať Vojtech
Žitným starší, ktorý sa pri nich sám zlepšuje.
Krúžok býva v piatok o 16.00 v telocvični ZŠ
Špačince.
Domáce zápasy „béčka“ hrávame v telocvični ZŠ Špačince v piatok o 18.00 hod. a
„áčko“ v sobotu o 15.00 hod. Príďte sa pozrieť!
Vladimír Šulko
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pačinský tím U.F.O. Špačince sa zúčastnil za už čoskoro uplynulý rok
2016 mnohých turnajov. Prevažne
sme hrali v kategóriách OPEN - (t.j. nezáleží na
zložení tímu muži/ženy), no zameriavali sme sa
aj na kategóriu MIX - (t.j. je povinný min. počet
3 až 4 žien na ihrisku).
Sezóna začala Memoriálom Braňa Mašuru v
Leviciach kde sme obsadili 3.miesto a halovými
Majstrovstvami Slovenskej republiky v kategórii
OPEN v Hlohovci, kde sme skončili na 4.mieste.
Hneď následný turnaj boli halové Majstrovstvá
Slovenskej republiky v kategórii MIX v Prešove, kde sme obsadili skvelé 2.miesto. Všetko
to boli skvelé výsledky z výborne obsadených
turnajov a tak sme sa tešili na prvý turnaj vonku,
ktorý sa uskutočnil v posledné marcové dni v
Bratislave. Už tradične sa tohto turnaja zúčastňujeme s dvomi tímami - čisto ženským a mužským. V nabitej medzinárodnej konkurencii naši
muži obsadili výborné 2.miesto zo 17 tímov a
naše ženy rovnako 2. miesto keď ich preskočili
iba slovenské reprezentantky. Sezóna sa iba začínala a my sme mali do sezóny výborný vstup.

U.F.O. ŠPAČINCE
Nasledovalo prvé ligové kolo v kategórii
OPEN v Sabinove, kde sme obsadili 1.miesto
bez jedinej prehry. V Turzovke sa začalo s organizovaním mixovej ligy a tu sa nám taktiež
darilo veľmi dobre, keď sme po dvoch kolách
stále vo vedení.
V letných mesiacoch sme sa zúčastnili turnaja v Priechode kde sme skončili na výbornom
3.mieste. Ostatnými turnajmi ako kvalifikácie
sme prešli bez problémov a tak sme následne na
Majstrovstvách Slovenskej republiky na tráve
v Lazanoch skončili na 4.mieste. To nás trochu
mrzelo, vzhľadom na to, že sa zúčastnilo iba 8
tímov.
V novembri sme sa zúčastnili plážového
turnaja v Bratislave kde sme obsadili 11.miesto avšak v početnej zahraničnej konkurencii. V
závere roka nás čakajú ešte ženské halové Majstrovstvá Slovenskej republiky kde máme opäť
tie najväčšie očakávania. No bez ohľadu na výsledok, už teraz to vyzerá, že táto sezóna bude
jedna z najlepších ak nie úplne najlepšia.

