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Milí obyvatelia Špačiniec,
adventné obdobie nám vrcholí a my
sa pripravujeme na najkrajšie sviatky v
roku – Vianoce. O niekoľko hodín si sadneme k štedrovečernému stolu so svojou
rodinou. Tešíme sa slávnostnú večeru, na
svojich blízkych, na darčeky. Spomíname
si na členov rodiny, ktorí už nie sú medzi
nami. Máme k sebe bližšie, ako inokedy.
Vianoce, by mohli trvať stále. Nezabudli
sme však na Oslávenca? Máme pripravený
narodeninový darček?
Pán Ježiš chce len jedno, aby sme mu
dali svoje pripravené srdce. Srdce, v ktorom bude vždy miesto pre neho. Milujme
svojich blížnych nielen cez Vianoce, ale
počas celého roka, aby sme si očistili oči, a
tak videli Ježiša, ktorý v nich prichádza.
Niekedy musíme stratiť všetko to, čo
nás spútava s týmto svetom, aby sme mohli
čím viacej duchovne získať. Boh nás nikdy
neopustí, lebo mu na nás záleží a príde nás
zachrániť. Na povzbudenie jeden príbeh talianskeho kňaza:
Po hroznej búrke sa úbohý stroskotanec
dostal na breh malého pustého ostrovčeka.
Pevne sa držal chatrného zvyšku člna, na
ktorom sa plavil. Ostrovček bol o málo
viac ako nevľúdny nehostinný útes. Úbožiak sa začal modliť. Prosil Boha, aby ho
zachránil. Každý deň vyzeral, či sa na obzore neobjaví nejaká pomoc. Ale pomoc
neprichádzala. Po niekoľkých dňoch sa tu
zabýval. Horko-ťažko sa mu podarilo vyrobiť nejaký nástroj, aby mohol aspoň niečo
uloviť a obrobiť kúsok zeme. Založiť si oheň
a postaviť chatrč proti vetru a búrkami ho
stálo veľa námahy. A tak uplynulo niekoľko mesiacov. Stále sa modlil, ale nijaká loď
sa na obzore neukazovala. Jedného dňa sa
od ohňa chytili trstinové steny stroskotancovej chalupy a všetko zhorelo. Hustý dym
stúpal do výšky a z niekoľkomesačného úsilia ostalo iba trochu popola. Stroskotanec,
ktorému sa nepodarilo zachrániť skoro nič,
sa s plačom zrútil na zem. „Prečo, Pane?
Prečo ma postihlo aj toto?“ O niekoľko
hodín zakotvila pri ostrovčeku veľká loď.
Prišli poňho na záchrannom člne. „Ako ste
zistili, že som tu?“ pýtal sa stroskotanec,
ktorý tomu nemohol uveriť. „Zbadali sme
stúpajúci dym ako znamenie.“
Prajem všetkým obyvateľom Špačiniec
veľa Božej lásky, ktorá prichádza v betlehemskom Dieťati.
Boh Vám žehnaj!
PhDr. PaedDr. Mgr. Ľuboš HAŠAN
správca a štatutár farnosti, školský dekan

Vážení spoluobčania,
končí sa prvý rok nového volebného obdobia.
Vstúpili sme doň razantne, nechceme byť v pozícii, že budeme 2-3 roky šetriť a potom niečo v
obci, v závere volebného obdobia, urobíme. Nie.
Chceme pre obec pracovať v plnom nasadení počas
celého volebného obdobia. Máme rozpracovaných
viacej projektov, avšak nie vždy býva 100% - ná
úspešnosť.
V roku 2015 sme urobili úpravu zberného dvora o spevnené plochy (betónové a asfaltové) a doplnenie kontajnerov v sume 160.000,-€. Tu je naša
vízia ešte doplniť zberný dvor o viac kontajnerov
ako napr. na papier, plasty a pod. a v rámci nového
zákona o odpadoch chceme doplniť kontajnery na
sklo, plasty a papier po obci.
Ďalej bol zakúpený malý traktor Kubota na
práce ako napr.odhŕňanie snehu na chodníkoch,
rôzne drobné práce a zvozy.
V rámci stavebných prác, kde sme po kompletnej rekonštrukcii sociálnych zariadení na zdravotnom stredisku v minulom roku urobili tento
rok kompletné zateplenie zdravotného strediska
vrátane opravy schodov z vonkajšej strany a prestrešenie na vchode k pani doktorkám Ušákovej a
Lančaričovej v sume 27.000,-€
9.mája našim hasičom osobne odovzdal nové
zásahové auto IVECO minister vnútra SR p. Róbert Kaliňák. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnilo niekoľko desiatok občanov a hostí.
13. mája bolo v Špačinciach výjazdové zasadnutie vlády SR a bola nám poskytnutá dotácia
200.000,- € na rekonštrukciu ciest a chodníkov.
Obec k tejto sume schválila ďalších 50.000,-€ a po
vysúťažení sme začali s rekonštrukciou chodníka
na Čerešňovej ulici, ktorý je dlhý 1,3 km a opravou
asfaltového koberca na prepoji ulice Čerešňová a
ulicou Na vŕšku. Na jar sa bude pokračovať s rekonštrukciou ciest Trnavská, Športová, prepoj medzi
Trnavskou a Športovou, Brehová.

V mesiaci jún sme zrealizovali chodník k
farskému centru popri plote okolo fary v sume
2.400,-€.
Ešte tento mesiac bola pri ZŠ ukončená rekonštrukcia výtlačnej kanalizačnej šachty s kompletnou výmenou čerpadiel.
Detské ihrisko na ulici na Pažiti bolo doplnené
o dospelácke cvičebné zostavy v sume 3.000,-€.
V areáli TJ sme zrekonštruovali a pristavili
sociálne zariadenia pre verejnosť v sume takmer
10.000,-€, kde sumou 5.000,-€ prispel sponzor
pán Ján Rajnic z Trnavy.
V kultúrnom dome bol doplnený sortiment v
kuchyni – sporák, drezy, mikrovlnka a doplnky
k akciám ako napr. šafingy a podobne v sume
4.500,-€. Zároveň bol zrekonštruovaný medzipriestor medzi kultúrnym domom a kuchyňou,
inak nazývaný aj ako jedáleň, kde boli vymenené
presklené steny za klasickú murovku, rekonštrukcia kúrenia a nová dlažba a obklady. Vo vestibule
kultúrneho domu boli zásteny (šatne) demontované a vymurované. Bola urobená aj čiastočná
úprava elektriky.
Značne zdevastovaný a nečistotami zavezený
prepoj medzi ulicou Hlavná a Poľovnícka bol vyčistený a podložie navezené drvinou a zavalcované
tak aby bol možný prejazd chodcov a cyklistov.
Začiatkom roka sme urobili kompletnú rekonštrukciu kúrenia v telocvični v sume 30.000,-€ a
pre školu sme zakúpili nový profesionálny mixér
v sume 9.000,-€.
V mesiaci október bolo v parku vysadených
25 nových stromov.
No a v závere roka sme urobili doplnenie kamerového systému v oblasti prevencie kriminality
v obci v sume 13.000,-€.
V mesiaci december sme dostali pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a ŠFRB
na 9-bytovku, čo znamená, že noví nájomníci dostanú najkrajší darček k Vianociam.
Mgr. Július Zemko
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KRONIKA OBCE
____Narodili sa:
Rastislav Just
Vanesa Hanusová
Artur Sloboda
Matej Morávek
Cyprián Žemla
Matúš Turan
Adam Nádaský
Mathias Šarina
Tobias Kubišiak
Karin Bartošová
Melánia Bestvinová
Nela Čeppanová
Oskar Gašparík
Sára Letovancová
Oliver Chudý
Filip Čeleda
Sára Brychtová
Adam Gogolák
Matej Jurányi
Natália Stanová
Matej Droščák
Jakub Baláž
Tobias Martonkovič
Linda Čuntalová
Dominik Masaryk
Andrej Valachovič
Mária Alžbeta Kuchtová
Žofia Obert
David Henček
Magdaléna Petríková
Amália Jasencová
Petra Šeligová
Nina Slivková
Zosobášili sa
Tomáš Masaryk a Mgr. Lenka Kostolanská
Daniel Rajnoha a Ing. Silvia Hanečáková
Drahomír Jasenec a Petra Miške
Marek Martonkovič a Daniela Tomišová
Ing. Ondrej Haršányi a Ing. Veronika Jablonická
Matej Mišovič a Ivana Bendová
Inocencio Miguel do Sousa Marques a Katarína Bartošová
Ing. Martin Kollár a Lívia Arad
Kamil Žiška a Michaela Vyskoč
Marek Varga a Lucia Ťažká
Marián Fenič a Ing. Andrea Kocianová
Lukáš Matúška a Andrea Maarová
Marek Zemko a Lenka Čapkovičová
Branislav Izakovič a Andrea Bobková
Zomreli
Pavol Holekší
Mária Strečanská
Ambróz Kocián
Vitál Nádaský
Štefan Císar
František Hanák
Elena Páleníková
Emil Straka
František Satina
Mária Vidličková
Viliam Hutta
Jozef Polakovič
Katarína Brestovanská
František Zemko
Margita Vavrová
Mária Jánošová
Filoména Januščáková
Veronika Zacharová
Bohumil Konečný
Helena Nádaská
Marian Buchálik
Anna Valentová
Anna Belanová
Helena Kubišová
Štefan Nádaský
Mária Šmarcová
Oslávili
50
Peter Antal
Ladislav Bašnák
Jozef Belan
Jana Boledovičová
Janka Cmerová
Anna Čmehýlová
Ing. Jaroslava Dóková
Štefan Gajarský
MVDr. Ján Gažo
Ľubomír Glemba
Emília Halenárová
Gabriela Ilavská
Ľubomír Jasenec
Tibor Jasenec
MUDr. Ivan Jurovčík
PaedDr. Peter Kalapoš
Rudolf Kollár
Zuzana Kollárová
Anton Kováč
Juraj Kubiš
Ivan Maar
Milena Maarová
Peter Machovič
Jarmila Martinusová
Jozef Matúška

Poďakovanie
na rekonštrukciu sociálnych zariadení v areáli TJ
Družstevník Špačince
v rámcii prevencie kriminality na kamerový systém v obci
Špačince

Zasadnutie vlády SR v Špačinciach.
Keď som dostal 7.apríla telefonát, či obec Špačince zvládne výjazdové zasadnutie vlády, tak
som ostal v nemom úžase, či je to vôbec pravda, to čo mi dotyčný hovorí do telefónu. No
ani minútu som neváhal nad tým, či to zvládneme. Hneď som si pomyslel, že zvládli sme iné
veci, síce nie tak veľké a zodpovedné, ale snáď by to nemal byť problém. Ešte v mesiaci apríl
prebehla kontrola priestorov KD nakoľko podľa protokolu to obnáša aj iné náležitosti, len ako
zasadnutie. Po celkových kontrolách bol priestor kultúrneho domu a jeho priľahlé priestory
uznané za vhodné na výjazdové zasadnutie vlády SR v Špačinciach , ktoré sa malo uskutočniť dňa 13. mája 2015. V ten deň boli Špačince „hlavným mestom“ Slovenska. Kto dotiaľ
nevedel kde sú Špačince, či nevedel že existujú, tak v ten deň sa to dozvedel. Od rána sa tu
pohybovali štáby novinárov a všetkých našich a aj zahraničných televízií. Postupne od 9.30
začali prichádzať ministri, štátni tajomníci a nakoniec prišiel premiér Róbert Fico. História to
zapíše. Neboli u nás strana SMER SD, ale vláda Slovenskej republiky. Rok 2015 sa zapíše do
dejín obce Špačince veľkými písmenami, tak ako rok 1965, keď našu obec navštívil prezident
Juhoslávie Josip Broz Tito s manželkou a Alexandrom Dubčekom so sprievodom. Je tomu
presne 50 rokov od poslednej veľkej štátnej návštevy. No a my sme ukázali celému Slovensku,
že sme obec na ktorú sa dá spoľahnúť, že sme obec pohostinná, no skrátka ukázali sme svoje
čaro. Bola to pre nás neskutočne veľká skúsenosť a bolo pre nás cťou pracovať s takými profesionálmi, od ktorých sme sa veľa naučili. Ďakujeme.
Mgr. Július Zemko – starosta obce

Vážení spoluobčania,

prajeme Vám šťastné prežitie vianočných sviatkov, láskyplné užívanie
tepla rodinného krbu, mnoho krásnych chvíľ s ľuďmi, ktorých si vážite a
máte radi.
Prežívajte radosť z blížiacich sa dní,
Prežívajte pokoru, ktorá k nim patrí.
Prežívajte lásku, ktorá sa počas sviatkov mnohonásobne šíri vôkol nás.
Radostné Vianoce, pod stromčekom splnené priania, do nového roku
2015 pevné zdravie, lásku, radosť, šťastie, životnú energiu, optimizmus a
úspechy Vám praje
starosta obce,
poslanci OZ a zamestnanci OcÚ
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Zhrnutie akcií v obci v roku 2015 a ich stručná charakteristika.

