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Vážení spoluobčania,

končí sa rok 2014, rok kedy skončilo
funkčné volebné obdobie a zároveň
začína nové volebné obdobie. Voliči
rozhodli o zložení obecného zastupiteľstva a obsadení postu starostu. Mne
ako staronovému starostovi dali veľkú dôveru za čo sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb, ktorí mi dali svoj hlas a vyjadrili mi podporu. Výsledkom akým skončili voľby
ste mi dali najavo, že práca, ktorú som
počas 4 rokov spoločne s poslaneckým
zborom a zamestnancami obecného
úradu robil bola dobrá. Pracovali sme
na všetkých „frontoch“ tak aby spokojnosť Vás občanov bola dostačujúca. Viem, že boli aj nedostaky, možno
aj chyby, ale chyby robí ten, čo niečo
robí.
Ubezpečujem Vás, že budem sa
snažiť spolu s poslancami a zamestnancami obce pracovať tak, aby sme
mohli po skončení volebného obdobia
so vztýčenou hlavou povedať, že sme
pracovali pre obec, pre občanov - zodpovedne a maximálne v najlepšom vedomí a svedomí.
Za uplynulé obdobie by som sa chcel
poďakovať Vám občanom v svojom
mene, v mene poslancov predošlého
obecného zastupiteľstva za spoluprácu,
tolerantnosť a trpezlivosť v minulom
volebnom období.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka,
sviatky pokoja, sviatky kedy vítame na
svete mesiáša a spasiteľa Ježiša Krista.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými
pravými. V príjemnom teple domova
budú znieť vianočné koledy a modlitby. Budeme si priať, budeme spomínať
na tých, po ktorých zostalo prázdne
miesto pri stole.
Nech čistá krása a úprimnosť sprevádza vianočné sviatky, nech láska a
dobrotivosť prevláda a nech máme pocit, že máme v blízkosti seba človeka,
ktorý nám rozumie, a vie a chce nám
pomôcť.
Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prajem vám aj úspešný vstup do
nového roka 2015, nech vás počas neho
sprevádza zdravie, šťastie a láska. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel
pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa prekypujúcej energie, lásky
na rozdávanie i potešenie z najbližších
a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Prajem vám všetkým v svojom mene,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene zamestnancov obce veselé
Vianoce a šťastný nový rok 2015.
Mgr. Július Zemko, starosta obce

Zhrnutie akcií v obci v roku 2014
a ich stručná charakteristika
Opäť musím skonštatovať, že v obci sa počas celého roka uskutočnilo veľa kultúrno – spoločenských akcií na ktorých sa podieľali aj organizácie, ktoré pôsobia v obci.
Tradičný stolnotenisový turnaj, ktorý prebral po OSTK a pokračoval v organizácii sa uskutočnil 4. Januára pod organizáciou Jaroslava Kľača.
V januári a februári prebehli u nás tradičné
16. augusta bol turistický „Pochod ŠPCH
plesy obecných organizácií.
– Špačinská 100-ka“.
1.februára sa uskutočnila tradičná obecná
23. augusta DFsK Špačinčanka v spolupráci s
zabíjačka, ktorú organizovala obec spolu s DHZ obcou zorganizovala „Špačinský jarmok“ – fes9. februára ZŠ s MŠ urobili tradičný „Maš- tival hudby, slova a tanca
karný ples“ pre deti.
30. augusta DHZ oslávila svoje 90 – te vý1.marca novovzniknuté špačinské ochotníc- ročie Memoriálom zaslúžilých členov za účasti
ke divadlo oprášilo „podšable“ a po sprievode vzácnych hostí, gratulantov a mnoho súťažných
po dedine urobili v KD program „Slnko, seno, družstiev.
fašiangy“.
5.-7. Septembra prebehli tradičné hody
V marci sa uskutočnili farské misie po 66
27. septembra sme uskutočnili v spoluprácii
rokoch, kde okrem tematických kázní v kostole s miestnimi združeniami a organizáciami výstamisionári navštívili Obecný úrad a školu.
vu, ovocia a zeleniny.
26. apríla sa uskutočnila koštovka vín s po26. októbra bolo slávnostné uvítanie do živožehnaním dekana farnosti.
ta, jubilujúce svadby a posedenie s dôchodcami
30. apríla deň pred 1.májom bolo tradičné
V októbri a novembri organizácie OZ FAIN
stavanie mája v parku, kde stavanie prebehlo a DFsK Špačinčanka urobili svoje reprezentačné
pod záštitou DFsK Špačinčanka a DHZ.
plesy.
V druhú májovú nedeľu bol deň matiek spo30. novembra naša včelárska organizácia v
jený s divadelným predstavením krupanských spoluprácii s obcou urobila tradičnú výstavu o
ochotníkov...
včelách a včelích produktoch spojenú s výzdo31. mája prebehol už tradičný „Deň pre všet- bou perníkov a predajom medoviny a medu.
kých“ v areáli TJ, kde deň bol venovaný najmä
5. decembra bol v KD neodmysliteľný Mikudeťom.
láš so svojim programom.
5. júla bol 37. Ročník medzinárodného cest13. Decembra obec v spolupráci s miestnymi
ného behu „Špačinský trojuholník“.
organizáciami uskutočnili „Špačinské Vianočné
6.-12.2014 OZ FAIN zorganizovalo pre deti trhy“
tradičný farský letný tábor.
31.decembra pozýva starosta spolu s poslan19. júla patrila akože ináč „Country poho- cami OZ všetkých občanov obce na tradičný
dičke“, ktorú organizovala skupina Návrat
ohňostroj.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:
Alex Šiška
Šimon Kuchta
Nina Lietavcová
Adrián Tomašovič
Rebeka Cibulášová
Miximilian Jan Schuller
Petra Turoňová
Diana Nádaská
Stela Školníková
Daniel Horváth
Samuel Hoblík
Jessica Marková
Sofia Opátová
Adam Novotný
Dávid Krutek
Lea Šimončič
Lukáš Rehák
Ester Sersenová
Matúš Miša
Simon Sedlák
Oliver Bukovský
Zosobášili sa
Michal Opát a Ingrida Halgošová
Ing. Martin Úradníček a Veronika Matejkovičová
Jozef Koprda a Eva Fernandová
Filip Pátek a Michaela Nádaská
Peter Tracík a MVDr. Eva Haladová
Miroslav Kotásek a Mgr. Mária Ščigulinská
Marek Kyseľ a Eva Dobrovodská
Michal Indrišek a Ľubica Ščasná
Patrik Gogolák a Nora Hluchová
Martin Lovecký a Jana Bachratá
Miroslav Henček a Annamária Junasová
Ján Obert a Ingrid Sersenová
Milan Sabo a Katarína Žišková
Zomreli
Jakubcová Pavlína
Nádaská Anna
Ivanovič Augustín
Sersen Stanislav
Mego Ján
Sedlák Vladimír
Sersenová Bernardína
Kubiš Imrich
Vavro František
Cvik Vít
Stachová Františka
Rybárová Terézia
Kubišová Marie
Slezáková Emília
Jágerová Anna
Gabalcová Ľudmila
Jasenec Ján
Habala Félix
Nádaská Anna
Podmaková Paulína
Suchoň Michal
Krajač Stanislav
Slezák Jozef