Naši hráči sa zapájali individuálne aj do
diania vo frisbee na tých najvyšších úrovniach.
Tomáš Lehuta pôsobí momentálne ako podpredseda Výkonnej Rady Slovenskej Asociácie
Frisbee. Vďaka patrí aj našim seniorským a juniorským reprezentantom, ktorí sa pravidelne
zúčastňovali turnajov, kempov a tréningov počas celej sezóny. V seniorskej reprezentácii nás
reprezentovali Tomáš Lehuta a Soňa Kubišová
a v juniorskej reprezentácii Bibiána Pinkasová, Samuel Strečanský a tiež spomínaná Soňa
Kubišová, ktorá za minulý rok obdržala cenu
„Skokan roka“ a „Juniorka roka do 20 rokov“.
Vďaka aktivite týchto ľudí sa dostali naši špačinskí reprezentanti na Majstrovstvá sveta klubov
v Londýne na juniorské Majstrovstvá sveta v
Poľsku a mnohé iné európske turnaje.
Za zmienku stojí účasť na najväčšom európskom turnaji Windmill v Amsterdame, kde iba
v kategórii MIX bolo 40 tímov z celého sveta a
naša reprezentácia s dvomi našimi hráčmi tam
obsadila výborné 8.miesto.
Náš tím sa angažoval aj v iných oblastiach.
V júni sme sa zapojili do organizovania dňa detí
v ZŠ Špačince a následne aj v MŠ Špačince
kde sme pripravili pre deti početné súťaže. V
MŠ sme darovali do užívania diskgolfový kôš,
ktorému sa deti veľmi tešili. Veríme, že budúci
rok sa nám podarí zorganizovať aj prvé spoločné
zápolenia škôlkarov Špačiniec a Hlohovca.
Popri mnohých turnajoch organizujeme aj
spoločné zimné herné tréningy v hale SOU Trnava, kondičné tréningy v telocvični ZŠ, celoročnú bežeckú prípravu a rovnako myslíme na
našu budúcnosť a venujeme sa deťom na frisbee
krúžku na ZŠ.
Zapojili sme sa aj do zbierania odpadkov v
obci Špačince pri príležitosti dňa Zeme a mnohých výstav a iných kultúrno-spoločenských
akcií, keďže súdržnosť tímu nie je obmedzená
iba na ihrisko.

Turistický klub KST ŠPCH Špačince
Aj v tomto roku klub turistov usporiadal tradičný pochod „ŠPCH“. Špačinská stovka sa
uskutočnila v dňoch 27.-28.8.2016 a bol to už
jej 32.ročník. Predchádzajúcich 31.ročníkov
viedlo rovnakou trasou z Melčíc do Špačiniec no z dôvodu zrušenia ranného vlakového
spoju ŽSR do Melčíc sme boli nútení zmeniť
trasu. Tento rok preto viedla trasa pochodu
po prvýkrát z Nového Mesta nad Váhom cez
Čachtický hrad, Veľkú Javorinu, Myjavu,
Bradlo, Prekážku až do Špačiniec. Turisti si
mohli vybrať jednu z troch trás: 35km, 50km
alebo celú 100km trasu. Pochodu sa nakoniec zúčastnilo 60 turistov z toho 24 cyklistov.
Vydarené počasie prialo aj zúčastneným a z
36 peších turistov prešlo celú 100km trasu 25
turistov.
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Špačinský trojuholník
Do obecnej kroniky Špačiniec pribudol
v sobotu 2. júla 39. ročník masového cestného behu s obrátkou na konci trnavskej
Kopánky.
Bez jediného vzdania sa ho absolvovalo
celé 105-členné pole. Začlenili sa doň aj
športovci z Česka a Nórska.
„Veľmi pekné preteky, no horúčava nás
vytrápila,“ stroho konštatoval 68-ročný
Jostein Pedersen, vôbec prvý Nór v celej
histórii Špačinského trojuholníka.
Festival ctiteľov džogingu bol venovaný
spoluzakladateľovi Milanovi Vnenčákovi
pri príležitosti blížiacich sa sedemdesiatych piatych narodenín, ktoré oslávi štrnásteho augusta.
„Ďakujem Milanovi za roky obetavej
práce v prospech tohto vytrvalostného
podujatia aj celého špačinského športu,“
uviedol starosta obce Július Zemko.
Absolútni víťazi 39. dejstva Špačinského trojuholníka, Bratislavčan Marek
Hladík a Ostravčanka Adéla Esentierová,
už majú na svojom konte nejeden bežecký
úspech. Obaja absolvovali špačinské preteky premiérovo.
Tiež populárna folklórna skupina Špačinčanka, pod vedením harmonikára Jozefa Slezáka, prispela k vydarenému priebehu tejto tradičnej letnej oslavy džogingu.
Hladíkov triumf sa zrodil po odvážnom
sóle, pre ktoré sa odhodlal krátko po štarte.
„Vyšlo to podľa predstáv,“ spokojne naznačil známy atlét.
Podobne obdivným potleskom odmenili početní diváci severomoravskú bežkyňu Esentierovú, tobôž ak najrýchlejšia
z trinástich žien prišla k víťaznému stupňu
v náručí so svojimi dvoma malými ratolesťami.