Tak ako v minulých číslach nášho občasníka aj teraz chceme zbilancovať akcie, ktoré boli
v obci zrealizované s podporou obce a všetkých organizácii.
Tradičný turnaj „Memoriál Ľudovíta Červeného“ už dávno má zmenu a je pod vedením
Jaroslava Kľača 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 – boli podšable a pochovávanie basy, ktoré je v réžii špačinských ochotníkov a uskutočnil sa druhý krát.
15. februára bol tradičný detský maškarný ples
28. februára bola už tradičná obecná zabíjačka
30. apríla - bolo stavanie mája v réžii obce a špačinských hasičov.
10. mája – čiže druhá májová nedeľa býva zasvätená Dňu matiek.
16. mája – bol prvý ročník varenia gulášu, kde sa zúčastnilo 18 družstiev hlavne z obce
6. júna bol Deň pre všetkých na ihrisku TJ, deň ktorý je venovaný hlavne deťom.
4. júla bol 38. Ročník medzinárodného cestného behu Špačinský trojuholník
18. júla bolo 20. výročie country pohodičky v miestnom amfiteátri s bohatým programom a plejádou účinkujúcich
22. august už neodmysliteľne patrí špačinskému jarmoku, ktorý okrem obce má 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
21. novembra bol tradičný ples DFS Špačinčanka, ktorý mal veľký úspech
29. novembra sa opäť prihlásili včelári so svojím bohatým programom pre deti a s vystúpením DFS
Špačinčanka
4. decembra – Mikuláš zavítal do KD a pripravil deťom program – nositeľom akcie NO Malý
princ
12. decembra – vianočné trhy sa stávajú hitom na všetkých obciach a sú v predvianočnom období
vyhľadávanou akciou
31. decembra sa uskutoční o 20.00 tradičný ohňostroj

6.január
9. január
16. január
23. január
30. január
6. február
7. február
13. február
20. február
12. marec
30. apríl
8. máj
4. jún
11. jún
2. júl
Júl
16. júl
29. – 30. júl
20. august
27. august
11. september
24. september
15. október
23. október
19. november
27.november
2. december
10. december
25.december
31.december

AKCIE 2016

Trojkráľový koncert - OZ FAIN
Stolnotenisový memoriál Ľ.Červeného
Ples športovcov – TJ
Country bál – country skupina Návrat
Ples hasičov – DHZ
Pochovávanie basy – ŠOD,JDS, obec
Detský maškarný ples – ZŠ s MŠ
Poľovnícky ples – PZ Svornosť
Obecná zabíjačka – obec, DHZ, JDS
Koštovka vín – JDS, obec
Stavanie mája – obec, DHZ, JDS
Deň matiek– obec
Deň pre všetkých – obec
Špačinský kotlík – obec, DFS Špačinčanka, JDS
Špačinský trojuholník – obec, BK 2001 Špačince
detský letný tábor – OZ FAIN
Country pohodička–Návrat, obec
Pivný festival - obec
Jarmok s prehliadkou mužských folklórnych skupín – obec,
FS Špačinčanka, JDS
Memoriál zaslúžilých členov – DHZ, obec
Špačinské hody
Výstava ovocia, zeleniny – obec, JDS, záhradkári, OZ FAIN
Farský ples - OZ FAIN
Uvítanie do života, jubilanti, posedenie s dôchodcami – obec
Katarínsky ples – FS Špačinčanka
Výstava o včelách a včelích produktoch – Spolok včelárov – ZO Špačince
Mikuláš – obec, NO Malý princ
Vianočné trhy – obec v spolupráci s organizáciami v obci
Jasličková pobožnosť - OZ FAIN
Ohňostroj - obec

Víťazoslav Miklovič
Iveta Miklovičová
Ján Mišek
Mgr. Renáta Nemčoková
Vladimír Orgoň
Mgr. Milan Pavlík
Jana Pinkasová
Bohuš Podmaka
Viera Podmaková
Magdaléna Púchla
Dušan Racík
Ing. Jozef Šiška
Peter Šmarc
Jozef Šmiček
Anna Štefáková
František Šulko
Ing. Jarmila Šulková
Zuzana Ťažká
Igor Tejbus
Zuzana Učňová
Jana Uváčková
Jana Vašková
Mária Zacharová
60
Milan Belan
Anna Demovičová
Darina Dobošová
Mária Gašparcová
Viliam Halaška
Viliam Jánoš
Anna Kalincová
Emil Krchňák
Mária Landrišicová
Ružena Lebedová
Ing. Anna Lopatková
Veronika Megová
Irena Nádaská
Štefan Nádaský
Vladimír Nádaský
Daniela Nádašská
Marta Poláčková
Viera Polakovičová
Anna Rajnicová
Ing. Ľubomír Sersen
Ing. Ladislav Slezák
Vladimír Suchoň
Mária Sviteková
Štefánia Šimončičová
Kvetoslava Tomašovičová
Milan Uváček
Daniela Uváčeková
Emil Valo
Milada Vavrová
70
Štefan Bánovec
Oľga Bleščáková
Štefan Bokor
Katarína Gregušová
Štefan Henček
Matilda Hlboká
Ľubomír Horváth
Viola Januščáková
Mária Klimentová
Anna Kloknerová
Rudolf Krajač
Jozef Minarovič
Ing. Vladimír Palšovič
Katarína Palšovičová
Katarína Pokorná
Ján Sersen
Terézia Skukáleková
Katarína Šimončíková
Ján Vavro
Marta Velšicová
Eliška Vnenčáková
Emília Zemková
80
Magdaléna Demovičová
Ľudmila Podmaková
Mária Tomašovičová
Štefánia Vašková
Rozália Vorosová
Štefánia Zemková
90
Matilda Juhásová
Mária Medňanská
Emília Mužíková
Matilda Palšovičová
Jozefína Tomašovičová
91
Justina Vidličková
92
Anna Ivanovičová
Irma Nádaská
Mária Velšicová
94
Emília Konečná
96
Štefánia Vajglová
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VIANOCE
Štedrý deň – jeden z najkrajších dní v celom roku. Okrem neopakovateľných chvíľ,
strávených v kruhu tých najbližších, je
jeho atmosféra spojená aj s rúškom tajomnosti Aj v súčasnosti majú tradície
miesto v mnohých rodinách.
ŠTEDRÝ DEŇ 24. 12.
Na Štedrý deň 24. decembra sa až do
večera udržiaval pôst a čarovaním sa veštilo všetko, čo sa týkalo zdravia, úspechov,
budúcej úrody i osobného života. Cudzia
žena nesmela vstúpiť do domu, lebo by
to znamenalo nešťastie a zlým znamením
bolo, ak bolo potrebné niečo si požičať.
Pôst sa končil, keď vyšla na oblohe prvá
hviezda.
Ľudia sa po celý tento deň snažili kontrolovať svoje konanie, pretože sa verilo,
že kto ako prežije tento deň, tak bude žiť
a robiť po celý budúci rok. Kto v tento
deň ráno, ešte pred jedlom kýchol, mal
sa dožiť vysokého veku. Črepy v tento deň
predpovedali nešťastie v rodine. Rovnako sa v tento deň nesmela zavesiť opraná
bielizeň, pretože sa verilo, že ten, komu
patrí, čoskoro umrie. Ak gazdiná vlastnila
sliepky, nesmela pri štedrovečernom stole
obsluhovať, aby kvočky nevstávali z nevysedených vajec.
Magická moc sa pripisovala vianočnému pečivu. Na Štedrý deň ešte pred svitaním piekli gazdiné vianočné pečivo. Podľa
zaužívanej tradície muselo byť obradové
pečivo hotové ešte pred východom slnka
a čo bolo ešte dôležitejšie, gazdiné museli
mať pečivo hotové ako dar pre koledníkov.
Po vymiesení cesta na vianočné pečivo a
chlieb si gazdiná poutierala ruky o ovocné stromy, aby na budúci rok dobre rodili. Často z upečeného pečiva vyhadzovali
sliepkam, aby dobre znášali vajcia.
Bývalo tiež zvykom piecť z vody a múky
figúrky domácich a hospodárskych zvierat.
Tie potom hospodár zavesil nad chliev,
stajňu, kurník i psiu búdu, aby zvieratá v
novom roku dobre prospievali.
Vo vianočných obradoch malo pečivo
mimoriadny význam. Okrem chlebov, posúchov a opekancov sa na Vianoce piekli
aj koláče z kysnutého cesta. Dostatok pečiva mal byť predzvesťou hojnej úrody v nastávajúcom roku. Na Štedrý večer sa mal
každý najesť dosýta. Svedčí o tom aj frazeologické prirovnanie – najedol sa ako sedliak na Vianoce. Odísť od stola so žalúdkom nasýteným iba naoko značilo vystaviť
rodinu nebezpečenstvu, že bude planý rok.
Vianočné jedlá požívali osobitnú úctu.
Zo štedrovečerného stola sa nemohlo
nič vyhodiť, odkladali sa aj odrobinky,

ktoré vraj pomáhali, keď ochorel dobytok. Myslelo sa aj na statok v maštaliach
a chlievoch. V tento deň mu patril lepší
pokrm. Zvieratá zas na oplátku rozprávali
ľudskou rečou. Kto mal trpezlivosť a ostal
okolo polnoci v maštali, mohol sa vraj
všeličo dozvedieť. Cez deň sa jedlo veľmi
málo, a aj to len bezmäsité jedlá. Vo vianočných zvykoch sa veľmi často vyžadoval
prísny pôst.
Trval až do chvíle, keď sa na oblohe
ukázala prvá hviezda. Z dobových prameňov je známe, že už v 14. storočí sa tiež prestieral k sviatočnej večeri obrus, napriek
tomu, že to inak nebolo vôbec bežné. Verilo
sa, že mŕtvi predkovia môžu so živými zdieľať štedrovečernú večeru, preto sa pre nich
tiež prestieralo. K tomuto zvyku sa tiež
viazal zákaz zametania (aby sa nevymietli
mŕtve duše z domu) a pradenia, navíjania
a tkania (aby sa duchovia nepomstili na
úrode ľanu). Na Štedrý večer nesmel nikto
sedieť oproti dverám do ulice, aby on alebo niekto z rodiny nezomrel. Na štedrovečernom stole mali byť všetky plodiny, ktoré
sa na hospodárstve dopestovali.
Z tradičných jedál sa konzumovali
predovšetkým pečené a varené cestoviny,
varený hrach, zriedkavejšie šošovica, ďalej kapustnica s hríbmi, polievka z repy a
koreňovej zeleniny. Často sa varieval prívarok z hrušiek a zo sliviek. Nezabúdalo sa
ani na kašu z prosa. Ryby, bez ktorých si
väčšina ľudí nedokáže štedrovečerný jedálníček predstaviť, boli charakteristické
najmä pre bohaté mestské obyvateľstvo.
Na vidiek začali prenikať až začiatkom 20.
storočia. Kosti z večere sa dávali na jeden
tanier a zakopávali sa v ľanovom obrúsku
pod jabloň.
Na stole býval aj cesnak s vodou a
chlieb. Okrem pečených bryndzových a
makových pupáčikov mávali na štedrú večeru kapustnicu s hubami, ale samozrejme
bez mäsa a klobás. „Mastné sa pred polnocou nejedlo.“ Medzitým sa však popíjalo,
podľa starého zvyku toľko pohárikov, koľko
bolo apoštolov
Pod štedrovečerným stolom býval položený železný predmet, spravidla sekera.
Verilo sa, že ten, kto naň počas večere položí nohu, bude v budúcom roku šťastný.
Všetky nohy stola bývali obopnuté hrubou
reťazou, aby sa zabezpečila súdržnosť rodiny v budúcom roku. Na mnohých miestach
Slovenska vešali nad stôl venček upletený
zo slamy alebo dávali pod stôl snop slamy,
aby sa zabezpečila dobrá úroda obilia v
nasledujúcom roku.
Podľa ľudovej viery najvhodnejším
dňom roka na predpovedanie budúcnosti bol práve Štedrý večer. Hneď po veče-

ri bývalo zvykom rozkrojiť jablko a podľa
tvaru jadrovníka predpovedať prítomným
ich osud. Ak mal jadrovník rozkrojeného
jablka tvar hviezdy, očakávalo sa v rodine
šťastie a majetok, ak mal tvar kríža, dala
sa očakávať choroba, ba aj smrť.
Nepekný jadrovník, červík, znamenali
chorobu, nešťastie, zármutok. 12 jadierok ako 12 mesiacov sa vložili do misky
s vodou – koľko ich vyplávalo, toľko bude
suchých mesiacov. Aby sme v budúcom
roku nezablúdili – jabĺčko sa rozdelilo na
toľko kusov, koľko je osôb pri stole. Každý
zjedol jednu časť. Na škrupinky vlašských
orechov sa prilepili sviečky a poslali sa po
vode v umývadle či lavóre. Komu poplávala loďka ďaleko, mal odísť do cudziny.
Majiteľ škrupinky, ktorá sa držala pri kraji
nádoby, mal zostať blízko domova. Komu
loďka nabrala vodu a potopila sa, ten mal
zomrieť.
Po štedrovečernej večeri sa odkrojil
kus pečiva z pšeničnej múky a kúsok žitného chleba. Potom sa nimi obložila čepeľ
noža z oboch strán. Na Troch kráľov sa na
nôž pozreli, na ktorej strane nôž zhrdzavel,
toho obilia malo byť budúci rok nedostatok.
V nijakej sfére života neexistovalo toľko
povier, ako bolo povier a pranostík slobodných dievčat, na základe ktorých mali
poznať svoju budúcnosť, no predovšetkým
vlastnosti svojho nastávajúceho muža.
Liali do vody rozžeravené olovo a podľa
tvaru, ktorý sa vo vode vytvoril, predpovedali budúcnosť. Dievčatá na vydaj hádzali
topánku cez hlavu. Keď dopadla špičkou ku
dverám, do roka odišla z domu.
Po večeri ožíval ruch nielen v domácnostiach, ale aj na ulici pred domami. Pod
oknami mládež spievala vianočné piesne a
každého, kto prišiel spievať pod okná, domáci obdarovali. Okrem mládeže chodievali spievať najčastejšie obecní sluhovia,
pastieri, ale najčastejšie Rómovia.
Veľkým zážitkom pre všetkých domácich býval príchod betlehemcov do domu.
Betlehemské hry vznikli v stredoveku pod
vplyvom cirkevných hier. Postupom času
nadobúdali v ľudovom prostredí svetský
charakter. Hlavnou postavou v betlehemskej hre bol anjel v bielom rúchu, ktorý
niesol betlehem. Ďalšími účastníkmi boli
Bača, Stacho, Fedor a Kubo. Základnou
dejovou osnovou betlehemskej hry po príchod betlehemcov do domu bola žiadosť o
povolenie zahrať hru, potom nasledoval
monológ všetkých zúčastnených postáv
betlehemskej hry, scéna na salaši, zvestovanie narodenia Krista, ofera v Betleheme
a záverečné vinše domácim pred odchodom.
V katolíckych rodinách sa Štedrý deň
končí polnočnou omšou.
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Spolok včelárov západného Slovenska – Regionálny spolok Špačince
Aj v roku 2015 ďalej pokračujeme
v systematickom liečení včelstiev, v
zabezpečovaní liečiv pre včelárov,
úzkej spolupráci s Výskumným
ústavom včelárstva v poradenskej
činnosti a Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou vo vykonávaní
klinických prehliadok včelstiev.
Napĺňame naše plány vo výsadbe
včelomilných stromov a rastlín. Na
Poštovej ulici boli vysadené 3 lipy
malolisté. Na Poľovníckej ulici sa
zrekultivoval zanedbaný pozemok a
vysadila sa zmes nektarodajných a
peľodajných rastlín.
V spolupráci s Ministerstvom
pôdohospo-dárstva sme vypracovali
projekt na výsadbu spomínaných
rastlín na rok 2016. Cieľom projektu
je zveľadenie blízkeho okolia obce a
zlepšenie včelej paše. Z tohto projektu
budú mať úžitok aj obyvatelia obce,
ktorí si môžu nazbierať plody týchto