VOĽBY
15.11.2015 prebehli komunálne voľby. Boli zaregistrovaní traja kandidáti na starostu
obce a 21 kandidátov na poslancov. Občania svojimi hlasmi rozhodli o tých, ktorí budú
nasledujúce 4 roky viesť našu obec. Z 2071 voličov prišlo k urnám 1230 čo predstavuje
59,39. %
Výsledky volieb:
Počet platných hlasov odovzdaných pre
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli
kandidátov na funkciu starostu obce:
zvolení za poslancov obecného
1. Mgr. Július Zemko – 741 hlasov
zastupiteľstva:
2. Mgr. Anna Haladová – 240 hlasov
1. Ing. Branislav Palšovič – 353 hlasov
3. Daniel Jasenec – 234 hlasov
2. Bc. Silvia Lehutová – 336 hlasov
3. Ing. Lukáš Dobrovodský – 305 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
4. Erik Zárecký – 286 hlasov
obecného zastupiteľstva:
5. Ing. Viera Vančová PhD. – 268 hlasov
1. Ing. Ondrej Lietavec – 500 hlasov
6. Anna Rajnicová – 257 hlasov
2. Ing. Pavol Vidlička – 496 hlasov
7. Alexander Podmaka – 240 hlasov
3. Ing. Ľuboš Nádaský – 473 hlasov
8. Mgr. Tatiana Podmaková – 229 hlasov
4. JUDr. Miloš Chrenko – 472 hlasov
9. Jaroslav Klačo – 221 hlasov
5. Daniel Jasenec – 468 hlasov
10. Ing. Daniel Strečanský – 171 hlasov
6. PaedDr. Milena Dobrovodská – 451 hlasov
11. Ing. Katarína Závodská – 167 hlasov
7. Ing. Michal Tomovič – 445 hlasov
12. Ing. Peter Dobrodenka – 127 hlasov
8. Milada Vavrová – 418 hlasov
9. Dagmar Kilianyová – 369 hlasov
Šulko František
Nádaský Rudolf, Ing.
Svitek Tomáš, Ing. arch.
Oľga Sersenová
Oslávili
50
Bažíková Zuzana
Bednárik Róbert
Bilka Vladimír
Čmehýlová Mária
Domorák Karol
Ďureková Beáta
Hanáková Ľubica
Haršányiová Mária
Henček Miroslav
Holekší Pavol
Horváthová Ľubica
Ivančíková Viera
Jedinák Maroš, Mgr.
Kovács Jaroslav, Ing.
Matejkovičová Zlata
Matovič Viliam
Melúch Štefan
Mihalčíková Jana
Nádaská Jana
Novosedlíková Zuzana
Rybárová Iveta
Sokol Milan, Mgr.
Sokolová Iveta
Svetlovská Alena
Šišoláková Kvetoslava
Štefák Jozef, Ing.
Štefáneková Adriana
Štefanovský Viliam
Ostatné organizácie nedodali svoje príspevky.

Ťažký Drahomír
Tománek Ivan, Ing.
Trgala Štefan
Trgalová Jana
Vávrová Etela
Zachar Miloš
Závodný Marián
Zemko Július, Mgr.
60
Bíliková Irena
Císar František
Čerešňáková Mária
Gašparík Štefan
Henček Vladimír
Huttová Anna, Ing.
Ivanovič Štefan
Kalašová Mária
Klačová Anna
Krajčiová Marta
Krajčovič Vladimír
Kubiš Viliam
Kučerová Jiřina
Lenghard Miroslav
Lopašovský Jozef
Mackovič Václav
Mihaliak Emil
Mikuš Jozef, Ing.
Mrvová Jana, Mgr.
Nádaská Oľga
Nádašský Anton
Sekerová Mária, Ing.
Sersenová Oľga, Ing.
Slezáková Mária, Ing.
Srogončíková Štefánia
Svitek Jaroslav
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ŠPAČINČANKA
V predchádzajúcom čísle Špačinského
hlasu sme sa v roku nášho 35.výročia venovali prevažne histórii DFSk Špačinčanka.A
ako sme pokračovali v tomto roku?
Nový rok 2014 sme privítali tradičným
posedením v kruhu našich najbližších a priateľov, kde sme sa naštartovali do ďalšej činnosti, ktorá vyústila do množstva vystúpení
počas roka. Radosť sme rozdávali na rôznych
podujatiach v okruhu Trenčianske Teplice,
Šenkvice, Ohrady...
Náš program tematicky prispôsobujeme
požiadavkám usporiadateľov i keď to niekedy
robí menšie problémy, nakoľko gro folklórnych podujatí je v lete, dovolenkovom období a taktiež uvoľňovanie zo zamestnania nie
je vždy ideálne.
Štyri dievčatá so sprievodom harmoniky
šíria dobré meno Špačiniec na odobierkach a
čepčeniach nevesty, o ktoré je záujem ďaleko
dopredu.
Veľmi nás potešil záujem TV Šláger, kde
sme mali natočiť 16 piesní do ich vysielania.
Požiadavkou bolo aby prostredie korešpondovalo s obsahom piesne .Na zábery v exteriéry sme mali vybrané okolie Špačiniec zo zábermi na niektoré objekty obce. Na svadobnú
odobierku a čepčenie sme si vybrali štýlové a
pôvodné priestory vo vinárstve Dobrý pocit u
pána Šulana v Ružindole. Ale „vis major“...
Všetko bolo nacvičené, zabezpečené, filmový štáb pripravený na telefóne čakal na
našu správu či sa počasie zlepšilo... ale nezlepšilo, ešte viac sa rozpršalo. Čakáme na
ďalší vhodný termín. Dážď nám urobil škrt aj
v augustovom Špačinskom jarmoku, ktorého
sme boli organizátormi, keď program po vystúpení prvého súboru pokračoval v KD. Ale
zvládli sme to a diváci boli spokojní.
Október je mesiacom úcty k starším, toto
obdobie je pre Špačinčanku, čo sa týka vystúpení v širokom okolí, veľmi plodné. Tri-

nástka je vraj nešťastné číslo, to však neplatí
o našom 13.reprezentačnom Katarínskom
plese, ktorý prebiehal v super atmosfére, kde
spev znel nielen na parkete ale aj v prestávkach, čo umocňovala harmonika a ozembuch. Na tohtoročnom plese sa návštevníci
mohli stretnúť s viacerými novinkami, ktorými sme chceli náš ples ešte viac zatraktívniť,
čo sa nám podľa ohlasov aj podarilo. Zmena
hudobnej skupiny, dekoratívne osvetlenie,
výzdoba sály, popolnočné občerstvenie a
atraktívna cena pre jedného vylosovaného
účastníka plesu nás utvrdili v tom, že nadšenie členov Špačinčanky v organizácii plesu a
jeho zveľaďovaní padlo na úrodnú pôdu. Už
teraz máme ďalšie nové nápady a tešíme sa na
ďalší ročník plesu ktorý bude 21.11.2015.
Tak ako počas celého roka, ani jeho koniec neznamená pre Špačinčanku kultúrny
útlm. Práve naopak.Obľúbené vianočné pásmo sa teší veľkému záujmu zo strany organizátorov rôznych vianočných podujatí. Z
viacerých spomeniem mesto Trnava, kde
každoročne spríjemňujeme predvianočnú
atmosféru na námestí. Vystúpenia sú každý
rok v najatraktívnejšom čase, tak aby vianočné zvyky a spevy mohli potešiť čo najviac
návštevníkov mesta a doznievali v nich aj
doma pri štedrovečernom stole. S upravenou
formou vianočných piesni sme sa predstavili
aj špačinčanom na Vianočných trhoch.
Aj v nastávajúcom roku 2015 chceme
svojimi vystúpeniami rozdávať radosť a šíriť
dobré meno Špačiniec a to vďaka obetavosti
členov DFSk Špačinčanka , pochopeniu našich najbližších a podpore p. starostu Júliusa
Zemku spolu s poslancami OZ .
Týmto všetkým ale aj občanom Špačiniec
a čitateľom Špačinského hlasu prajem v mene
DFSK Špačinčanka požehnaný rok 2015.
Jozef Slezák
ved. DFSk Špačinčanka