Za rieku Moravu ešte putovali ďalšie
dve pódiové umiestnenia, strieborný vavrín
Barbory Kopřivovej v celkovom hodnotení žien a bronzový post Romana Baláža v
kategórii päťdesiatnikov.
Cieľová páska pre hlavného hrdinu špačinskej cestnej desiatky, 26-ročného Mareka Hladíka.
„Roman v našom ostravskom tíme
všetko menežuje. Tiež vybral z termínovky toto sympatické špačinské podujatie,“
prezradila Esentierová.
Manželský pár Vladimír a Anna Balošákovci zo Starej Bystrice, dediny v Čadčianskom okrese, je priaznivcom dlhých tratí
dôverne známy.
Autor tohoto príspevku svojho času s
oboma bežal maratón vo Frankfurte nad
Mohanom. Anka Pitlová a Vlado Balošák
už vtedy spolu chodili.
Neskôr sa z nich stali manželia. Športová vášeň v maratónkach ich neopustila

doteraz. Výpočet medailových koncoviek
by zabral širokánsky priestor.
Zo záplavy výnimočných bežeckých
zásahov spomeňme aspoň jeden, Balošákovej prvenstvo z polovice mája 1999 vo
francúzskom Chavagnes na 100-kilometrovej bežeckej trati Svetového pohára.
Šampionát IAU World Challenge vtedy
vyhrala atlétka ŠKP Čadca za 7:33:02 h.
Doteraz ide o slovenský rekord žien v cestnom behu na 100 km.
„V trnavskom regióne nám po vydaji
žije dcéra, preto ešte stále sem chodíme s
manželom na návštevu aj za pretekmi,“ vysvetlila Anka v špačinskom cieli.
Najrýchlejší v 39. ročníku
* Muži (10 km): 1. Marek Hladík (rok
narodenia 1990, PROefekt Bratislava,
35:47), 2. Marián Dávidík (1977, KOB
Kobra Bratislava, 36:28), 3. Tomáš Michalec (1989, Predmier, 36:49), 4. Michal
Puškár (1986, OZ Bernohy Trnava, 36:57),
5. Ján Moravec (1967, TJ Spartak Myjava, 37:29), 6. Roman Šlúch (1975, Banská
Štiavnica, 38:10).
* Ženy (10 km): 1. Adéla Esentierová
(1988, Baláž Extreme-team Ostrava, 42:27)
– celkovo skončila šestnásta, 2. Barbora
Kopřivová (1993, Sokol Přísnotice, obe
ČR, 44:14), 3. Anna Balošáková (1961,
Stará Bystrica, 44:45), 4. Nikola Lapošová (1984, ŠKP Bratislava, 45:56), 5. Ivana
Besedičová (1985, AŠK Fénix Bratislava,
48:33), 6. Jana Genčurová (1974, Ružindol, 49:00).
Autor:
Jaroslav Lieskovský
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Futbal – hodnotenie roku 2016
Rok 2016, ktorý možno považovať za
úspešný, sme začali v januári účasťou na
halovom turnaji o pohár predsedu ObFZ
TT,na ktorom sme sa umiestnili na 3.
Mieste.
Jediným cieľom v jarnej časti 8.ligy
bol postup do vyššej súťaže. I keď túto
časť s nami pre zranenie neabsolvoval
jeden zo stabilných hráčov Čahoj, v
takmer oklieštenej zostave sme si 4.kolá
pred záverom súťaže zabezpečili postup
do 7.ligy.