rastlín, ako sú napr. kvety lipy, plody
gaštanu jedlého a pod.
V roku 2015 sa naši včelári
zúčastnili viacerých školení na SOŠ
Pod Bánošom v Banskej Bystrici.
Na 5. ročníku podujatia Včely v
prírode a ich produkty sme pripravili
pre včelárov dve prednášky. Prvá bola
zameraná na inovatívne technológie
vo včelárení a na hrozby nových
chorôb. Na druhej prednáške sme
získali nové poznatky o ekologickom
včelárení. Vzhľadom na aktuálnosť
a zaujímavosť sa tejto prednášky
zúčastnili nielen naši členovia, ale aj
včelári z iných organizácií.
Touto cestou chceme vyjadriť
vďaku za spoluprácu na podujatí
zamestnancom Obecného úradu,
Jednote dôchodcov Špačince a pani A.
Huttovej za prípravu medovníkov, pani
učiteľkám a deťom z materskej školy za
krásne vystúpenie, DFS Špančinčanke

za spríjemnenie atmosféry a všetkým,
ktorí pomohli pri realizácii tohto
nedeľného popoludnia.
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Život na farme BIOGAL a.s. ŠPAČINCE
Už o 2 roky bude mať naša spoločnosť výročie 50
rokov jej založenia. Za toto obdobie prešla rôznymi nosnými výrobnými programami chovu mláďat,
nosníc, brojlerov, teliat, rodičovským chovov nosníc,
predajom vajec ako i technickou výrobou – výroba
škrabiek na zemiaky.
V súčasnosti BIOGAL a.s. na farme vo Vrbovom
sa v odchovných halách pripravujú mladé nosnice na
chov v obohatených klietkach ako i na podstielku. Z
toho vyplýva, že na farme v Špačinciach vyrábame
vajcia s označením 3 SK TT 1-6, t.j. klietkový chov

šie podmienky na rast. V letných horúčavách v halách používame na schladenie teploty tlakové vodné
rozprašovacie trysky, ktorými ochladíme vnútorné
prostredie hál o 5-7 ˚C.
Po ukončení turnusov brojlery odpredávame, časť

ako drobný predaj pre fyzické osoby ale cca 95% ide
na porážku a dalšie spracovanie do HYZY TOPOĽČANY. V chove brojlerov používame tie najlepšie
mäsové hybridy COBB-500 a ROSS-308 ako i kŕm-

nosníc ale i označením 2 SK TT 6-1, čo značí voľný
chov nosníc – podstielkový. Predávame vajcia hmotnostnej kategórie „ S, M,L, XL“.
V našich predajných stánkoch sú vždy denne čerstvé vajcia. Na vysokej znáške až do 95 % znáškovej
krivky sa podieľajú kvalitné hybridy nosníc: LOHMAN-CLASIC, HINELINE, BOVANS. V súčasnej
kapacite výroby dosahujeme ročnú produkciu cca 24
mil. ks vajec, ktoré predávame do obchodných reťazcov, ak sú prebytky v letných mesiacoch i do zahraničia na priemyselné spracovanie.
Na farme brojlerov sme v tomto roku prešli na
chov WELFARE, to znamená, že brojlery majú lep-

ne zmesi od dodávateľov DE HEUS(CZ) a P.G.Trade
(SK). Ročne vyprodukujeme 1400 ton živej hydiny
Farma i keď je staršia, je udržiavaná a v dobrom
stave. Technológie chovu sú kvalitné, triedenie vajec sa
uskutočňuje na americkej triedičke DIAMOND 2100
v hodinovej kapacite vytriedenia 30 000 ks vajec.
Vajcia rozvážame našimi klimatizovanými vozidlami MERCEDES ATEGO a PEUGEOT. V pláne na
rok 2016 chceme v rámci PPA projektu doplniť do
voľnej nosnicovej haly ZH3 novú technológiu na hlbokú podstielku,tým zvýšiť ročnú výrobu výrobu o
2,2 mil vajec ako i udržať zamestnanosť 36 stálych
pracovníkov a tiež brigádnikov.
Chceme si udržať naďalej kvalitný výrobný štandard, zlepšovať ekonomiku našej spoločnosti a zároveň robiť dobré meno i našej obci Špačince.
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OZ FAIN v roku 2015
Občianske združenie FAIN je zriadené za účelom kresťanskej práce s deťmi,
mládežou, dospelými a seniormi. Sídlom
združenia je rímskokatolícka cirkev, farnosť Špačince, Na vŕšku 413/5, 91951 Špačince, zastúpená dekanom Dr. Ľubošom
Hašanom.
FAIN ako združenie vzniklo 14. apríla
2010. Šiesty rok tvorí neoddeliteľnú súčasť
života farnosti Špačince ako aj verejného
života obce. Poslanie združenia a jeho 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 v tomto roku sme začali
6. januára 2015 tradičným trojkráľovým
koncertom v Kostole Narodenia Panny
Márie, spojeným s podávaním FAIN punču. Nádherné piesne a zvyky vianočného
obdobia nám sprostredkoval folklórny súbor Chotár z Terchovej.

V termíne od 1. marca do 6. marca
autobus plný pútnikov smeroval do Talianska. Cieľom našej cesty bol sv. Anton
Paduánsky. Mali sme možnosť obdivovať
sakrálne a svetské pamiatky Padovy, ale
aj Milána, Pisy a Florencie. Každoročne
putujeme nielen do zahraničia, ale tiež po
Slovensku. Inak tomu nebolo ani v tomto
roku, v máji sme navštívili Žehru, Košice
a Levoču, v októbri Skalku pri Trenčíne
a Beckov.

V jarnom období sme po roku privítali
misionárov sv. Vincenta de Paul, ktorí navštívili nielen farnosť, ale aj obecný úrad, či
školu. Svojpomocne sa nám podarilo zrealizovať kompletnú rekonštrukciu farského centra, ktoré sme 18. apríla slávnostne
posvätili a sprístupnili. 7. júna sa pri príležitosti slávenia Božieho Tela uskutočnila
procesia cez Trnavskú a Športovú ulicu.
Nesmieme opomenúť hodovú slávnosť zo
6. septembra.

V nedeľu 28. júna sme otvárali leto, vo
sv. omši sme poďakovali za školský rok a v
popoludňajších hodinách sme vo farskom
dvore opekali. V družnej debate 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
šiestym ročníkom farského letného tábora
pre deti Špačiniec. Tentoraz sme táborili
na Duchonke, kde 67 „indiánov“ zadelených do 4 kmeňov súťažilo, zabávalo
sa, kúpalo, športovalo, nadväzovalo nové
priateľstvá a samozrejme sa duchovne
rozvíjalo v areáli penziónu Slniečko. Deti
mali možnosť navštíviť Národný žrebčín v
Topoľčiankach, povoziť sa v kočoch, chodiť na túry do Podhradia, báť sa počas
nočnej hry. Nie je možné vymenovať všetky aktivity letného tábora, ktoré s nadše-

ním pripravil realizačný tím: Vdp. Hašan,
pani Haladová, Šišková, Bínovská, lekár
MUDr. Bajer a zanietení animátori: Martin Bínovský, Veronika Haladová, Jožko
Horváth, Filip Kormút, Ondrej Ryška,
Rasťo Sumega, Baška a Dominika Šiškové, Miška Tejbusová, Majka Vidličková
a Monika Víghová. Všetkým vyjadrujem
v mene našich detí poďakovanie. Naša
vďaka patrí tiež obecnému zastupiteľstvu
pod vedením pána starostu Mgr. Júliusa
Zemka za finančnú podporu farského tábora, pani Vilme a Janke Janovičovej, pánovi Čmehýlovi, Remenárovi a firme JAF
HOLZ za sponzorské dary.
V auguste sa odvážlivci na bicykloch na
čele so správcom farnosti Dr. Hašanom vybrali na cyklotúru do Smoleníc.
Širokej verejnosti je dôverne známy
ples farnosti Špačince, konaný tradične v
„netradičnom“ októbrovom termíne. Plesali sme v retro štýle 17.10.2015.
Deti 6.12. v kostole potešil a sladkosťou
za prednesené piesne a básne odmenil Mikuláš.
Rok a činnosť farnosti a OZ FAIN sme
ukončili roznáškou Betlehemského svetla,
koledovaním Dobrej noviny, návštevou divadelných predstavení v hlavnom meste.
Pozreli sme si tituly Jana Eyrová v Slovenskom národnom divadle, Charleyho
teta na Novej scéne. 25.12. nás potešili deti
farnosti, ktoré nacvičili a predviedli hru o
narodení Ježiša Krista v špačinskom kostole.

Participovali sme tiež na akciách obce,
na výstave ovocia a zeleniny, na vianočných trhoch.
Aj rok 2016 otvorí OZ FAIN a farnosť
Špačince trojkráľovým koncertom, ktorý sa uskutoční 6. januára 2016 o 15.00
hod. v našom kostole. Privítame hudobné
zoskupenie ART MUSIC ORCHESTRA.
Budeme mať skvelú príležitosť umelecky
sa vyžiť a vzájomne stretnúť, porozprávať
sa a ochutnať FAIN punč. Srdečne Vás
všetkých pozývame.
V novom roku želám všetkým spoluobčanom, členom a sympatizantom nášho
združenia veľa zdravia, životného optimizmu a osobných úspechov.
Mgr. Anna Haladová, štatutár OZ FAIN
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Dobrovoľný hasičský zbor Špačince - sezóna 2015
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Špačince svoju činnosť v roku 2015 zameriaval na
plnenie úloh zadaných výcvikovým štábom
OV DPO v Trnave. Dôraz bol kladený na
technický výcvik, vykonanie požiarno-taktických cvičení, jedného súčinnostného okrskového taktického cvičenia a taktickú prípravu
členov hasičského zboru a mládeže.
DHZ Špačince má v súčasnosti vo svojich
radoch 20 vyškolených a vystrojených členov hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO), ktorí zasahovali
na základe vyžiadania Krajského operačného
strediska HaZZ v Trnave pri troch požiaroch:
04.01.2015 požiar sadzí v komíne RD – Špačince, 16.07.2015 požiar obilia na koreni –
Veľké Kostoľany a 18.10.2015 požiar starých
pneumatík - majer Farárske ŠM Semat.
Dňa 11.07.2015 bolo na Dobrej Vode v
lokalite Podmariáš vykonané v spolupráci
s OR HaZZ v Trnave súčinnostné okrskové taktické cvičenie zamerané na likvidáciu
požiaru lesa, na ktorom sa okrem deviatich
hasičských jednotiek DHZO z okrskov Dechtice a Jaslovské Bohunice zúčastnila aj naša
hasičská jednotka.
V priebehu roka DHZ zabezpečoval protipožiarne asistenčné hliadky pri rôznych
kultúrnych a spoločenských akciách v obci a
asistenciu pri žatevných prácach s hasičským
cisternovým vozidlom.
Z pohľadu hasičského športu bol rok
2015 postupovým na republikové kolo súťaže DHZ, čo dávalo šancu našim súťažným

družstvám prebojovať sa naň cez obvodové a
okresné kolo. Obvodového kola v Zelenči sa
zúčastnili muži, ktorí obsadili 6.miesto, ženy
a dorastenky, skončili rovnako, na 2.mieste.
Týmito umiestneniami si družstvá zabezpečili postup na okresné kolo, ktoré sa konalo v
Kátlovciach. Aj napriek veľkej snahe sa však
našim hasičom nepodarilo posunúť do krajského kola. Muži skončili na 4.mieste, ženy
na 3.mieste a dorastenky na 2.mieste.
Súťaž žiackych družstiev „Hra Plameň
2015“ sa tento rok konala po úroveň okresného kola. V jarnom kole vo Voderadoch si

naši „Plameňáci„ vybrali svoju dávku smoly.
Po dvoch nedokončených pokusoch v požiarnom útoku obsadili 6. miesto. Okresné kolo
sa konalo v Zelenči, kde družstvo chlapcov
potvrdilo úlohu favorita a obhájilo 1. miesto
spred roka, čím sa už po šestnástykrát v rade
stali majstrom okresu Trnava. Do jesenného
kola hry Plameň v Smoleniciach boli zapojené štyri družstvá, dve boli prípravka (chlapci a dievčatá mladší ako 6 rokov), jedno
družstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat.
Družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto, družstvo dievčat 1. miesto a v kategórii prípravka
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obsadilo prvé družstvo prípravky 1. miesto a
druhé družstvo prípravky 2. miesto.
Nezaháľali sme ani v individuálnych
disciplínach, kde naši borci aj napriek zložitejším tréningovým podmienkam dosiahli
výborné výsledky. Na majstrovstvách SR
v hasičskej stovke v kategórii dorast získal
Martin Vidlička 3. miesto a darilo sa mu aj na
majstrovstvách SR vo výstupe na vežu, odkiaľ priniesol tiež 3. miesto. Ďalšie 3. miesto
získala Stanka Dobrovodská zo slovenskej

ligy v hasičskej stovke v kategórii ženy.
Dievčatám sa darilo aj v súťaži dvojíc v Bátovciach, kde Stanka Dobrovodská a Danka
Szeligová získali 1. miesto.
Tento rok sa naši hasiči tešili nielen z
dosiahnutých výborných výsledkov, ale aj z
nového hasičského auta – IVECO DAILY
CAS 15, ktoré nám bolo pridelené v rámci
programu celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov v SR. Vozidlo osobne odovzdal
nášmu DHZ 9.5.2015 podpredseda vlády a

minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák
za prítomnosti poslancov NR SR, TTSK,
starostu obce, poslancov OZ a veľkej účasti
spoluobčanov.
DHZ zorganizoval 29.08.2015 5. ročník
„Memoriálu zaslúžilých členov DHZ Špačince“, na ktorom sa zúčastnilo spolu 16 hasičských družstiev. Víťazom mužskej kategórie
sa stalo družstvo z Kátloviec, naše družstvo
mužov obsadilo 4.miesto. V kategórii žien
zvíťazilo naše družstvo. Žiacku kategóriu vyhralo družstvo zo Zelenča, naši žiaci skončili
na 2.mieste.
Z kultúrno-spoločenských akcií organizovaných hasičským zborom treba spomenúť
osemnásty 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, účasť na Špačinskom kotlíku, 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 vyhodnotený OV DPO v Trnave
ako druhá najlepšia organizácia v okrese Trnava za výcvikový rok 2014.