Szabo Dušan
Šimončič Jozef
Šipkovská Anna
Štrbková Katarína
Tomovičová Mária
Turaz Dušan
Učníková Mária
Vajs Jozef
Valachová Viera
Vavro Ján
70
Cmero František
Červená Irena
Duda Ján, Mgr.
Dujsíková Amália
Gabalcová Rozália
Gajarská Katarína
Hlboký Rudolf
Hornáček Florian
Hornáčková Lýdia
Chrenko Milan
Jakubec Rudolf
Klokner František
Kocán František
Kocánová Štefánia
Kurek Stanislav
Mrvová Jozefína
Nádaská Anna
Nádaská Mária
Nádaský Vladimír
Rybár Rudolf
Sedláková Mária
Vavrová Anna
80
Gašparíková Anna
Holubová Dagmar
Hrčková Irena
Jágrová Bernardína
Maljačková Božena
Nádaský Alfonz
Polakovič Jozef
Slezáková Bernadrína
Šímová Mária
Ťažká Terézia
Vyskočová Mária
90
Belanová Anna
Valentová Anna
Vidličková Justina
Zacharová Veronika
91
Ivanovičová Anna
Nádaská Irma
Velšicová Mária
93
Konečná Emília
95
Brestovanská Katarína
Januščáková Filoména
Nádaský Vitál
Vajglová Štefánia
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Vážení a milí špačinčania
Je tomu rok, čo ste dostali do vašich domácností prvé vydanie občasníka „Špačinský
hlas“. Začali sme s vydávaním a chceme pokračovať tak aby sa to stalo tradíciou.
Čo sa udialo za rok 2014.
Začali sme s výstavbou 9 bytového
nájomného domu, ktorý by sme chceli
koncom mesiaca december skolaudovať a
pripraviť k užívaniu. Pre potreby občanov
a najmä detí ktoré by mohli navštevovať
materskú škôlku sme otvorili novú triedu
v priestoroch „tkzv.“ družiny. Náklady
predstavovali 65.000 Eur, čo boli prostriedky
obce. Počas celého volebného obdobia sme
robili po etapách rekonštrukciu zastaraného
ústredného kúrenia s rozvodmi v zemi so
značnými stratami v pavilónoch Základnej
školy. Tento rok sme urobili predposlednú
etapu a to pavilón A, kde boli urobené
komplet rozvody radiátorov, nové radiátory
a kotol v sume 52.000 Eur. Tieto prostriedky
boli z dotácie Ministerstva školstva.
Urobili sme rekonštrukciu domu smútku,
ktorý je architektonicky ešte stále nadčasový
avšak strecha, fasáda, vnútorné vybavenie
a hlavne okolie si pýtalo už svoje. Nová
fasáda, strecha, vnútorná maľovka, kompletná

Obec Špačince ďakuje
Nadácii EKOPOLIS a ZSE
za poskytnutý príspevok v sume
4.000,- Eur z Fondu Živá energia.
Za tieto peniaze boli vymenené okná na
budove starého obecného úradu.

rekonštrukcia ozvučenia a osvetlenia a nové
chodníky okolo „Domu smútku“ ako ho
nazývame dalo tejto budove nový rozmer. V
areáli cintorína sme doplnili časť osvetlenia
a lokálne sme osvietili kostolnú vežu ako
dominantu. Počas rekonštrukcie osvetlenia
sa budeme snažiť urobiť osvetlenie komplet
celej veže.
V mesiaci júl a august sme robili spolu
s DHZ rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Tento rok naša najstaršia organizácia v
obci slávila 90 rokov svojho oficiálneho
založenia. Zrekonštruovanú zbrojnicu znovu
vysvätil p. dekan Ľuboš Hašan. Na vysviacke
sa zúčastnilo niekoľko desiatok špačinčanov.
V priestoroch obecného úradu sme
urobili rekonštrukciu kuchyne a vymenila
sa zastaraná časť kuchynského vybavenia
za nové moderné sporáky, umývačka riadu
a zväčšil sa a doplnil sklad kuchynského
náradia.
V kultúrnom dome sa vymenili staré a

Obec Špačince ďakuje
Ministerstvu financií za poskytnutie finančného príspevku
8.000,- Eur na “Rekonštrukciu a
modernizáciu
miestneho rozhlasu”.

niektoré už aj nefunkčné dvere. Počas jesene
sa urobili opravy ciest v ulici Ulička a časť
ulice Mlynská. V ulici Horná bol dokončený
chodník. Čo znamená, že od začiatku obce
od Trnavy je kompletná rekonštrukcia
chodníkov až po koniec ulice Hlavná a ulice
Horná. Cesty a chodníky boli zrealizované z
prostriedkov obce v sume 43.500 Eur.
Začali sme s realizáciou bezdrôtového
rozhlasu s výmenou starej ústredne za
novú, tu prebehla realizácia za 12.000 Eur z
čoho bolo 8.000 Eur dotácia z Ministerstva
financií.
Získali sme dotáciu 8.000 Eur na
rozširovanie kamerového systému v obci,
kde obce prispela sumou 4.000 Eur, čo v
konečnom dôsledku bola realizácia za 12.000
Eur.
Z nadácie EKOPOLIS sme po podaní
grantu získali 4.000 Eur na výmenu okien a
dvier na starom obecnom úrade.
Na ulici Na pažiti, bol urobený chodníkový
prepoj z konca ulice na Čerešňovú ulicu a
na začiatku ulice, sme začali s budovaním
oploteného detského ihriska, kde obec okrem
iného získala grant od SLSP 2.000 Eur na
dokúpenie vybavenia detského ihriska.
Základné vybavenie bude zabezpečené
taktiež prostredníctvom sponzora, ktorý
budoval IBV na ulici Na pažiti – fy Entita.

Obec Špačince ďakuje
Ministerstvu vnútra za poskytnutie finančného príspevku
8.000,- Eur
v rámci prevencii kriminality
na kamerový systém v obci
Špačince

Obec Špačince ďakuje
Nadácii SLSP, a.s. za poskytnutý príspevok v sume
2.000,- Eur.
Za tieto peniaze boli kúpené
detské zostavy na detské
ihrisko