N

Pred začiatkom súťaže 7.ligy sme výrazne posilnili káder mužstva kvalitatívne aj kvantitatívne, s prihliadnutím na
prázdnu lavičku v 8.lige. Z Brestovian
k nám prišli Jánoš, Novanský a Klačo,
z Malženíc Tomáš Sedlák, z Rakúska sa
vrátil a našu ponuku prijal Tomáš Mrva,
z Dolného Lopašova prišiel Peter Hornák, z J.Bohuníc brankár Tomáš Píš, z
Horného Dubového Igor Somorovský a
zo Smoleníc Boledovič. Spolu s našimi
kmeňovými hráčmi vytvorili kvalitné

a úvod musím povedať, že od jarnej
časti roč. 2015/16 sa nám pozmenil
realizačný tím. Na poste asistenta
trénera vymenili pána Miloša Pakanca páni
Martin Potocký a Stano Haršányi.
Po zimnej príprave, ktorú môžem hodnotiť pozitívne, nás čakali majstrovské zápasy, do ktorých mohol naskočiť nový hráč Lukáš Šurina
a po dlhšej odmlke aj Tomáš Schatz. Rozbiehali sme sa pomaly, hru
kúskovalo mnoho nepresností – nedostupovanie hráčov, nepresné prihrávky, slabý pohyb, skrývanie sa za hráčmi a hlavne viazla komunikácia. To všetko sa odzrkadlilo na výsledkoch v zápasoch. No po čase
chlapci svojím prístupom v tréningovom procese ukázali, že vedia
hrať futbal. Výsledkovo sme v jarnej časti neoslnili, lebo sme získali
len 5 bodov, ale predvedená hra s mužstvami, ktoré nás v minulosti v
mnohom prevyšovali ukazovala, že sme na dobrej ceste.
Na sezónu 2016/17 sme sa začali pripravovať bez troch hráčov, ktorí
ukončili aktívnu činnosť v žiackom tíme. Za odvedenú prácu im patrí
vďaka. Boli to – Juraj Dobrovodský, Dávid Filina a Tomáš Schatz.

mužstvo, ktoré od začiatku súťaže atakovalo horné priečky tabuľky. Nakoniec
mužstvo uzavrelo jesennú časť 7.ligy na
druhom mieste, čím si vybojovalo znovu
účasť na turnaji o pohár predsedu ObFZ
TT, a s minimálnym odstupom od prvého mužstva 7.ligy aj zaujímavý priebeh
jej jarnej časti. Verím, že po kvalitnej
zimnej príprave, a miernom doplnení
hráčskeho kádra, bude náš predseda TJ
znovu dávať tlačiť žlté tričká, tentoraz pre
6.ligu.
PaedDr. Peter Mrva

Slabšia dochádzka, ktorá bola zapríčinená
hlavne letnými prázdninami narušovala tréningový proces. Odzrkadlilo sa to hneď v
prvom majstrovskom zápase jesennej časti,
ktorí sme odohrali v Bučanoch. Bola to futbalová facka, ktorú sme
potrebovali dostať, aby sme prístup k futbalu zmenili. Hráči si museli
uvedomiť, že už nie sú najmenší a že každý rok prináša generačnú
obmenu vo všetkých mužstvách. Chlapci začali na sebe viac pracovať,
dochádzka sa zlepšovala a už v druhom majstrovskom zápase ukázali,
že vedia hrať a vyhrávať. V ďalších dvoch kolách sme stratili 4 body
so súpermi, ktorých sme mali poraziť. V piatom kole sa k mužstvu pripojil staronový hráč Mário Podmaka. Hráči v ďalších zápasoch preukazovali, že futbal ich baví. Nasadenie, obetavosť, koncentrovanosť v
herných situáciách, hra jeden na jedného, rýchly prechod do útoku, ale
hlavne tímovosť boli hnacím motorom mužstva, ktoré po jesennej časti
obsadilo siedme miesto pri zisku 17 bodov a aktívnom skóre 29:27.
To všetko je potešujúce, povzbudzujúce a motivuje do ďalšej práce
nás všetkých.
Marek Maričák
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