DOROTKOVCI
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka 2015, ktorý bol
pre nás úspešný jak v osobnom živote, tak i v duchovnom a
v neposlednej rade i na poli kultúry a folkóru.
Začiatok roka 2015 bol pre nás oboch mimoriadne významný – oslávili sme „neuveriteľných“ 50 rokov nášho
spoločného života, ktorý bol popretkávaný príjemnými ale aj
menej príjemnými chvíľami, tak
ako to chodí v živote každého. Pri
tejto príležitosti
sme boli odmenení TTSK „Pamätnou medailou
predsedu TTSK –
za prínos v oblasti
folklóru a zachovávania ľudových
tradícií“.
Vzájomná spolupráca s harmonikárom p. Rudolfom Mišekom
vyústila k úspeš-

nému vydaniu v poradí II. CD, za nezištnej podpory OcÚ
v Špačinciach.
Výnimočnou udalosťou v našom živote bola návšteva
pútnického miesta Lurdy. Do Lúrd sme išli viac-menej ako
cestovatelia a odchádzali sme ešte viac veriaci. V Lurdoch
sme boli po prvý raz a odniesli sme si hlboký duchovný zážitok. Videli sme veľké utrpenie, ktoré znášajú mnohí ľudia
na celom svete a tu prednášajú svoj žiaľ a prosby. Priali
by sme mnohým veriacim i neveriacim Špačinčanom, aby
zažili takúto púť.
Sme sympatizanti Českého spolku na Slovensku – pobočka Trnava. V tomto roku sme sa zúčastnili týždňového
zájazdu po severných Čechách za poznávaním kultúrnych
a sakrálnych pamiatok a rôznych kultúrnych podujatí.
Cestovanie nás obohacuje a inšpiruje aj pri našom spoločnom speve.
Hlboký vzťah, láska k folklóru a k ľudovej piesni nás
neopustila ani v tomto roku. Naše vystúpenia obohatili svadobné obrady – odobierky a čepčenia nevesty, posedenia so
seniormi, životné jubileá, pomaturitné stretnutia, športové
podujatia, podnikové posedenia, akcie poriadané ZO JDS
Špačince, Trnavský jarmok.
Na konci kalendárneho roku chceme poďakovať p.starostovi a OZ v Špačinciach a popriať im, ako aj všetkým
občanom našej obce hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku,
pokoj a veľa dobrých ľudí okolo seba.
Anna Dorotková
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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. Postupne začali budovať pobočky v
ďalších mestách Rakúska a v zahraničí. Koncern, ktorý má v súčasnosti 52
pobočiek v 15 krajinách a to v Rakúsku, Českej a Slovenskej republike,
v Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku, Nemecku, Bulharsku,
Poľsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, v Rusku a v Bulharsku, Vietname
a Kamerune. tak dnes zamestnáva 2000 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 150 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 možné 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 parapety
• 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

JAfholz je už takmer 20 rokov etablovaný na slovenskom trhu, má 4
pobočky, centrála sa nachádza v Špačinciach.
V Špačinciach je zamestnaných viac ako 70 pracovníkov. Všetci sú z
regiónu okolia Špačiniec.
V roku 2015 zaznamenáva firma na Slovensku medziročný nárast
tržieb oproti roku 2014 o 8%.
Najsilnejšia pobočka je v Špačinciach, ktorá má v roku 2015 medziročný nárast tržieb +12%. Tento výnimočný nárast sa podarilo
docieliť a vďaka výstavbe v tomto hospodársky silnom regióne. Veľkým dielom prispela k tomuto nárastu aj významná zákazka v City
aréne (vnútorné zariadenie, kabíny pre hráčov a fasádne materiály)
a výstavba najväčšieho športoviska v strednej Európe v Šamoríne Hypoaréna.
V roku 2015 sa investovalo do zlepšenia nových foriem predaja – online shop, do zlepšenia komfortu parkovania + 30 parkovacích miest
a samozrejme do modernizácie vzorkovej predajne.
V roku 2015 bol v júni zorganizovaný aj deň otvorených dverí
(HAusmesse), kde sa prezentovali zákazníkom a priateľom firmy naši
poprední dodávatelia a samozrejme bol pre nich pripravený bohatý
program (od maľovania na tvár, drevorezby priamo na mieste, módnej prehliadky „Žena v dyhe“ až po vizážistiku pre dámy). Nezabudlo
sa ani na bohaté občerstvenie a ochutnávku vín.
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Z činnosti ZO JDS Špačince v roku 2015
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v obci Špačince vznikla dňa 21.
januára 2012. K dnešnému dňu má organizácia
145 členov. ZO JDS funguje už štyri roky. 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 Kaššáková, Katarína Vavrová, Štefánia Šimončičová.
Aj v roku 2015 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
Rok 2015 sme odštartovali veselo a v dobrej
nálade. Na UCM v Trnave sa uskutočnil už VI.
Ples seniorov okresu Trnava. Koncom januára
sme navštívili Divadlo J. Palárika v Trnave
a zúčastnili sme sa na divadelnom predstavení
Kamenný chodníček od Ferka Urbánka. Fašiangový sprievod obcou a veselý program v
KD opäť pripravili mladí špačinskí ochotníci. K
dobrej fašiangovej pohode sme prispeli aj my
– seniori. Naše šikovné gazdinky napiekli pre
účastníkov fašiangov chutné šišky.
Marec je v znamení prebúdzajúcej sa jari
a my si každý rok pripomíname „Mesiac knihy“. Dôstojný priebeh a úspech mala beseda so
spisovateľmi Marianom Miklášom Urbanom a
Titusom Holičom. V druhej časti tohto podujatia starosta obce pokrstil druhé CD špačinského speváckeho dua „Manželov Dorotkovcov v
doprovode harmonikára Rudolfa Mišeka“. Z
príležitosti MDŽ sme sa zúčastnili kultúrneho
programu v Kultúrnom dome Tyrnavia. V novembri sme pripravili Autorské čítanie prof.
MUDr. Miroslava Danaja a Pavla Tomašoviča,
hovorcu mesta Trnava z ich literárnej tvorby.
Na „Deň matiek“ sme prijali pozvanie od
pána starostu Mgr. Júliusa Zemku na divadelné
predstavenie „Košieľka“ v podaní divadelného
súboru Marion z Dolnej Krupej. Milým slovom
a poďakovaním nás privítal starosta obce na posedení dôchodcov v KD Špačince z príležitosti
„Dňa úcty starším“. Hosťom bola poslankyňa
NR SR p. Renáta Zmajkovičová, ktorá poblahoželala a s úctou poďakovala seniorom za ich
plnohodnotný život a kus odvedenej poctivej
práce pre spoločnosť. Za kultúrny program pod
názvom „Šláger“ ďakujeme našim mladým špačinským ochotníkom.
V máji sme sa zúčastnili už 2. ročníka „Súťaže seniorov okresu Trnava vo varení gulášu“, ktorý organizovala OkrO JDS Trnava v
obci Dolné Orešany. Družstvo kuchárov z našej
ZO JDS sme prihlásili aj do 1. ročníka „Špačinského kotlíka“, kde sme sa odprezentovali
nielen ako dobrí kuchári, ale aj ako dobrí tím,
keď sme sa zapojili do zábavnej súťaže družstiev
v jazde na fúrikoch.
V spolupráci s obecným úradom, OZ FAIN,
Záhradkárskou osadou a ZŠ s MŠ sme 26. septembra zorganizovali už IV. 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
a dojenie. Návštevníci mohli ochutnať nielen šo-

šovičnú polievku, lokše a posúchy, ale aj dobrý
burčák. 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. Tých najmenších určite upútala
úvodná rozprávočka o zvieratkách v podaní Štefana Bánovca a starších žiakov beseda a rozprávanie o práci a plodoch našich záhradkárov, o
ktoré sa s nimi podelili Š. Bánovec a M. Rybár.
Aj v roku 2015 sa členovia našej ZO JDS
zúčastňovali a podporovali podujatia, ktoré organizoval Obecný úrad Špačince, ako sú „Obecná zabíjačka“, Stavanie mája“, „Popoludnie pre
všetkých“, „Špačinský trojuholník“ a i. Aktívne
sme sa zúčastnili na „Špačinskom jarmoku“ a
pripravovali sme občerstvenie pre hostí a účinkujúce súbory. V rámci podujatia včelárov v KD
Špačince sa pripravujeme na pečenie a zdobenie
medovníkov pre špačinské deti. V rámci dobrej
spolupráce s OcÚ sa členovia našej organizácie
aj v roku 2015 zúčastnili na jarnej a jesennej brigáde na miestnom cintoríne a kalvárii.
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 poznávania prírodných krás Slovenska.
Jar sme už tradične privítali turistickou vychádzkou „Za medvedím cesnakom“ do neďalekého Naháča. Záhradkári a milovníci kvetov,
priateľov bonsajov a životného prostredia si
prišli na svoje v apríli na 19. ročníku medzinárodnej predajnej výstave „GARDENIA Nitra
2015.
Rekondično-liečebné pobyty s dotáciou
štátu 50 € absolvovalo aj v tomto roku 6 členov
ZO JDS v kúpeľných zariadeniach Turčianske
Teplice a Nimnica.
Dvojdňového zájazdu na Moravu sa v
dňoch 19.-20.mája zúčastnilo 50 našich členov.
So sprievodkyňou sme navštívili Uherské Hradište – Staré mesto po stopách Veľkej Moravy,
Velehrad, Svatý Hostýn, Luhačovice, starobylý
hrad Buchlov a Zámok Buchlovice .
Na jeseň sme absolvovali trojdňový tématicko-poznávací zájazd na Východné Slovensko. Cestou sme navštívili klenot Slovenského
rudohoria „Ochtinskú aragonitovú jaskyňu“,
zapísanú do svetového zoznamu UNESCO
a expozíciu Slovenského národného múzea
Kaštieľ Betliar, kde sú vystavené exponáty zo
života a kultúry uhorskej šľachty v 18. a 19.
storočí. Popoludní nás čakala prehliadka kultúrnych pamiatok v Košiciach so sprievodkyňou
a prehliadka Dómu sv. Alžbety. Na druhý deň
sme navštívili národnú kultúrnu pamiatku – Pamätník na Dukle, ktorý nám pripomenul obete
II. svetovej vojny. Popoludní krátka prehliadka
historického námestia a Baziliky sv. Egidia v
Bardejove a Stará Ľubovňa. Podvečer sme absolvovali prehliadku starobylého Ľubovnianskeho hradu, ktorý bol postavený na hranici dvoch
kráľovstiev, uhorského a poľského. V závere
prehliadky sme mali možnosť obdivovať poľské
korunovačné klenoty, ktoré boli na hrad prevezené pred 360 rokmi. Nocľah sme mali zabezpe-