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 14 krajinách a to v Českej a Slovenskej republike, v Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku, Nemecku, Bulharsku, Poľsku,
Srbsku, Bosne a Hercegovine, na Ukrajine, v
Rusku a v Bulharsku, tak dnes zamestnáva
2000 zamestnancov a disponuje 120 vlastnými
nákladnými vozidlami.
Spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s. r. o. v súčasnosti zamestnáva 130 pracovníkov v 3 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.
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 a strojom na
CNC opracovanie.
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Poľovnícke združenie SVORNOSŤ
V obecnej kronike je zaznamenané, že v r.
1927 výkon práva poľovníctva získala Poľovnícka spoločnosť Špačince, ktorá za vtedajší
prenájom revíru zaplatila 10 600 československých korún.
V predvojnovom období majitelia pozemkov prenajímali revír rôznym spoločnostiam a jednotlivcom. Poľovnícke združenie
Špačince I malo od r. 1953 prenajatý revír
od JRD. Prvým predsedom PZ bol Michal
Ružička a hospodárom Ľudovít Matlák. V r.
1965 sa novým predsedom stal Karol Kučík a
hospodárom Libor Bínovský. Po uvoľnení revíru na pôde ŠM vzniklo v r. 1965 Poľovnícke združenie Špačince II. Zvláštnosťou bolo,
že okrem poľovníckeho hospodára Ľudovíta
Matláka, ktorý prešiel z PZ Špačince I, boli
všetci Trnavčania, teda aj predseda Ing. Ivan
Tichý.
Poľovnícke združenie SVORNOSŤ Špačince vzniklo v r. 1973 zlúčením Poľovníckeho združenia Špačince I, ktorého členovia
poľovali na pozemkoch patriacich miestnemu
JRD a Poľovníckeho združenia Špačince II,
ktorého lovný revír tvorili pozemky Semenárskeho štátneho majetku v obci. Prvého
predsedu PZ Svornosť Karola Kučíka vystriedal vo funkcii Martin Remenár (1982
– 2010). Ďalším predsedom bol Michal Masár (1990 – 2010).V súčasnosti má špačinský
poľovnícky revír rozlohu 2 121 ha. Členskú
základňu tvorí 30 riadnych členov v prevažnej miere Špačinčania a niekoľkí Trnavčania.
Predsedom PZ je Peter Ivančík, poľovníckym
hospodárom Ľubomír Matlák. Ďalší členovia
výboru: Ing. Jozef Mrva (tajomník), Milan
Uváček (podpredseda), Ján Skukálek st.(finančný hospodár), Ing. František Urbanič
(kynologický referent) a Juraj Skukálek (strelecký referent). Predsedom dozornej rady je
František Mrva.
Niektorí členovia PZ SVORNOSŤ Špačince aktívne pracujú v regionálnych i celoslovenských inštitúciách. Ján Skukálek st. je

predsedom Obvodnej poľovníckej komory v
Trnave a členom rady Slovenskej poľovníckej komory. Ľubomír Matlák je predsedom
streleckej komisie a súčasne členom predsedníctva Obvodnej poľovníckej komory, aktívne pracuje v celoslovenskej streleckej komisii. František Mrva je predsedom dozorných
rád Regionálnej organizácie SPZ a Obvodnej
poľovníckej komory v Trnave. Ing. Daniel
Strečanský je členom streleckej komisie Obvodnej poľovníckej komory v Trnave.
Členkou PZ SVORNOSŤ Špačince je tiež
Ing. Andrea Stranovská, dvojnásobná olympionička v športovej streľbe na asfaltové terče
v disciplíne skeet.Dvakrát zvíťazila na svetovom pohári, na majstrovstvách Európy a sveta si vystrieľala 11 medailových umiestnení.
Ďalšími úspešnými strelcami sú bratia Ján
a Juraj Skukálkovci – niekoľkonásobní majstri okresu i kraja. Ján je nositeľom titulu Majster Slovenska v disciplíne na oblúkovom
strelisku.
Naše PZ venovalo pozornosť aj výchove
mladých priateľov poľovníctva. Krúžok zlože-

ný zo žiakov základnej školy v obci dosahoval výborné výsledky. V 70. – 80. rokoch minulého storočia sa jeho členovia niekoľkokrát
stali víťazmi okresného kola súťaže KMPP a
úspešnými celoštátnymi reprezentantmi. V r.
1997 špačinské družstvo v zložení: Tatiana
Nádaská, Peter Nádaský a Miroslav Kučík
dosiahlo v Bijacovciach absolútne víťazstvo.
Radosť bola znásobená 1. miestom Miroslava
Kučíka v kategórii jednotlivcov pod vedením
Františka Mrvu. Zakladateľom KMPP v Špačinciach bol Mgr. Pavol Kaššák.
Špačinský poľovnícky revír patril v minulosti k najproduktívnejším v okrese Trnava.
Až do 70. rokov minulého storočia tu bol stály výskyt dropa fúzatého, ktorý je najväčším
lietajúcim vtákom v strednej Európe. Najpočetnejšie zastúpenie mal zajac poľný. Hojné boli jarabice, bažanty a v letnom období
prepelice. V 60. rokoch minulého storočia sa
prirodzene zvýšil počet srnčej zveri a v posledných pätnástich rokoch najmä v letnom
období je častejšie pozorovaná diviačia zver.
V rokoch najpočetnejšieho výskytu drobnej poľovnej zveri boli dosiahnuté rekordné
úlovky. V r. 1956 bolo ulovených 1 474 jarabíc, o štyri roky neskôr 1 472 zajacov a 429
bažantov v roku 1978. V súčasnosti je lov
drobnej úžitkovej zveri zriedkavý a lov srnčej
a diviačej zveri je podmienený jej výskytom,
čo nevylučuje výskyt kapitálnych úlovkov.
František Mrva v r. 1977 získal za srnčiu
trofej striebornú medailu. Milan Uváček v r.
2001 ulovil srnca oceneného zlatou medailou
a v r. 2000 a 2006 získali jeho trofeje bronz.
Hlavným poslaním Poľovníckeho združenia SVORNOSŤ je ochrana zveri, jej prikrmovanie v zimnom období a budovanie
poľovníckych zariadení, najmä krmelcov, zásypov, soľníkov, napájadiel a posedov.
Verme, že starostlivosťou o revír a poľovnú zver prispejeme k zachovaniu genofondu
našej fauny.
Ľubomír Matlák,
poľovnícky hospodár PZ Svornosť
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Spolok včelárov západného Slovenska – Regionálny spolok Špačince
Spolok včelárov západného Slovenska vznikol v roku 2011 odčlenením zo Slovenského zväzu včelárov. Nadväzujeme na tradície špačinských včelárov, ktorí boli organizovaní v Základnej organizácii SZV v Trnave od roku 1964. Dôverníkmi za obec
Špačince boli počas tohto obdobia: Izidor Mužík, Imrich Kubiš, Jozef Jáger, Július
Ábelovič a Daniel Tarabík. V 80. rokoch 20. storočia , kedy bol dôverníkom Imrich
Kubiš, mali úspech včelárske nedele, ktorých súčasťou boli prednášky a kurzy medového pečiva. Viac o histórii špačinských včelárov pripravujeme do ďalšieho čísla.
V súčasnosti máme 20 členov nielen zo
Špačiniec, ale aj z Dolného a Horného Dubového a Boleráza. Spoločne obhospodarujeme
150 včelstiev.
Predsedom nášho spolku je Ing. Martin
Kollár, podpredsedom Daniel Tarabík, člen
výkonného výboru – hospodár Ing. Viliam
Mrva. Kontrolnú komisiu tvoria Miroslav
Henček, Jozef Heteš, Peter Olbert.
Cieľom spolku je vytvárať a zaisťovať podmienky a predpoklady pre všestranný rozvoj
včelárstva a členov, t.j.:
1. Združovať osoby ako chovateľov včiel,
včelárskych odborníkov, priaznivcov a záujemcov o včelárstvo.

2. Dosiahnuť pozitívne zmeny cielenou
prácou so včelárskou i nevčelárskou mládežou.
3. Propagovať vzťah a lásku k prírode,
význam včelárstva pre poľnohospodárstvo,
lesníctvo, ekológiu a celú spoločnosť. Viesť
svojich členov k zachovaniu biodiverzity
krajiny a ochrany životného prostredia.
4. Dbať o rast odbornej a spoločenskej
úrovne svojich členov a informovať o najnovších poznatkoch v oblasti včelárenia.
5. Vytvárať vhodné podmienky pre začínajúcich včelárov, napr. poradenskou činnosťou, zabezpečovaním vhodného včelieho
genetického materiálu a pod.