čený v Rekreačnom zariadení Dunajec v Červenom Kláštore. Nezabudnuteľným zážitkom bola
pre nás plavba na pltiach po Dunajci. Popoludní
sme navštívili pútnické miesto Litmanová a absolvovali výstup na Horu Zvir.
K obľúbeným pohybovým aktivitám našich
dôchodcov patrí turistika. Aj v roku 2015 sme
sa v hojnom počte zúčastnili Turistického zrazu seniorov okresu Trnava v lokalite Malých
Karpát pod Smolenickým zámkom. 35 členov
našej ZO JDS sa zúčastnilo na Športových
hrách seniorov okresu Trnava, ktoré organizovala OkrO JDS v spolupráci so ZO JDS v
Ružindole. Medaily s umiestnením na 1, 2. a
3. mieste si odniesli naši členovia M. Lovecká,
Š. Šimončičová v chôdzi a behu, J. Šimončič v
hode granátom a guľou a 1. miesto v stolnom
tenise J. Podmaka. Dvaja z nich J. Šimončič
a J. Podmaka reprezentovali našu ZO JDS na
„Župnej olympiáde“, ktorá sa konala na Ihrisku v Jaslovských Bohuniciach..Umiestnili sa v
rámci svojich disciplín na peknom 2. a 3. mieste. Všetkým účastníkom turistického pochodu
a športových hier patrí veľká vďaka za aktívnu
účasť na týchto podujatiach.
Už tradičná „Opekačka“ na futbalovom ihrisku v Špačinciach, ktorú organizuje ZO JDS
prilákala nielen našich členov, ale aj rodinných
príslušníkov a vnúčatá. Pri dobrom guláši, špekáčkach, harmonike a speve sme strávili príjemný letný večer.
Z príležitosti 71. výročia SNP sme sa zúčastnili osláv SNP v Amfiteátri na Prašníku-Pustej Vsi. Organizátori pripravili bohatý kultúrny program a stánky s občerstvením, ako aj
ukážky partizánskych bojov v tejto povstaleckej
obci. Navštívili sme „Pamätnú izbu SNP“ a
slávnostným zápisom sme vzdali úctu všetkým
obetiam v Povstaní.
V decembri sa chystáme na jednodňový
predvianočný zájazd. Na pozvanie poslankyne
NR SR pani Renáty Zmajkovičovej navštívime
parlament, popoludní čokoládovňu v Kittsee a
Vianočné trhy v historickom centre Bratislavy.
Blíži sa koniec roka 2015 a s ním aj najkrajšie sviatky roka - VIANOCE. Aj tento rok sa tešíme na prípravu a aktívnu účasť členov ZO JDS
na Vianočných trchoch v Špačinciach dňa 12.
decembra. Tak ako po minulé roky naše šikovné gazdinky pripravia chutné vianočné pečivo,
kapustnicu a varené vínko. Tradičné vianočné
pochúťky budú určite milým spestrením a oživením Vianočných trhov.
Aj touto cestou si dovoľujem poďakovať
všetkým 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, spoluprácu a spolupatričnosť. Ďakujeme naším sponzorom, ktorí počas roka prispeli k skvalitneniu našich podujatí.
Výbor ZO JDS aj touto cestou ďakuje starostovi
obce Mgr. Júliusovi Zemkovi, zamestnancom a
poslancom OZ za podporu našej ZO JDS a spoluprácu. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch sa
nám spoločne podarí pripraviť veľa zaujímavých
podujatí a zapojiť do aktívneho života v obci čo
najväčšie množstvo špačinských seniorov.
V Špačinciach, 19.11.2015
Alica Paučeková
predsedníčka ZO JDS Špačince
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DEDINSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA ŠPAČINČANKA
Keď v roku 1978 špačinskí nadšenci na čele s „osvetárkou“ Štefkou Moravčíkovou založili folklórnu skupinu
ŠPAČINČANKA a vystúpili so svojim
prvým folklórnym pásmom „Špačinská
svadba“, iste netušili, že ich nasledovníci aj po dlhých 37 rokoch , nielen svojim
názvom, ale aj svojim ľudovým umením
budú úspešne reprezentovať našu obec na
rôznych kultúrnych podujatiach. Špačince sa aj vďaka ŠPAČINČANKE dostali
do povedomia milovníkov folklóru.
Už spomínané a do dnešnej podoby
upravené folklórne pásmo „Špačinská
svadba“ možno často počuť vo vysielaní
Rádia Regina. V tomto rádiu zaznievajú
aj jednotlivé piesne z našich dvoch CD
nosičov a nami naspievaná pieseň „ Z
večera na veži“ bola sprievodnou piesňou istého seriálu na Rádiu Slovensko.
Pri našich vystúpeniach, alebo veľmi
žiadaných čepčeniach nevesty, sa vždy
hrdo predstavujeme ako Folklórna skupina ŠPAČINČANKA zo Špačiniec.
V tomto roku sme mali v našej obci
menej vystúpení ako po iné roky. Okrem
zdravotných problémov to bolo aj tým,
že sme boli organizátormi alebo spoluorganizátormi viacerých obecných akcií,
ktoré si vyžadovali pri ich zabezpečení
„celých ľudí“ a v neposlednej rade aj tým,
že sme nechceli byť súčasťou programu
na každej akcii v obci.
Veď sme si zaspievali pri stavaní
mája, spolu s p. ministrom Kaliňákom
pri odovzdávaní hasičského auta a aj
iných slávnostných príležitostiach organizovaných Obecným úradom. Ešte nás

čaká vystúpenie na milej akcii miestneho
Včelárskeho spolku a na Vianočných trhoch v našom amfiteátri.
Veľmi dobrý pocit máme o.i. z vystúpení na Brestovanských hudobných
slávnostiach, ale aj z Ceny starostu obce
za vystúpenia na akcii „V Bohdánovcách
pri pesničke“, kde aj keď táto akcia nebola súťažná, vedenie obce sa rozhodlo
nám túto výnimočnú cenu udeliť.
V minulých rokoch sme dvakrát vystupovali v Terchovej na prestížnom festivale Jánošíkové dni, kde sme sa veľmi
dobre uviedli a tak nás aj v tomto roku
pozvali na rozsahom menšie, ale veľmi
milé podujatie, keď pod sochou Jánošíka
opäť zneli piesne. ŠPAČINČANKY.
Čím vieme zaujať ? Naše vystúpenia
sú pestré, nie sú jednotvárne a monotónne. Sú tam sólo i duo spevy, zaznieva
spev mužskej i ženskej skupiny a piesne
smutné i veselé v podaní celej ŠPAČINČANKY. A pekný je aj pohľad na tancujúce páry v našich krásnych krojoch.
Ako bolo spomenuté, boli sme organizátormi niektorých obecných podujatí.
V prvom rade treba spomenúť „Špačin-

ský kotlík“. Nápad na jeho zorganizovanie skrsol v hlavách našich folklóristov,
ktorí si vzali na svoje plecia celú organizáciu tejto veľmi vydarenej akcie.. A že
to bolo super svedčí účasť sedemnástich
družstiev, ktorí si svoje kotlíky rozložili
na priestranstve za KD a už pohľad na
tento „ tábor“ bol úchvatný. Akcia bola
pretkaná rôznymi súťažami a výťažok z
predaja guláša šiel na účet miestnej Základnej školy s Materskou školou. Víťazom vo varení gulášu sa stalo družstvo
Folklórnej skupiny ŠPAČINČANKA
/žiadna protekcia, body dávali konzumenti a nie porota!/. Akcia bola ukončená zábavou „ až do rána bieleho“.
Okrem „kotlíka“ sme boli spoluorganizátormi Špačinského jarmoku po stránke technickej, zostavili sme aj kultúrny
program a zabezpečili účinkujúcich.
Mužská spevácka skupina, ktorá je
súčasťou DFSk Špačinčanka, sa zúčastňuje aj prehliadky mužských speváckych skupín s názvom „Spievajte si s
nami“, ktorá sa organizuje pod záštitou
predsedu TTSK Tibora Mikuša. Na budúci rok v auguste bude táto prehliadka,
súčasťou mužských speváckych skupín
z celého trnavského kraja, obohatením
nášho Špačinského jarmoku.
Náš 14. reprezentačný Katarínsky
ples, ktorý sa niesol vo vynikajúcej atmosfére v krásne vyzdobenom kultúrnom dome, máme úspešne za sebou a
tešíme sa na organizovanie pätnásteho.
ŠPAČINČANKA s pásmom „Vianoce“ už tradične dolaďuje sviatočnú atmosféru Vianočných trhov na Trojičnom
námestí v Trnave aj tým, že vystupujeme
tesne pred Štedrým dňom. Teraz to bude
22.12.2015 o 18.hodine.
V úvode bola spomenutá spätosť obce
ŠPAČINCE s DFSk ŠPAČINČANKA a
to nielen názvami. Sme radi, že podporu
zo strany obce pretavujeme do dobrej reprezentácie Špačiniec a ocenenia ako sú
aj „Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja“ a „Pamätná medaila TTSK Cyril a Metod, za presadzovanie národných a kresťanských tradícií“
a iné, patria aj vedeniu obce, bez podpory
ktorej by sme neboli tam, kde sme.
V novom roku 2016 splnenie všetkých
prianí Špačinčanom i všetkým ľuďom
dobrej vôle želá ŠPAČINČANKA.
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Skupina Návrat
pre Špačinský hlas.

Opäť po roku sedím nad čistým papierom, aby som napísal zopár riadkov o country skupine Návrat.
Už 23 rokov sa snažíme zabávať ľudí
nielen zo Špačiniec, ale aj širokého okolia
na tradičnom Country plese ŠPCH, ktorý sa konal v januári. Tí, ktorí prišli, videli tancovať krásne slečny a tanečníkov
z country tanečného súboru Maryland z
Trenčína, ktorý sa k nám radi vracajú už
21 rokov.
K zimným zvykom patrí aj obecná zabíjačka, na ktorej sa hudobne zúčastnila
aj skupina Návrat. Po zime prišlo teplo a
tým sme mali viac možností prezentovať
sa. V júni sme si zahrali v Kamennom
mlyne v Trnave na akcii nazvanej Country deň. Na futbalovom ihrisku Obecný
úrad každoročne organizuje Popoludnie
pre všetkých, kde sme odohrali hodinový
koncert. V júli sa konal 20. ročník tradičnej Špačinskej Country Pohodičky.
Za dve desaťročia sme vďaka finančnej
podpore obecného úradu mohli pozvať do
Špačiniec zhruba 40 kapiel nielen zo západného, ale aj stredného Slovenska.
Okrem týchto podujatí sme hrali aj na
iných kultúrno-spoločenských akciách,
kde sme predstavili pesničky z našej vlastnej tvorby ale aj známe country a folkové
hity.
Na jeseň začínajú prípravy na Country
ples ŠPCH 2016, ktorý je už v tejto chvíli
beznádejne vypredaný.
Tešíme sa na ďalší muzikantský rok.

Neziskovka-

Malý princ n.o.
Deti sú naša radosť, starosť a aj zodpovednosť.
Toho sa naša neziskovka Malý princ.
n.o. držala aj v roku 2015. V prvom polroku sme sa snažili zavŕšiť snahu o čo
najlepšiu informovanosť rodičov v otázkach plochonožia ich detí. Prednášky
sme smerovali ako k predchádzaniu, tak
aj riešeniu problémov s plochou nohou
u škôlkárov. Súčasťou boli aj praktické
ukážky cvikov, prevádzaných zábavnou
formou ľahko prístupnou malým deťom.
Ďalej sme sa venovali aj tematickým
akciám.
Deň detí sa niesol v pirátskej atmosfére, kde si deti mohli vyskúšať svoje
zručnosti a zároveň objaviť pirátsky poklad.
Na Mikuláša nesmel chýbať okrem
dobrého starého deduška s darčekmi aj
čert a anjel. Tradície sú dôležité a ich
upevňovanie v deťoch je jednou z našich
priorít.
Popri tom sme deťom sprostredkovali
aj divadelné predstavenia a športové podujatia. Čím sú deti šťastnejšie v detstve,
tým vyrovnanejší a spokojnejší dospelí z
nich vyrastú a na tom nám záleží.
Preto patrí vďaka všetkým, ktorí podporili našu neziskovú organizáciu Malý
princ n.o. a tým dali našej práci zmysel a
pocit,že vynaložené úsilie malo zmysel.

Folková skupina VUUR
Vznik tohto zoskupenia je september v
roku 2013. S myšlienkou založiť folkovú
skupinu som sa pohrával už dávnejšie, keďže
mám veľa autorských pesničiek, tak som ich
chcel nejakým spôsobom prezentovať. Prvou
oslovenou bola bývalá huslistka zo skupiny
Country dostavník Majka Rabarová, druhým
bol Palino Vidlička. Keďže pracovné povinnosti donútili Palina odísť , názov sme nezmenili, keďže ten tvoria naše iniciály. Po čase k
nám pribudli ďalší dvaja hráči na basgitaru
a banjo. V roku 2015 sme absolvovali viacero vystúpení na festivaloch nielen v našom
okrese, ale i za jeho hranicami. Začali sme
v marci dvojkoncertom so skupinou Jasoň v
Báhoni.V lete je príležitostí na hranie oveľa viac.V malebnej obci Kuchyňa sa v máji
konal Kuchynský folkový festival, kde sme
mali hodinový vstup. V júni nás vietor odvial
do Hradišťa pod Vrátnom na Vrátnofest. Jednou z tých akcií, na ktoré budeme radi spomínať bolo pozvanie do Sklených Teplíc, na
festival Pramene, kde sme odohrali 2 koncerty, ktoré mali u domácich i kúpeľných hostí
pozitívny ohlas. Pred nami bol júl a s ním
spojená Špačinská country pohodička, kde
sme tiež účinkovali. V auguste sme hrali na
Drahovských vrtochoch v obci Drahovce.
Súčasná zostava skupiny VUUR
Miroslav Uváčik – gitara, spev, fúkacia
harmonika
Ivona Uváčiková – spev
Mária Rabarová – husle, spev
Matej Bednárik – basgitara
Marián Bošnák Bocho – banjo

Poľnohospodárske družstvo Špačince
Poľnohospodárske družstvo Špačince hospodári na terajšej výmere
1 305 ha ornej pôdy k 1.1.2015. Zaoberá sa intenzívnou rastlinnou
a živočíšnou výrobou, ktoré sú nosnými odvetviami výroby. Z rastlinnej výroby je to hlavne pestovanie hustosiatych obilnín, kde mala
hlavné zastúpenie pšenica tvrdá ozimná a pšenica tvrdá jarná na výmere 624 ha.
Pšenica tvrdá /Triticum durum/ sa používa na výrobu cestovín. Ak
si, milí spoluobčania, kupujete cestoviny, tak časť z nich pochádza
zo špačinského chotára. Tohto roku aj cez nepriaznivé klimatické
podmienky sme dosiahli priemernú úrodu 6,97 t/ha pšenice ozimnej
tvrdej a 5,5 t/ha pšenice jarnej tvrdej. Srdcovou plodinou nášho agronóma Ing. Daniela Nádaského je cukrová repa, kde sme sa dostali medzi popredných 10 pestovateľov na Slovensku. Aj v tomto roku sme
dosiahli v celku peknú úrodu a cukornatosť – 70 t/ha a 17,1 % cukornatosť. Ďalej sa rastlinná výroba venuje výrobe kvalitných krmovín
pre potreby živočíšnej výroby ako kukurica silážna, kukurica na zrno
a lucerna siata, z ktorej prevažne vyrábame senáž. Ďalšou plodinou,
ktorú pestujeme je repka olejnatá /kapusta repková pravá /.
Takisto pri pestovaní tejto plodiny sa nám darí a postupom času
sme sa taktiež prepracovali medzi najlepších pestovateľov tejto plodiny. Neboli výnimkou u nás aj 5 t úrody. Tohto roku to bolo ale s
úrodou horšie, museli sme s pokorou prijať aj podstatne nižšiu úrodu.
Na konci hospodárskeho roku 2014/2015 s pokorou ďakujeme za dosiahnuté výsledky v rastlinnej výrobe a s nádejou sme zakladali novú

úrodu, dúfajúc, že zberové práce budúceho roku nám vylúdia úsmev
na tvári.
V živočíšnej výrobe sa PD Špačince zaoberá výkrmom hovädzieho dobytku na jatočné účely s celkovým počtom cca 1 200 ks. Z toho
tvorí cca 50 % počtu výkrm býkov, 40 % výkrm mäsových jalovíc a
10 % počtu zvierat sú mladé teľatá do 6 mesiacov veku , ktoré sú použité pre potreby ďalšieho chovu na našom podniku. Z celkového počtu
jatočných zvierat až 90 % tvoria zvieratá exportované na zahraničný
trh a zvyšných 10 % jatočnej produkcie končí u domácich odberateľoch a sú dodávané na slovenský trh. Súčasná nie celkom priaznivá
situácia ohľadne spotreby mäsa na Slovensku i v Európe v značnej
miere nepriaznivo vplýva na ekonomiku tohto odvetvia výroby na
našom podniku.
V závere tohto krátkeho, no výstižného predstavenia nášho podniku sa chcem poďakovať zamestnancom PD Špačince za príkladný
a zodpovedný prístup k práci, chcem sa poďakovať občanom za pochopenie a toleranciu v situáciách, ktoré sa vyskytujú a sú súčasťou
našich pracovných povinností, obecnému úradu a starostovi za spoluprácu, ako aj ostatným organizáciám v obci a všetkým želám požehnané a radostné vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia a
spokojnosti.
Ing. Rudolf Nádaský, predseda PD
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Zhodnotenie uplynulého školského roka 2014/2015 v ZŠ s MŠ Špačince
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo školu 202 žiakov, z
toho na I. stupni 104 žiakov a na II. stupni 98 žiakov. Na konci školského roka prospelo 200 žiakov.
Vyučujúci počas celého školského roka vytvárali pre žiakov optimálne podmienky a dodržiavali zásady školskej a duševnej hygieny.
Pozitívne treba hodnotiť uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem
práce ako i dôsledné uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. Učitelia pre dosahovanie stanovených cieľov uplatňovali vhodné didaktické zásady, najmä zásadu názornosti, konkrétnosti a primeranosti.
Vytvorili sme priaznivé prostredie na implementáciu inovačných
pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných
technológií, v triedach a v odborných učebniach máme interaktívne a
keramicko-magnetické tabule s projektormi, učitelia majú k dispozícii
notebooky.

krúžkov záujmovej činnosti žiakov, do ktorej sa pravidelne zapájalo
202 žiakov. Pedagógovia vytvárali veľa aktivít pre žiakov našej školy
spomeniem len niekoľko ako napríklad Deň Narcisov, kde sa škola
úspešne zapojila do zbierky a prispela sumou 298,54 eur , Deň zvierat
v podobe výstavy svojich domácich zvierat spojenú s projektom „Ako
sa starám o svojho domáceho miláčika“, Deň Zeme, kde sme upravili
záhony, zrekonštruovali skalky, vysadili nové tuje a živý plot.
Na jar sme založili nový školský ovocný sad, kde žiaci vysadili 35
ovocných stromčekov, o ktoré sa starajú pod dozorom pána školníka.
Pod vedením Mgr. Kalinayovej vznikla nová aktivita v podobe celoškolskej akcie s názvom „Deň jablka“, ktorou chceme zatraktívniť
túto tradičnú plodinu Slovákov rôznymi súťažami, výstavou, ale aj výrobkami zo šťavnatého jablka a receptov z tohto obľúbeného ovocia.
Taktiež akcia vypúšťania šarkanov pod názvom „Šarkaniáda“ mala

V priebehu školského roka bola pozornosť vyučujúcich venovaná
rozvíjaniu ústneho prejavu žiakov, rozširovaniu slovnej zásoby a jej
aktívnemu využitiu, posilňovaniu kompetencií žiakov a hlavný dôraz
sme kládli na čitateľskú a finančnú gramotnosť, komunikáciu žiakov a
dobré medziľudské vzťahy.
Zdokonaľovať techniku čítania s porozumením na 1. stupni pomáhalo mimočítankové čítanie žiakov prostredníctvom školskej knižnice. Tento istý cieľ pomáhal plniť aj odber širokej škály žiackych
časopisov v slovenskom i anglickom jazyku. Práca s nadanými a talentovanými žiakmi bola v popredí záujmu vyučujúcich prírodovedného predmetu, hlavne v matematike (Maks, Komparo, Všetkovedko,
Pytagoriáda, iBobor, Expert geniality show).
Významným činiteľom v procese výchovy je aj mimotriedna a
mimoškolská činnosť. Počas školského roka pracovalo na škole 17
veľký úspech. Zorganizovali sme prvýkrát aj „Lampiónovú párty“
spolu s deťmi materskej školy, či akciu „Noc v škole“, ktorá mala
priaznivý ohlas, Žiaci 9. ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov akciu „Možno príde Mikuláš“ kde mali pripravený pre nich
program a rozdávali balíčky so sladkosťami, ktoré boli zakúpené z
prostriedkov ZRPŠ. Učitelia 1. stupňa pripravili pre rodičov „Vianočnú besiedku“ s bohatým kultúrnym programom. Medzi tradičné aktivity školy patrí „Vianočná akadémia“, kultúrne vystúpenie žiakov aj
detí MŠ na vianočných trhoch a stavaní mája v obci, 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 zaujímavé súťaže, napríklad o netradičný vianočný stromček a pod. Prispievame svojimi prácami k výstave ovocia a zeleniny,
ktorá sa koná každoročne v kultúrnom dome, spolupracujeme s Jednotou dôchodcov Špačince. Do zberu papiera sme prvýkrát zapojili
i deti z materskej školy a s veľkou podporou rodičov sme odovzdali
do zberných surovín 30,4 tony papiera, čo je veľmi pekný výsledok.
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Okrem toho sme organizovali výchovné koncerty a návštevy divadelných predstavení, exkurzie a zaujímavé výlety do zahraničia. V
rámci športových aktivít sme sa zúčastnili futbalových turnajov ako
Coca-cola cup, Jednota Cup, turnajov vo vybíjanej, florbale, stolného
tenisu, ale aj súťaží v ľahkej atletike, mladých záchranárov a športových tancov. Podrobné výsledky a úspechy našich žiakov sú uvedené
v hodnotiacej správe za školský rok 2014/2015, ktorá je uverejnená na
webovej stránke našej školy.
Po materiálnej stránke boli v škole dokončené rekonštrukčné práce
rozvodov ústredného kúrenia v pavilóne A, rekonštrukcia rozvodov
ústredného kúrenia v telocvični, výmena plynového kotla, bojlera a
teplovzdušného zariadenia v telocvični. Škola získala z prírodovednej
fakulty UCM Trnava skrine, od VÚJE kancelársky nábytok, kde nám
s dopravou pomohla firma Čmehýl, a taktiež sme sponzorsky získali
doplnkový nábytok od rodiny Jurányiových. Chodby obidvoch pavilónov boli vymaľované, vymaľovaná bola aj kuchyňa ZŠ aj MŠ spolu
s jedálňou. Do kuchyne boli zakúpené výdajné ohrevné pulty, zakúpili sa nerezové pracovné stoly do ZŠ aj MŠ, škrabka na zemiaky,
nerezové hrnce, haluškáreň, mixéry a bežné kuchynské vybavenie.
Rekonštrukciou prešli aj pulty na výdaj stravy v ZŠ a MŠ, ktoré sa vymenili za odľahčené, hliníkové. Veľa prác sme urobili svojpomocne,
zrekonštruovali sme 8 dverí na učebniach, namaľovali zárubne dverí,
vymenili vypínače na chodbách, vyrobili vešiaky na kabáty. Miestnosti v škole a materskej škole sme zabezpečili sieťkami proti hmyzu.
Zakúpili sme novú práčku, 2 chladničky do ZŠ aj MŠ. Učebňu informatiky sme vybavili 17 novými počítačmi a zakúpili sme 2 notebooky pre ZŠ a MŠ. Do zborovne sme inštalovali nové multifunkčné
zariadenie. Sponzorsky sme získali 2 staršie počítače a zánovnú trampolínu pre deti a dospelých. Z finančných prostriedkov ZRPŠ sme
zakúpili 15 zánovných počítačov pre druhú učebňu informatiky na
prvom stupni. ZRPŠ nám zakúpilo koberce do 9 učební a stolové hry
do ŠKD. Z finančných prostriedkov z akcie „Špačinský kotlík“, ktoré
venovali organizátori akcie škole, sme zrekonštruovali sociálne zariadenia materskej školy, zakúpili notebook pre MŠ a CD prehrávač.
V minulom školskom roku došlo k viacerým inovatívnym zmenám
v organizácii a chode ZŠ a MŠ. Vzniklo 4. oddelenie MŠ, ktoré je
umiestnené v novozriadenej časti budovy ZŠ a ranný školský klub
detí. O to viac bola riadiaca práca náročnejšia, pretože sa musela organizačne zmeniť celá štruktúra stravovania v školskej jedálni, nakoľko
sme začali okrem žiakov ZŠ so stravovaním aj pre predškolákov. K
týmto novým požiadavkám sa museli doladiť aj personálne a materiálne podmienky. Boli prijaté 2 nové učiteľky MŠ, upratovačka MŠ a
pomocná kuchárka do školskej kuchyne. Materiálne sa musela dovybaviť aj školská kuchyňa z dôvodu rozšírenia ponuky stravy (desiate,
olovranty) a zvýšenia kapacity stravníkov. Riaditeľ školy počas celého roku dohliadal spolu s vedúcou školského stravovania aj na kvalitu
podávaných jedál.
V chode ŠKD riaditeľ vykonal taktiež organizačné zmeny. Vedenie školy vyhovelo požiadavkám rodičov a zriadilo okrem klasickej
poobedňajšej činnosti ranný školský klub, ktorý má prevádzku od
6.45 – 7.45 hod. Už po zavedenia a fungovania týchto organizačných
zmien zo spätnej väzby rodičov, možno konštatovať pozitívny kvali-

tatívny posun vpred v oblasti poskytovania kvalitnejších služieb rodičom našich detí.
Všetkými týmito prácami sa výrazne zlepšili podmienky práce zamestnancov školy a žiakom, zvýšila sa estetickosť prostredia a kvalita
práce na všetkých úsekoch našej organizácie. Vďaka patrí našim učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi školy, ZRPŠ
pri ZŠ s MŠ Špačince, rodičom, sponzorom a podnikateľským subjektom.
PaedDr. Peter Kalapoš
riaditeľ školy

Marcel Rybár

JESEŇ
Prišla k nám jeseň, na polia si sadá,
vietor hudie pieseň, vtáčik hniezdočko si hľadá.
Odela sa lipa do žltého rúcha
a zo štíhlej brezy padá žltá sprcha.
Čože sa to deje? To slniečko slabo hreje.
Leto sa už stráca do úplnej beznádeje.
Bociany i lastovičky dávno uleteli,
chladné rána zmenili sa v opar biely.
Zobrali už plody z družstevného poľa,
aj úrodná zem zostala len holá.
Do tepla sa schoval i náš dobrý gazda,
na zelených lánoch je len samá brázda.
Bedákať však bol by iba hriech,
čoskoro nás poteší pekný biely sneh.
Bude že to guľovačka, sánkovačka, lyžovačka!
Kto nestratí nádej, ten sa toho dočká

Chceš byť šťastný jeden deň?
Chceš byť šťastný jeden rok?
Chceš byť šťastný celý život?

Opi sa!
Ožeň sa!
Kúp si záhradku!

Čínske príslovie.
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OBECNÁ KNIŽNICA ŠPAČINCE
Obecná knižnica Špačince sa nachádza v
priestoroch kultúrneho domu na 1. poschodí.
Činnosť knižnice v roku 2015 sa riadi „Knižničným a výpožičným poriadkom Obecnej
knižnice v Špačinciach“, schváleným Obecným zastupiteľstvom obce uznesením č.
2/2013, bod 7 zo dňa 17.4.2013.
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej
knižnice upravuje vzájomné vzťahy knižnice
a jej používateľov.
V zmysle tohto poriadku výpožičný čas v
obecnej knižnici je v dňoch pondelok, streda,
piatok v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.
Registrácia a evidencia čitateľov je vedená v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku na 1 rok: dospelí 1.- €, dôchodcovia
a držitelia preukazu ZŤP 0,50 €, deti do 15
rokov zdarma.
Okrem výpožičných služieb knižnica poskytuje služby verejného internetu, kopírovanie za symbolický poplatok /0,10 a 0,20 €/,
ako aj možnosti kultúrneho a spoločenského
vyžitia detí, mládeže aj dospelých.
V roku 2015 je do dnešného dňa v evi-

dencii Obecnej knižnice zaregistrovaných
99 stálych čitateľov, z toho 24 dospelých a
75 detí a mládeže vo veku od 3 do 19 rokov.
Priemerná denná návštevnosť knižnice je 3
– 5 čitateľov.
V roku 2015 sa knihovníčka A. Paučeková zúčastnila odborného seminára, ktorý
organizoval Trnavský samosprávny kraj,
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave,
, ktorý bol zameraný na získanie a doplnenie
odborných vedomostí a osvojenie doterajších
znalostí na tému: „Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka“.
Z príležitosti „Mesiaca knihy“ ZO JDS
Špačince v spolupráci s obecnou knižnicou
zorganizovala 18. marca besedu so spisovateľmi Marianom Miklášom Urbanom a Titusom Holičom. V druhej časti podujatia sa
uskutočnil slávnostné uvedenie druhého CD
manželov Dorotkovcov v doprovode harmonikára Rudolfa Mišeka. Krstným otcom bol
starosta obce Mgr. Július Zemko. V priebehu
mesiaca marec a začiatkom apríla sa v kniž-