6. Vytvárať podmienky pre zvyšovanie
počtu včelstiev u jednotlivých chovateľov
včiel a podporovať rentabilitu chovu včiel.
7. Presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy a potreby členov SVZS - Špačince.
Hlavnou prioritou SVZS je prevencia a
liečba včelstiev a zabezpečovanie efektívnych liečiv pre včelárov, nakoľko v r. 2009
boli Špačince vyhlásené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou za ohnisko
moru včelieho plodu a 2 roky boli v karanténe. Vďaka dôslednému zlikvidovaniu nakazených včelstiev, ďalším dodržiavaním hygieny, prevencie a pravidelnými klinickými
prehliadkami, sa nám podarilo nebezpečné
ochorenie zlikvidovať. V r. 2011 bola karanténa zrušená. Svojim členom zabezpečujeme
pravidelne liečivá zdarma. Úzko spolupracujeme s Výskumným ústavom včelárstva v
Liptovskom Hrádku, ktorý nás usmerňuje v
čase, spôsobe liečenia a vo výbere liečiv, čo
zefektívňuje boj proti chorobám. Vlastníme
najmodernejšie zariadenie na trhu určené na
aplikáciu liečiv do úľov.
Spolok sa od svojho vzniku venuje osvetovej činnosti. V čase sviatku sv. Ambróza,
patróna včelárov, organizujeme podujatie
Včely v prírode a ich produkty. Hlavným
programom je odborná prednáška pre včelárov, prednáška pre širokú verejnosť, ochutnávka medov a propagácia včelích produktov
a ich liečebných účinkov. V prvom ročníku
bola odslúžená ďakovná sv. omša . Sprievodným programom je vystúpenie Folklórnej
skupiny Špačinčanka, zdobenie medovníkov
v spolupráci s Jednotou dôchodcov Špačince,
vystúpenie detí MŠ a súťaže pre deti. Túto
akciu podporuje aj obec Špačince. V MŠ v
Špačinciach a ZŠ a MŠ v Trnave pravidelne
usporadúvame prednášky pre žiakov v rámci
školských podujatí.
Za účelom preklenutia bezznáškového
obdobia vysievame nektarodajnú rastlinu facéliu vratičolistú, čím pomáhame včelstvám
udržať sa v dobrej kondícii.
V r. 2015 máme v pláne výsadbu včelomilných stromov a kríkov v katastrálnom
území Špačince. Ponúkame sadenice týchto
kríkov, resp. stromov na výsadbu do záhrad
občanov Špačiniec zdarma.
Ďalšou z našich aktivít je zaradenie Špačiniec do 1 zo 6 monitorovacích staníc na
Slovensku, ktorých cieľom je informovať
včelárov o priebehu kvitnutia nektarodajných rastlín a kvalite znášky.
Poskytujeme informácie o letovej aktivite
včiel poľnohospodárom, aby sme ochránili
včelstvá pred chemickým postrekom.
Pre svojich členov zabezpečujeme bezplatne odborný časopis Včelár .
Veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť
ochraňovať včely a vzdelávať včelárov. Veď
spomeňme si na výrok Alberta Einsteina:
„Keď vymrú včely, ľudstvu nezostávajú viac
ako štyri roky života.“
Autor: Mgr. Ľubica Tarabíková,
Daniel Tarabík

Špačinský hlas

7

Záhradkárska osada „Dolný mlyn“ v Špačinciach
Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vás
stručne oboznámil so vznikom a súčasnou
činnosťou záhradkárskej osady.
Pozemok, kde sa dnes nachádzajú naše záhradky, po II. svetovej vojne kúpil právnik
JUDr. Chovan, ktorý kúpil aj 12 ha pozemok,
ktorý je Špačinčanom známy pod názvom
„Chovanova záhrada“. Oba tieto pozemky
vysadil čerešňami, višňami a marhuľami. Na
spracovávanie úrody mienil postaviť konzerváreň. Pravda, udalosti sa ďalej vyvíjali podľa
porekadla „človek mieni, pán Boh mení“. Asi
po roku od vysadenia zomrel. Keďže bol slobodný a dedičia sa nehlásili, o sady sa nemal
kto starať, takže tieto pustli. Až neskôr, po
založení JRD, sady prešli do obhospodarovania JRD. O väčší 12 ha sad sa začalo odborne
starať až od r. 1958, ale o pozemok vo výmere
1,46 ha nemalo nikdy záujem, už z dôvodov,
že tento „malý“ pozemok sa nachádzal na
kraji dediny obkolesený pôdou SŠM.
Časom višne a marhule vyhynuli, ostali len
čerešne. Keďže sa o pôdu nik nestaral a bola
blízko dediny, vzniklo tu vlastne obecné
smetisko. Začal sa tu hromadiť odpad až do
výšky korún čerešní.
V tomto období boli v Špačinciach už postavené 3 dvanásť-bytovky na dnešnej Mierovej ulici. Zo začiatku v nich bývali najmä
členovia JRD a SŠM, ktorí túžili mať tak ako
ostatní dedinčania nejakú záhradku. Na čelo
tejto iniciatívy sa postavili najmä Ing. Štefan
Stríž, Marcel Rybár a ďalší. Vyhliadli sme
tento opustený pozemok a kolotoč sa roztočil. Pozemok nám PD dalo do bezplatného
užívania na dobu 30 rokov, tak bolo zakotvené v zmluve. Vybavili sme potrebné doklady
na okresných úradoch, založili sme spoločenstvo záhradkárskej osady a mohli sme začať
s odstraňovaním smetiska, čo nebolo ľahké,
ale buldozéry radlicami a ľudia svojou usilovnosťou to dokázali a všetok odpad zhrnuli do
vedľajšieho hliníka. Vymerali sme jednotlivé
záhradky, ohradili, svojpomocne urobili cesty, parkovisko, vykopali studňu, urobili elektrické a vodovodné rozvody a mnohé ďalšie
práce.
Pravda, ľahko som Vám to stručne povedal,
ale skutočnosť taká ľahká nebola. Na to bolo
potrebnej veľa usilovnej práce našich členov
a veľké finančné prostriedky.
Aby táto činnosť bola uskutočniteľná, bolo
potrebné založiť organizáciu, ktorá by túto
činnosť zastrešovala a riadila.
Stalo sa tak 29. októbra 1982, pod názvom
záhradkárska osada „Dolný mlyn“ v Špačinciach (názov od mlyna poháňaného vodou po
našom potoku, ktorý sa nachádzal poniže záhradkárskej osady, na búranisko ktorého sa ja
ešte z chlapčenských čias pamätám).
Na zakladajúcej schôdzi bolo uložené zabezpečiť potrebné doklady na zaregistrovanie
a činnosť tejto organizácie, ako aj previesť

zmenu užívateľa pôdy, založiť účet v ŠBČS,
spôsob hospodárenia organizácie, atď.
Členom záhradkárskej osady bolo vtedy pridelených 28 záhradiek o výmere cca 4 árov.
V roku 1984 po rekultivácii blízkeho hliníka sme získali ďalšie 4 záhradky, takže dnes
máme 32 záhradiek.
Významný zlom v histórii našich záhradiek
nastal vo februári r. 2000, keď sa prihlásili
noví majitelia pozemku, na ktorom máme
záhradky /zrejme vzdialení príbuzní p. Chovana/ a od nich sme si odkúpili záhradky.
Takto sa zrušil ich prenájom a stali sme sa
ich vlastníkmi.
V priebehu rokov záhradkári navzájom zdokonaľovali svoju činnosť, zvyšovali svoje vedomosti v pestovaní zeleniny, ovocia, viniča
i okrasných rastlín.
Postupne sme začali s výstavbou záhradných
chatiek, ktorých sa už v osade postavilo 27.
Môžem povedať, že dnes nám záhradky slúžia nielen na dopestovanie úrody zeleniny,
ovocia, hrozna, ale aj na účely rekreácie, oddychu a spoločenského vyžitia.