Vtáky v obci Špačince a v okolí
(zápis z kroniky obce)
Obyvateľ Špačiniec, Ing. Mário Kern, riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu
kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru
je aj členom výboru Slovenskej ornitologickej
spoločnosti. Časť svojich výskumov i pozorovaní vtáctva v našej obci a v okolí poskytol do
obecnej kroniky.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhláškou zo dňa 1.2.2011
vyhlásilo Chránené vtáčie územie Špačinsko
– nižnianske polia. Účelom vyhlášky, okrem
iného, je zabezpečenie podmienok prežitia a
rozmnožovania sokola rároha. Chránené vtáčie územie s rozlohou 5 533, 53 ha zasahuje do
dvoch okresov: Trnava, Piešťany a zaberá časť
katastrálneho územia v Špačinciach a v ďalších
12 lokalitách: Bohunice, Bučany, Dolná Krupá,
Dolné Dubové, Horné Lovčice, Jaslovce, Kátlovce, Malé Brestovany, Malženice, Paderovce,
Radošovce a Trnava. Z chráneného vtáčieho
územia sú vyčlenené zastavané plochy v našej
obci a v Nižnej.
Sokol rároh je stredne veľký druh dravca s
hmotnosťou do 1,4 kg. V tomto roku sa na Slovensku odhaduje ich počet na 40 párov. Tento
druh sokola si nestavia hniezdo, ale využíva
hniezda iných druhov alebo hniezdne polobúdky ponúknuté človekom. Samica znáša 3
až 6 vajec, na ktorých sedí 30 dní. Aj v roku
2014 bolo hniezdenie tohto druhu v Špačinciach úspešné a bolo okrúžkovaných 5 mláďat. Z
dôvodu premnoženia hrabošov v okolí obce bol
rok 2014 bohatý na výskyt myšožravých – bol
potvrdený výskyt sokola lastovičiara, sokola
sťahovavého, orla kráľovského, kane močiarnej,

kane sivej, kane popolavej, myšiaka lesného,
myšiaka severského a nášho najbežnejšieho
dravca sokola myšiara (pustovky). Na pomedzí katastra Špačiniec a Trnavy bol zaznamenaný
hniezdny výskyt unikátneho sokola červenonohého - v tomto roku hniezdili na Slovensku
iba štyri páry. Ojedinelá je i sova myšiarka močiarna hniezdiaca na zemi. V okolí našej obce
zahniezdili 2 páry. Zrejme úspešne, lebo naraz
bolo pozorovaných sedem jedincov.
Vo štvrtok 8. mája 2014 bol pozorovaný pár
bociana bieleho, ktorý sa usadil na komíne bývalého liehovaru (v pálenici) a neskôr odchoval
dve mláďatá. Hniezdo v Špačinciach je jediné
v okrese Trnava. V okolí obce i priamo v nej,
hniezdi čoraz vzácnejšia sova - kuvik obyčajný
(plačlivý), ktorá žije skrytým spôsobom života. Novým hniezdičom v našej dedine bol trasochvost žltý, ktorý vyviedol mláďatá z malej
zaburinenej plochy pri Hadzimovom záhradníctve.
Najväčší rozruch spôsobil v Špačinciach
neobvyklý hosť, ktorým bol včelárik zlatý. Vysoko lietajúci asi 50-členný kŕdeľ našich najpestrejších spevavcov sa asi šesť týždňov v lete u
nás pripravoval na odlet do teplých krajín.
Chemizácia a klčovanie stromov v okolí
obce nepriaznivo ovplyvňujú prirodzené podmienky života väčšiny voľne žijúcich živočíchov. Dôsledkom toho je aj trvalý pokles počtu
i druhov hniezdiacich aj migrujúcich vtákov.
Ďalší výskyt dravcov: Jastrab lesný, jastrab
krahulec, sokol rároh, sokol kobec.
Tučným hniezdiče.
Zlata Matláková,
kronikárka obce

nici uskutočnili exkurzie žiakov ZŠ a detí z
MŠ Špačince. V spolupráci ZO JDS, OcÚ a
pani Zlatou Matlákovou sa konalo v sobášnej
sieni OcÚ „Autorské čítanie prof. MUDr. Miroslava Danaja a Pavla Tomašoviča, hovorcu
mesta Trnava“ z ich literárnej tvorby.
Aj vďaka práci učiteľov ZŠ a MŠ, ktorí
podporujú v deťoch záujem o knihy a literatúru, vzrástol v tomto roku počet detských
čitateľov. Teší nás záujem mladých rodičov o návštevu knižnice so svojimi deťmi v
predškolskom veku. Z radov dôchodcov aj v
tomto roku patril medzi stálych a zároveň asi
najstarších čitateľov pán Viliam Kostka.
V budúcom roku plánujeme do programu
knižnice zaradiť aj autorskú besedu pre detského čitateľa a doplniť obsah knižničného
fondu o nové tituly kníh. V knižnici sa snažíme vytvárať kultúrne prostredie pre príjemné
využitie voľného času nielen dospelých čitateľov, ale aj detí a mládeže.
V Špačinciach, 16.11.2015
Alica Paučeková,
knihovníčka

Vážení spoluobčania.
Končí sa rok 2015, rok v ktorom sme
opäť urobili kus poriadne roboty pre občanov obce.
Končí rok, v ktorom sa môžeme hrdiť,
že po 50-tich rokoch, kedy bol v našej obci
na návšteve prezident Juhoslávie Josip
Broz Tito s manželkou, k nám zavítala v
mesiaci máj vláda Slovenskej republiky na
svoje výjazdové zasadnutie. Pre našu obec
to bola nesmierna česť privítať na pôde
obce Špačince pána premiéra s ministrami
a štátnymi tajomníkmi.
V roku 2015 bola obec už tradične bohatá aj na kultúrno – spoločenské podujatia. Bolo ich veľa a do kalendára podujatí
nám pribudla ďalšia. V spoluorganizovaní
sa podieľali takmer všetky organizácie v
obci.
Chcem sa Vám všetkým za spoluprácu
poďakovať a uistiť Vás, že aj v nasledujúcom roku budeme pokračovať v rozpracovaných projektoch a prácach v prospech
obce a občanov.
Blíži sa najkrajšie obdobie roka – Vianoce a Nový rok. Je to čas na vítanie spasiteľa
Ježiša Krista, je to čas na bilancovanie, je
to čas na spomienky na našich najbližších,
je to čas na stretnutia a blahopriania, je to
čas na oddych, je to neuveriteľne najkrajší
čas v roku.
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné prežitie vianočných a novoročných
sviatkov, želám Vám sviatky plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prajem Vám všetkým v mene svojom, v
mene poslancov obecného zastupiteľstva, v
mene zamestnancov obce veselé Vianoce a
šťastný Nový rok 2016.
Mgr. Július Zemko - starosta obce
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Činnosť za rok 2015 - KST ŠPCH Špačince
Turistický klub „špačinskí pekní
chlapci“ nezaháľal ani v tomto roku.
V roku 2015 prišlo k obmene vo výbore klubu, kedy po mnohoročnej práci
predsedu Pavla Nádaského prevzal štafetu vedenia klubu Miroslav Lietavec.
Klub tak má za sebou svoj prvý rok pod
novým vedením a po nevyhnutných, s
tým spojených, zmenách klub pokračuje
v činnosti usporadúvať turistické pochody. Tým najznámejším je tradičná „Špačinská stovka“. Je to 100 km dlhý turistický pochod so štartom v Melčiciach pri
Trenčíne a s cieľom v Špačinciach. Trasa vedie cez Mikulčin Vrch - Javorinu
- Myjavu - Bradlo - Dobrú Vodu až do
Špačiniec, kedy má každý účastník limit
24 h, aby prišiel do cieľa. Tento rok sa
pochod uskutočnil 29.-30. 8. 2015 už po
31-krát, čím radí túto stovku ako druhú
najstaršiu na Slovensku. Absolvovanie
špačinskej stovky je aj jednou z podmienok pre získanie titulu Malokarpatský
supediaľkoplaz. Zatiaľ posledného ročníka sa zúčastnilo 56 turistov, z čoho 33
diaľkoplazov išlo pešo a zvyšok na bicykloch. Tu sa naplno prejavili organizačné
schopnosti klubu, kedy sa naši členovia
aktívne podieľali na zabezpečení materiálneho aj personálneho obsadenia

všetkých
nevyhnutných záležitostí. Či už to boli
kontroly na trase,
varenie
gulášu
pre
účastníkov,
zabezpečovanie
diplomov atď., to
všetko klub zvládol hlavne vďaka
finančnej pomoci
Obecného úradu
v
Špačinciach,
ktorý poskytol aj
priestory kuchyne a kultúrneho
domu. To že naši
Na vrchole Tlstej vo Veľkej Fatre (začiatok 80-tych rokov minulého
členovia
všetko N
zvládli bez problé- storočia)
Špačinská stovka v dňoch 27.-28.8.2016.
mov je hlavne vďaPravdepodobne však budeme núteka mnohoročným skúsenostiam.
V priebehu roka sa členovia stretli ní troška pozmeniť trasu, kde sa nám
aj na iných turistických akciách, orga- skomplikovali spoje do Melčíc a účastnínizovaných zväčša po Malých Karpa- ci by mohli mať problém prísť na štart.
toch, ako napr. Teslácky červenomodrý Zároveň uvažujeme aj nad zmenou záokruh, Trnavská stovka atď. Klub sa zú- veru trasy, ktorým sa prechádza nad
častnil aj charitatívnej akcie Špačinský ránom a vedie po hlavnej ceste, čo nie je
kotlík, kde sme navarili pravý turistický práve najbezpečnejšie. Všetkých by sme
teda radi pozvali na nasledujúci ročník,
guláš.
V budúcom roku je naplánovaná no hlavne Vás Špačinčanov.

Špačinsk
Špačin
ský trojuholník
sk
Medzi najobľúbenejšie cestné behy na západnom Slovensku možno zaradiť Špačinský
trojuholník. V sobotu 4.7.2015 od sedemnástej hodiny dostane priestor už jeho tridsiaty
ôsmy diel. Obec Špačince, hlavný organizátor, pripravuje aj tohtoročnú kapitolu svojho
medzinárodného sviatku kráľovnej športu pre
všetky vekové skupiny mužov, žien, juniorov
a junioriek.
„Vlaňajšie zápolenie na desať kilometrov,
s obrátkou v Trnave, sme venovali životnému jubileu najslávnejšej špačinskej rodáčky,
majsterky Európy z Budapešti 1966 v behu
na 400 metrov a olympioničky z Mexika
1968 Anke Chmelkovej-Blanárikovej. Pri
tohtoročnom Špačinskom trojuholníku zasa
oslávime rodáka Vladimíra Hurtoňa, ďalšieho vzácneho jubilanta z atletickej rodiny,“
uviedol nám aktuálnu informáciu starosta
obce a riaditeľ pretekov Július Zemko, ktorý ich úspešne absolvoval štyri razy (1980,
1981, 1982, 1987). Premiérovo bežal Špačinský trojuholník ako pätnásťročný.
„Prezentácia aktérov 38. dejstva sa začne
o pätnástej hodine pri telocvični tamojšej základnej školy. Symbolický štartový vklad je

dve eurá. Popri finančných odmenách nebude chýbať ani tradičná pretekárska tombola
vecných cien. Tiež tentoraz spestria festival
džogingu folkloristi zo známej skupiny Špačinčanka,“ prezradil spoluzakladateľ behu
Milan Vnenčák.
Pripomeňme si absolútne poradie z vlaňajška. Muži (10 km): 1. Michal Puškár (AŠK
Slávia Trnava, 35:47 min), 2. Ján Moravec
– zároveň víťaz kategórie od 40 do 49 rokov
(36:04), 3. Filip Moravec – jeho syn (obaja
TJ Spartak Myjava, 36:14), 4. Dušan Tomčal – strieborný štyridsiatnik (ČR, 36:20), 5.
Ľuboš Ferenc – bronzový vo vekovej B-kategórii (Fešák Team Trnava, 36:59), 6. Jan
Miškeřík – štvrtý štyridsiatnik (ČR, 37:22).
Ženy (10 km): 1. Ľubomíra Maníková –
celkovo ôsma (JM Demolex Bardejov, 38:15
min), 2. Denisa Kušnierová (Fešák Team Trnava, 44:11), 3. Veronika Bakalárová (Trenčín, 44:43), 4. Martina Sopková (Trnava,
45:32), 5. Michaela Kúdeľová (AK Tlmače,
46:26), 6. Andrea Orihelová – prvá v kategórii od 40 rokov (OBS Drahovce, 49:53).
Je hodné povšimnutia, že všetky doterajšie kapitoly Špačinského trojuholníka, bez

jedinej prestávky, sa bežali na tej istej trati
začiatkom leta vždy v sobotu od sedemnástej
hodiny.
Text: Jaroslav Lieskovský
Foto: Marta Országhová
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OSTK Špačince – obecný stolnotenisový klub
Zopár slovami sa vrátim k minulej sezóne. Mali sme v nej tri mužské mužstvá.
„A“ mužstvo hralo najvyššiu krajskú súťaž, čo je 2.liga. Kvôli pracovným či zdravotným problémom sa počas sezóny v „A“ mužstve
vystriedalo až 11(!) hráčov, pričom zápas hrajú štyria. To sa samozrejme odzrkadlilo na výsledkoch a do posledného kola sa bojovalo o
druholigovú existenciu. Najčastejšie v zápasoch nastúpili Miloš Varga, Miroslav Komorný, Miroslav Sivák, Lukáš Šmiček, Juraj Lančarič
a Alexander Balažovič. Záchrana sa napokon podarila. „A“ mužstvo
skončilo na desiatom mieste z dvanástich účastníkov.
Ďalšie dve mužstvá hrali dve najvyššie oblastné súťaže, „B“ mužstvo 5.ligu a „C“ mužstvo 6.ligu.
Za „B“ mužstvo najčastejšie nastupovali Daniel Šulko, Daniel
Strečanský, Milan Krajčo, Otto Marčan a Peter Šulko. Dlho bojovalo
o postup s Jaslovskými Bohunicami. Nakoniec skončilo na veľmi peknom druhom mieste. Zo súbojov s prvými Jasovskými Bohunicami
sme mali remízu a víťazstvo.
„C“ mužstvo hralo najčastejšie v zostave Vladimír Šulko, Miroslav
Bohunický, Peter Šulko, Milan Krajčo, Daniel Strečanský a náš, stále
ešte žiak, Mário Podmaka. Vypomáhal nám Juraj Turoň, ktorý dokazuje,
že to stále má v ruke. Keď nastúpil na zápas, tak vždy bodoval. Táto liga,
až na jej víťaza z Leopoldova, bola veľmi vyrovnaná. Bolo to vidieť na
bodovom odstupe medzi piatym až desiatym mužstvom - bol len 10 bo-