V r. 2012 sme oslávili už 30. výročie vzniku. Za tento čas sa dožilo veľa našich členov
dôchodcovského veku. Avšak získali sme
veľa odborných skúseností a mnohé záhradky
sa dostali na dobrú úroveň, ktorú môžu zhodnotiť aj občania Špačiniec na každoročných
výstavách ovocia, zeleniny, kvetín a ručných
výrobkov, ktoré v spolupráci s ďalšími organizáciami uskutočňujeme v jesennom období.
Dobrý chýr sa rozniesol ďaleko, čo sa prejavilo i tým, že okrem Špačinčanov, už vlastnia
v našej osade 2 záhradky občania z Bratislavy a 11 záhradiek občania z Trnavy.
Pokiaľ ide o vzájomné vzťahy medzi záhradkármi, môžem s hrdosťou povedať, že nepoznám jeden prípad nedorozumenia medzi
členmi. Záhradkárov môžem teda smelo charakterizovať ako ľudí spoločenských, slušných, pracovitých, s vyvinutým vzťahom k
prírode.
Marcel Rybár
predseda záhradkárskej osady „Dolný
mlyn“ v Špačinciach
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Nové zmeny v našej škole
1.7.2014 došlo k zmene vo vedení v našej ZŠ s MŠ Špačince. Riaditeľom školy sa
stal PaedDr. Peter Kalapoš a možno Vás bude zaujímať, aké predstavy má nový riaditeľ o budúcom smerovaní našej školy a materskej škôlky.

Predovšetkým mi dovoľte, aby som Vám
o sebe napísal zopár viet. Vyštudoval som
Strednú priemyselnú školu v Trnave a Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor
špeciálna pedagogika. Na tejto univerzite
som si urobil doktorát v odbore psychopédia.
Po ukončení školy som pracoval v Špeciálnej základnej škole v Hlohovci ako učiteľ,
potom som ako školský inšpektor pôsobil
na špeciálnych školách v rámci Trnavského
samosprávneho kraja. I keď som svoju prácu robil zodpovedne a snažil sa nielen kontrolovať ale aj pomáhať a usmerňovať prácu
riaditeľov, zistil som, že oveľa viac ako kontrolná činnosť, administratívne a štatistické
úkony ma baví priama práca s ľuďmi a budovanie podmienok pre lepšie vzdelávanie detí
a prácu pracovníkov v škole. Zmysel svojej
práce som našiel v manažovaní a priamom
riadení chodu ZŠ s MŠ v Križovanoch nad

Dudváhom, kde som pôsobil 11 rokov až do
30.06.2014. Dnes už môžem konštatovať, že
moja práca a úsilie ktoré som vynaložil neboli zbytočné. Škola v Križovanoch bola ako
jedna z mála na Slovensku kompletne zrekonštruovaná, nadstavilo sa nové podlažie,
vytvorili sa nové odborné učebne v podkrovných priestoroch. Škola je vybavená novým
školským nábytkom, modernou výpočtovou
technikou, s modernou školskou kuchyňou a
veľmi dobrými podmienkami pre voľnočasové aktivity pre žiakov s kvalitnými výchovno-vzdelávacími výsledkami v rámci kraja.
Keďže v Špačinciach bývam už 12 rokov,
cítim sa i ja spoluzodpovedný ako občan Špačiniec za život v obci hlavne za rozvoj školstva a jeho ďalšie smerovanie v našej obci.
Vážim si dlhodobé tradície a históriu školstva
v našej obci a i ja by som chcel prispieť svojím úsilím skvalitniť a zlepšiť podmienky našich detí v tejto oblasti. Plne si uvedomujem,
že túto úlohu bez patričnej spolupráce a pod-

pory zo strany nášho zriaďovateľa, ktorým je
obecný úrad Špačince, rodičov, ZRPŠ a rady
školy to bude len veľmi ťažké naplniť. Preto
pozícia riaditeľa nie je len funkciou na reprezentáciu školy, ale predovšetkým každodenná práca človeka, ktorý musí riešiť problémy
v oblasti prevádzky ZŠ a MŠ, vytvárať čo
najoptimálnejšie a najefektívnejšie podmienky pre prácu učiteľov a zamestnancov školy,
spĺňať či realizovať požiadavky zo strany rodičov a v neposlednom rade plánovať a kreovať ďalšie smerovanie školy. Mojím cieľom
je, aby žiaci našej školy mali vytvorené čo
najlepšie podmienky na vzdelávanie a realizovanie svojich voľnočasových aktivít.
Predovšetkým chcem zatraktívniť vyučovanie na našej škole novými vyučovacími metódami a formami, zapájať žiakov do
olympiád, súťaží, projektov a podporovať
školské akcie a aktivity na našej škole, podporovať kreativitu učiteľov, zvyšovať ich odbornú úroveň a dosahovať dobré výchovno-vyučovacie výsledky našej školy.
Myslím, že zmeny v našej škole bolo badať už na prvý pohľad, keď návštevník vstúpi
do našej budovy. Počas prázdnin žiakov sme
neoddychovali, práve naopak hlavné chod-

by oboch pavilónov sme z rozpočtu školy
vymaľovali, chodba sa presvetlila, svojpomocne sme zrekonštruovali dvere učební,
namontovali sa nové kľučky a vypínače na
chodbách, pribudli nové štítky na dverách
a nové kvety na parapetách okien. Vyrobili sme taktiež nové veľkoplošné nástenky,
ktoré zdobia hlavné chodby po celej svojej dĺžke. V spolupráci s obecným úradom
sme počas prázdnin materiálne dobudovali
priestory pre nové oddelenie MŠ, boli zrekonštruované rozvody ústredného kúrenia
v pavilóne A, čím sa dokončila ďalšia etapa
postupnej rekonštrukcie ústredného kúrenia
v budovách školy. V materskej škole sa nám
podarilo zrealizovať protišmykový povrch
pred hlavným vchodom, zakúpiť nové kvalit-
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né vysávače, ktoré zároveň aj tepujú. Zväčšil
sa i počet zamestnancov ZŠ s MŠ v súvislosti
s otvorením nového oddelenia MŠ. Škola a
materská škola má momentálne 37 zamestnancov. Musím konštatovať, že kolektív učiteľov je veľmi dobrý, som milo prekvapený
ich aktivitou, spolupatričnosťou a ochotou
pomôcť. Spokojnosť môžem vysloviť aj s nepedagogickými zamestnancami, ktorí vždy
spoľahlivo zrealizujú dané úlohy a vďaka
ktorým škola funguje bez väčších problémov. Zmenila sa i organizácia prípravy a
vydávania jedál v škole, kde sme sa museli
prispôsobiť režimu materskej školy. Školskú kuchyňu sme museli vymaľovať, vybaviť
novým riadom, hrncami, ohrevným pultom
a nerezovými stolmi. Ďalšia zmena nastala
tým, že sme vyšli v ústrety požiadavkám rodičov a zriadili sme ranný školský klub detí,
ktorý prevádzkujeme od 6.45 do 7.45 h.
Okrem týchto zmien sme v škole zaviedli nové školské akcie ako napr. Deň jablka,
ktorý mal veľmi dobrý ohlas u detí ale aj u
rodičov, Mikuláš v škole v réžii našich deviatakov, 1. ročník lampiónového sprievodu,
exkurzia do výrobného závodu Coca-Cola a
pod. Samozrejme zachovávame aj tradičné
aktivity ako sú Vianočná akadémia v škole,
Špačinský jarný kros, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, či plavecký výcvik.
Je však stále veľa toho, čo je potrebné
zmeniť. To je však otázka nemalých investícií a času, ktoré je potrebné investovať do
školstva. Nutná je predovšetkým celková
rekonštrukcia školskej kuchyne v ktorej do-