dov. Nakoniec sme skončili presne v strede tabuľky na šiestom mieste.
Aktuálna sezóna sa nesie v znamení významnej zmeny – dlhoročnú
celuloidovú loptičku nahradila plastová (údajne kvôli ekologickejšej
výrobe). Pre nás začalo obdobie skúšania. Výrobcov je viacero a vlastnosti ich loptičiek sú rozdielne. Ja osobne som skúsil štyri značky a v
klube sme otestovali dve. Boli tréningy, ktoré sme končili starými celuloidovými loptičkami – nech si zahráme i pre radosť. Nakoniec sme
sa rozhodli pre loptičky značky Xushaofa. V sezóne 2015/2016 máme
mužstvá v rovnakých súťažiach, ako minulý rok. Radosť z tohto športu nám takisto zostala. Pribudol nám staronový hráč Drahomír Žiška,
ktorý začal trénovať i hrávať. Kolo pred koncom jesennej časti súťaží,
je „áčko“ na piatej priečke, „béčko“ na prvom mieste a „céčko“ taktiež
na prvom mieste. V ideálnom prípade by obe mužstvá mohli postúpiť
do vyššej ligy. Je to náročný cieľ, pretože posledné sezóny máme (najmä v oblastných súťažiach) lepšiu jesennú časť v porovnaní s jarnou
časťou. Príďte nás povzbudiť! Domáce zápasy hrávame v telocvični ZŠ
Špačince v piatok o 18.00 hod. a „áčko“ v sobotu o 16.00 hod.
Naše súpisky, výsledky, body, úspešnosti hráčov a termíny zápasov si môžete „vygoogliť“ na stránke www.spacincett.php5.sk . V nej
sa dozviete všetko o dianí v stolnom tenise Trnavského kraja. Správcom tejto stránky, ktorá je vysoko hodnotená i v iných krajoch, je náš
hráč a vedúci „áčka“ Miroslav Komorný.
Peter Šulko

U.F.O. Špačince 2015 sumar
Náš frisbee tím začal rok 2015 halovými
majstrovstvami Slovenskej republiky, ktoré
sa konali v Hlohovci. Po tesnej prehre o postup do semifinále sme nakoniec obsadili 5.
miesto z 10 tímov zo SR. Veľkým úspechom
bolo udelenie ceny od primátora mesta Hlohovec pre najlepšieho hráča turnaja, ktorú si
odniesla naša spoluhráčka Sonka Kubišová.
Taktiež sa na turnaji udeľovali aj výročne
ceny Slovenskej asociácie frisbee, v ktorých
hlasovali všetci členovia a hráči. Zo siedmich
nominácií sa nám podarilo zvíťaziť hneď v
štyroch kategóriach! A to konkrétne: Tím
roka 2014, Juniorka roka do 19 rokov: Sabínka Hluchová, Líder roka 2014: Jozef Horváth
a Tímový výkon roka 2014: U.F.O. Špačince
– 2.miesto na MSR 2014 v Prievidzi. Aj tieto
ocenenia svedčia o skvelých výkonoch tímu.
V marci sme sa zúčastnili medzinárodného turnaja v Bratislave, kde sme hrali v kategórii Open aj Women. Chalanom sa podarilo

skončiť na peknom 6.mieste zo 16 tímov a
dievčatám rovnako na 6.mieste z 8 tímov.
Nasledoval aprílový ligový turnaj v ďalekom Sabinove, z ktorého sme si po nie celkom vydarenej hre odniesli znova 6.miesto.
Pred hlavnou vonkajšou sezónou sme si
pripravili takticko-kondičné sústredenie pri
Moravanoch nad Váhom, na ktorom bolo 21
hráčov z tímu. Počas predĺženého víkendu
sme nacvičovali rôzne herné situácie, taktiku a zlepšovali kondíciu. Aj napriek menej
priaznivému počasiu dopadlo sústredenie na
výbornú a už teraz sa pripravujeme na ďalšie.
Koncom mája sme v Špačinciach prvýkrát
v histórii organizovali Majstrovstvá Slovenska v ultimate frisbee. Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov z celého Slovenska, ale nám sa
aj napriek domácemu prostrediu nepodarilo
obhájiť minuloročné 2.miesto a skončili sme
až na šiestom mieste. Tešiť nás môže veľká

spokojnosť zúčastnených tímov s celkovou
organizáciou turnaja.
Viac sa nám darilo na turnaji Northside
Fest v Turzovke, kde sme v oklieštenej zostave po výborných výkonoch skončili na 1.
mieste zo siedmich tímov.
Vodu, piesok a zábavu sme si užili na
medzinárodnom fun turnaji Plastic cup v
Malých Levároch, ktorý sa hral na piesku. Aj
keď boli extrémne horúčavy, vybojovali sme
si 9.miesto a užili kopec zábavy.
V auguste mali na turnaji Manic Miner v
Priechode premiéru naše nové dresy, ktoré
sme ,,pokrstili,, 4. miestom.
Na turnaji, ktorý sa nedávno konal v Bratislave v hale na piesku a mal medzinárodnú
účasť, nám patrilo konečné 11. miesto z 20
tímov, čo ja na tomto turnaji zatiaľ naše najlepšie umiestnenie.
Koncom roka nás čakajú ešte turnaje vo
Viedni, Bratislave a v Senici sa uskutočnia
ženské Halové majstrovstvá SR, ktorých sa
zúčastnia aj naše dievčatá.
Naše mladé nádeje sa okrem pôsobenia
v klube prepracovali až do Juniorskej reprezentácie SR, kde sú dôležitými oporami.
Pravidelne sa zúčastňujú reprezentačných
kempov a turnajov a robia dobré meno klubu. Sonka Kubišová sa dokonca zúčastnila
Majstrovstiev Európy juniorov vo Frankfurte
s dievčenskou reprezentáciou Slovenska, kde
skončili na 11. mieste a nabrala veľa nových
skúseností a zážitkov. Navyše sa im podarilo
vyhrať cenu pre najférovejší tím celého turnaja. Taktiež si Sonka zahrala na Majstrovstvách Európy v Poľsku v kategórii mix, so
slovenským tímom Outsiterz (BA), pričom
skončili na 8. mieste.
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Agentúra je členom

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany (ďalej RRA HC-PN) je inštitúciou aktívnou na poli regionálneho
rozvoja od septembra roku 2005. Základné poslanie RRA HC-PN je zakotvené v stanovách, ktorými sa riadi a
zároveň plní úlohy vyplývajúce z parciálnych partnerských zmlúv. Internými a externými spolupracovníkmi sa
angažuje, tak v oblasti poradenstva pre projektovanie na získanie nenávratných ﬁnančných zdrojov, ako i v oblasti
vzdelávania, propagácie a spracovávanie, poradenstvo či oponovanie strategických programovacích dokumentov.
RRA HC-PN plní funkciu výkonného sekretariátu podporujúceho sociálno-ekonomický rozvoj regiónov, rovnako
reprezentuje prepojenie súkromného, verejného a tretieho sektora, ako aj všetkých partnerov zainteresovaných na
regionálnom rozvoji (zabezpečenie partnerského princípu medzi štátnou správou, samosprávou i podnikateľskej obce).
RRA HC-PN je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb a je súčasťou Integrovanej siete regionálnych
rozvojových agentúr (IS RRA) vytvorenej na základe uznesenia vlády SR č. 738/2000 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR. RRA HC-PN, podobne ako ostatné RRA integrované v IS RRA, ktoré
chcú napĺňať stanovy, ktorými sa zaviazali ku rozvoju regiónu, majú v tomto preto veľmi zložitú situáciu,
nakoľko je vždy nutné permanentné ﬂexibilné prispôsobovanie sa novým a meniacim sa podmienkam.
Činnosť RRA HC-PN vychádza z princípov, ktoré majú napomáhať ku:
•
zlepšeniu kvality života obyvateľov trnavského regiónu
•
zabezpečeniu trvalej udržateľnosti rozvoja regiónu a okresoch
•
posilneniu sociálnej a ekonomickej súdržnosti trnavského regionu s cieľom napomáhať
•
zvyšovať absorbčnú schopnosť regiónu pre čerpanie eurofondov
•
zlepšovať marketing územia
•
stimulovať verejno-súkromné partnerstvá
•
zapájať sa do medzinárodných programov
Aktivity RRA HC-PN realizované a napĺňané vychádzajú:
•
z Plánu činnosti RRA HC-PN
•
zo Zmluvy s MDVRR SR
RRA HC-PN sa zapisuje do povedomia svojho regiónu všetkými aktivitami, ktoré realizuje buď samostatne, alebo
ako hosťujúci špecialista pre konkrétnu oblasť
Celý “PR” RRA HC-PN sa odvíja od GOODWILLu, ktorý vytvára RRA HC-PN kvalitou poskytovaných služieb,
pričom mnoho z týchto služieb závisí i od možností našej krajiny, resp. možností regiónu, ako aj okresov Hlohovec
a Piešťany.
Principiálne však RRA HC-PN vznikla predovšetkým za účelom napĺňania ﬁlozoﬁe Trmavského samosprávneho
kraja:
„ROZVÍJAŤ

REGIÓN

UČENÍM“

...skromne si dovolíme tvrdiť, že táto ﬁlozoﬁa sa nám,
i keď len po malých krokoch, ale darí napĺňať...
Kontakt:
Ing. Stanislava Papánek – Riaditeľka RRA HC-PN
Jarmočná 3, 920 01 HLOHOVEC
tel.: 033/381 1524
fax: 033/381 1524
mobil: 0905/822 227
e-mail: rrah@rrah.sk
web: www.rrah.sk

Špačinský hlas

20

Futbal – hodnotenie roku 2015
Rok 2015 sa rýchlo blíži ku koncu a tak
dovoľte malé zhrnutie pôsobenia klubu a našich futbalových mužstiev.
Náš A tím začínal jarnú časť na poslednom
mieste s pokračujúcimi problémami so zložením mužstva. Počas prebiehajúcej sezóny
prišlo viacero posíl, ale zachrániť pokazenú
sezónu sa nepodarilo a po prehratí posledného zápasu vo Voderadoch muselo mužstvo
opustiť Oblastnú súťaž a presunúť sa do nižšej
ligy.
V lete sa mužstvo dalo dokopy, vrátilo sa
niekoľko hráčov, čo spolu s poctivou letnou
prípravou prinieslo výrazné zlepšenie výkonnosti. V jesennej časti sa A tímu darilo a po
polovici sezóny je na čele tabuľky bez straty
jediného bodu. Prvé miesto prinieslo tímu
účasť na budúcoročnom halovom turnaji O
pohár predsedu ObFZ Trnava, ktorý sa uskutoční 9. januára 2016 v Mestskej športovej
hale v Trnave.
Dorastenecké mužstvo sme v súťažnom
ročníku 2014/2015 pre nízky počet hráčov
nemali prihlásené v žiadnej súťaži. Na začiatku kalendárneho roka dal mužstvo dokopy
Miloš Janovič. Hráči začali trénovať a v lete
bolo mužstvo dorastencov opäť po roku prihlásené do súťaže. Po odohraní jesennej časti
skončili na veľmi peknom 5. mieste so ziskom 17 bodov.
Pri žiackom mužstve pokračovala aj v
tomto roku trénerská dvojica Marek Maričák
a Miloš Pakanec. Kvalitné tréningy a poctivá práca tejto dvojice s mládežou začínajú
prinášať svoje ovocie. Mužstvo je zápas od
zápasu lepšie s pravidelnou vysokou účasťou
na tréningoch, čo nám dáva prísľub do budúcna aj pre dorast a A tím. Po jarnej časti mali
naši žiaci na konte 4 body a skončili na 12.
mieste. V novej sezóne po odohraní jesennej
časti budú zimovať na 11. mieste so ziskom
9 bodov.
Tento rok prišlo v niekoľkým zmenám aj v
areáli ihriska. Na jar bolo pre všetky mužstvá
a pre občanov obce uvedené do prevádzky
tréningové ihrisko. V priebehu leta prišlo k

rekonštrukcii priestorov bufetu, priľahlých
panských a dobudovania nových dámskych
toaliet.
Počas sezónny sa obnovila spolupráca s
PD Špačince v podobe nových teplákových
súprav pre všetky tímy. Predseda družstva
Rudolf Nádaský odovzdal každému tímu
vlastné súpravy, začo patrí všetkým zainteresovaným srdečné ďakujeme.
Tento rok sa uskutočnil ďalší, v poradí už
štvrtý Reprezentačný ples športovcov a tak

sa hráči 31. januára presunuli zo zelených
trávnikov na tanečný parket. Ples sa vydaril a
preto sa môžete tešiť na 5. reprezentačný ples
športovcov, ktorý sa uskutoční 16. januára
2015, do tanca hrá skupina EXIL. Srdečne
Vás pozývame a tešíme sa na Vás.
Toľko k zhodnoteniu roku 2015. Všetkým
hráčom, funkcionárom, sponzorom aj fanúšikom srdečne ďakujeme za odvedenú prácu
a za podporu. Prajeme Vám šťastné a veselé
vianoce a šťastný nový rok.
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