sluhujú staré stroje a mnohé chýbajú. Máme
starý školský nábytok, školské tabule, osvetlenie školského areálu, nerovné chodníky a
nevyhovujúce počítačové učebne so starými
počítačmi a softvérmi. Bez finančnej pomoci
zriaďovateľa nebude možné tieto nedostatky odstrániť. Preto bude potrebné zo strany
zriaďovateľa prijať systematické opatrenia a
každoročne vyčleniť v rozpočte obce určitú
čiastku hlavne na rekonštrukciu kuchyne.
Uvedomujem si, že škola patrí všetkým a
riešenie problémov ZŠ a MŠ nemôžem dávať
len na plecia zriaďovateľa. Preto ma veľmi
teší, že v našej obci sú rodičia, ktorí mi vy-

„Škola nesmie byť miestom sĺz,
bludiskom a drinou, ale hrou,
hostinou a rajom.“

J. A. Komenský

Sú dni a chvíle v živote človeka, keď sa na chvíľu zastaví
a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla v
radostných i všedných dňoch jeho života.
Špačinská škola mi bola domovom viac ako 18 rokov. Vždy
som pociťoval hrdosť a spolupatričnosť k našej škole, obci a
ľuďom, ktorým na nej záležalo. S potešením zisťujem, že som
nebol sám, že takých je nás veľa. Veľa tých, ktorí sa v myšlienkach a osobne radi vraciame medzi múry „Špačinskej školy“. Časom sa zabudne na nepríjemnosti – vyblednú. Zostanú
len pekné spomienky. Zbierajme si ich, ukladajme, tešme sa
z nich.
Na sklonku svojej pracovnej aktivity by malo nasledovať
hodnotenie. Toto hodnotenie úrovne školy prenechávam tým
stovkám absolventov, ktorých škola vychovala. Nech oni posúdia ako ich škola pripravila do života.
Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a škôlky, s
ktorými som mal tú česť spolupracovať počas môjho riaditeľovania. Prežili sme spolu pekných osemnásť rokov. Bol to veľmi dobrý kolektív, v ktorom vládli veľmi dobré medziľudské
vzťahy a spolupráca. Mal som vždy pocit akoby to neboli moji
podriadení, ale priatelia, ktorí sa snažia pomáhať mi v mojej
práci. Tento pocit a pocit spolupatričnosti mi bol vzpruhou do

chádzajú v ústrety. Výborne spolupracujeme
s vedením ZRPŠ a s pánom starostom, ktorý
sa zaujíma o problémy školy a v rámci jeho
možností sa snaží pomôcť.
Škola bude potrebovať značnú finančnú
podporu. Preto dúfam, že okrem pána starostu a nových poslancov ma v mojej snahe o
lepšie podmienky školy podporia aj obyvatelia Špačiniec a podnikatelia, aby sme spolu
vybudovali dôstojné miesto pre vzdelávanie
našich detí.
PaedDr. Peter Kalapoš
riaditeľ ZŠ s MŠ Špačince

ďalšej práce. Spomínam si na chvíle, keď sme museli riešiť závažné problémy, ale aj na chvíle radostné, veselé i humorné.
Za toľké roky mi škola prirástla k srdcu a priznávam sa, že pri
odchode do dôchodku mi bude ľúto tento kolektív opúšťať.
Využívam túto príležitosť a chcem poďakovať starostom
obce pánovi Matlákovi a pánovi Mgr. Zemkovi za veľmi dobrú
spoluprácu a korektné vzťahy počas môjho pôsobenia v obci,
pri zveľaďovaní a inovácii školy, pri zabezpečovaní financiami
a prostriedkami z rôznych projektov. Spoločnými silami sme
v škole vytvorili veľmi dobré podmienky pre jej ďalší rozvoj
plniť funkciu - vychovávať mladých ľudí pre život.
Cením si dobrú spoluprácu s pracovníkmi obecného úradu, poslancami, rodičmi a podnikateľskými subjektami v obci,
pretože ich ústretovosť bola mojím hnacím motorom v ústrety
výchove a vzdelaniu.
Novému vedeniu školy želám veľa tvorivých síl a ochotných
spolupracovníkov pri zveľaďovaní tejto školy, lepšie spoločenské a finančné ohodnotenie a našim žiakom mnoho úspechov v
škole a dobré uplatnenie v živote po jej skončení.
Mgr. Jozef Pádej
bývalý riaditeľ školy

Užívaj svoj rozum vo všetkých situáciách života a nič na svete ti nebude klásť prekážky, ktoré by ti bránili
kráčať po ceste dokonalosti.“
„

(EPIKLETOS)
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Z činnosti ZO JDS Špačince v roku 2014
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v obci Špačince vznikla dňa 21.
januára 2012. K dnešnému dňu má organizácia 124 členov.
ZO JDS funguje už tretie funkčné obdobie. Jej činnosť riadi 5-členný výbor ZO JDS
v zložení Alica Paučeková, Marta Lovecká,
Katarína Palšovičová, Anna Žitná a Milan
Šaradín a 3-členná revízna komusia v zložení
Eliška Vnenčáková, Štefan Bánovec a Marián Hutta.
Aj v roku 2014 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 2014 sme privítali tancom a spevom.
Niektorí naši členovia sa zabávali na „Plese
seniorov okresu Trnava“, ktorý sa uskutočnil
v KD Šelpice. V roku 2014 sme nadviazali
spoluprácu s mladými Špačinskými ochotníkmi a podieľali sme sa s nimi na príprave
Fašiangového sprievodu obcou a občerstvenia na Fašiangovú veselicu. Dôchodci svojou
účasťou podporili vystúpenie Špačinských
ochotníkov, ktorí pripravili zábavný program
pod názvom „Slnce, seno, fašiangy“. Začiatkom roka sme navšívili divadelné predstavenie „Vrátila sa raz v noci“ v Divadle J. Palárika v Trnave /26.2./
Z príležitosti „Mesiaca knihy“ ZO JDS v
spolupráci s Obecnou knižnicou zorganizovala v marci burzu starých kníh, spojenú s predajom za symbolickú cenu pod názvom „Špačinský antikvariát“. Pre veľký záujem bola táto
burza predĺžená a knihy boli v knižnici vystavené počas celého roka. Z príležitosti MDŽ

sme sa zúčastnili kultúrneho podujatia v ŠH
Družba v Trnave.
V máji na „Deň matiek“ sme prijali pozvanie starostu obce na divadelné predstavenie v
KD Špačince. Milým slovom a poďakovaním
nás privítal starosta obce p. Július Zemko aj na
posedení dôchodcov z príležitosti „Dňa úcty
starším“ . Prekvapením a spestrením tohto
slávnostného dňa bol vynikajúci program, ktorý pripravili „Mladí špačinskí ochotníci“ pod
názvom „Repete“. V KD Malženice sa uskutočnil Festival speváckych súborov a skupín
seniorov okresu Trnava.
V spolupráci s Obecným úradom Špačince ZO JDS zorganizovala 26.apríla už druhý
ročník „Koštovky vín – Špačince 2014“ pre
širokú verejnosť, na ktorej sa prezentovali
nielen domáci pestovatelia vín, ale aj vinári
z okolitých obcí. Ochutnať sme mohli zo 47
vzoriek vín. Po otvorení a privítaní starostom
obce p. J. Zemkom a predsedníčkou ZO JDS
nasledovalo posvätenie vín, ktoré vykonal

správca farnosti Špačince pán dekan Hašan.
O dobrú náladu sa postarali členovia FS Špačinčanka. Aj touto cestou chceme poďakovať
všetkým poskytovateľom vzoriek vín a naším
sponzorom, ktorí sa zaslúžili o bohatú tombolu na záver tohto podujatia.
V spolupráci s Obecným úradom, OZ
FAIN, Záhradkárskou osadou a ZŠ s MŠ sme
zorganizovali už 3. ročník „Jesennej výstavy“ ovocia, zeleniny, ručných prác a iných
zaujímavostí /27.9./ Plodmi svojej práce,
kvetmi, exponátmi a prácami šikovných rúk
sa tu mohlo pochváliť takmer 100 vystavovateľov – záhradkárov a deti zo Základnej a
materskej školy Špačince
Počas celého roka 2014 naši členovia
svojou účasťou podporovali všetky 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“, kde sme zabezpečovali stravu a
obsluhu pre hostí a účinkujúce súbory.
V rámci dobrej spolupráce sa členovia
našej organizácie aj v roku 2014 zúčastnili na jarnej a jesennej brigáde na miestnom
cintoríne a kalvárii, ako aj na čistení Domu
smútku.
Poznávacie zájazdy, turistika, zdravotná
starostlivosť, 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 ich poznatkov
z histórie a poznávaniu prírodných krás Slovenska.
Jar vítame už tradične turistickou vy-
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chádzkou „Za medvedím cesnakom“ do Naháča /12.3./
V roku 2014 sa 6 našich členov zúčastnilo
Rekondično-liečebných pobytov s dotáciou
štátu 50 Eur v kúpeľných zariadeniach Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice a Kúpele
Lúčky.
Výbor ZO JDS na podnet starostu obce,
v spolupráci s Obecným úradom Špačince
a finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zorganizovali „Trojdňový
rekondičný pobyt“ v Nízkych Tatrách v Hoteli Junior Jasná s možnosťou neobemedzeného vstupu do hotelového bazéna a fitness,
ako aj využitia ponúkaných služieb welness
centra a procedúr. V rámci tohto pobytu sme
navštívili „Múzeum slovenskej dediny v
Martine“, vodné dielo Liptovská Mara, absolvovali sme turistické vychádzky v okolí
a cestu lanovkou na Chopok.
9. mája sa v priestoroch „Panskej záhrady v Cíferi“ konal „I.ročník súťaže vo varení
gulášu“ seniorov okresu Trnava. 5-členné
družstvo našich šikovných kuchárov- členov
ZO JDS Špačince sa umiestnilo na peknom
druhom mieste.
V máji sme sa zúčastnili na dvojdňovom
poznávacom zájazde Kysuce – Orava / 14.
– 15. mája/ . Navštívili sme Zámok v Bytči,
Historické námestie v Žiline, absolvovali sme
turistický pochod na pútnicke miesto v Turzovke a po ubytovaní sme zvládli aj turistiku v
Jánošíkových dierach v Terchovej. Na druhý
deň sme navštívili slovenský skvost a absolvovali sme prehliadku Oravského hradu.
Nezabudnuteľné zážitky majú naši členovia ZO JDS, ktorí sa zúčastnili trojdňového
zájazdu po Južných Čechách /2.-4.9./. S kvalifikovanými sprievodcami sme navštívili
historické centrum a štátny hrad v Českom
Krumlove, Třeboň a jeho rybníky, Č. Budějovice a zámok Hluboká.
V júni sme sa zúčastnili „Turistického

zrazu seniorov okresu Trnava“, ktorý organizovala Okresná organizácia JDS Trnava
na Červenom Kameni. Pochváliť sa môžeme
aktívnou účasťou našich členov na „Športových hrách seniorov okresu Trnava v Cíferi“
/18.7./. Tu sa umiestnila naša členka p. Marta
Lovecká vo viacerých športových disciplínach na 1. mieste a získala titul „Najlepšia
športovkyňa“ z radov seniorov v rámci okresu Trnava. Poďakovanie patrí aj ostatným našim členom za reprezentácia ZO JDS Špačince vo všetkých športových disciplínach.
V júli sme zorganizovali „Opekačku“
spojenú so športovými hrami na futbalovom ihrisku v Špačinciach nielen pre našich členov, ale aj rodinných príslušníkov
a vnúčatá. Pri dobrom guláši, harmonike a
speve sme strávili príjemný letný večer.
Z príležitosti 70. výročia SNP sme sa
zúčastnili na oslavách 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 auguste sa členovia výboru našej ZO
JDS Špačince - na pozvanie predsedníčky
krajskej organizácie JDS Trnava zúčastnili
„Parkúrových pretekov – Dunajský pohár
2014“ v Hipoaréne v Šamoríne, v novovybudovanom športovom areáli na medzinárodnej
úrovni, s veľkou rozlohou a neopakovateľnou
atmosférou.
Koncom roka sme pripravili pre našich
členov jednodňový predvianočný zájazd do
Čokoládovne Kittsee a na Vianočné trhy v
historickom centre Bratislavy.
Blíži sa koniec roka 2014 a s ním aj najkrajšie sviatky roka - VIANOCE. Aj tento
rok sa tešíme na prípravu a aktívnu účasť našich členov na Vianočných trchoch v Špačinciach dňa 13. 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 za celoročnú prácu
pri organizovaní podujatí nielen pre špačinských seniorov, ale aj pre širokú špačinskú
verejnosť. Výbor ZO JDS Špačince ďakuje
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, 3.12.2014
Alica Paučeková
predsedníčka
ZO JDS Špačince
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90. výročie DHZ
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OBECNÁ KLIŽNICA ŠPAČINCE
Obecná knižnica Špačince sa nachádza v
priestoroch Kultúrneho domu na 1. poschodí.
Činnosť knižnice v roku 2014 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 knižnice 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.- Euro, dôchodcovia a
držitelia preukazu ZŤP 0,50 Eur, deti do 15
rokov zdarma.
Okrem výpožičných služieb knižnica poskytuje služby verejného internetu, kopírova-

nie za symbolický poplatok /0,10 a 0,20 Eur/,
ako aj možnosti kultúrneho a spoločenského
vyžitia detí, mládeže aj dospelých.
V roku 2014 je do dnešného dňa zaregistrovaných 77 stálych čitateľov a priemerná
denná návštevnosť knižnice je 3 – 10 návštevníkov.
V roku 2014 sa knihovníčka A. Paučeková zúčastnila metodických školení, ktoré
organizovala Slovenská národná knižnica v
Martine, Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave ,
zameraných na získavanie a doplnenie odborných vedomostí a osvojenie doterajších
znalostí dňa 15.10.2014 „Metodické školenie
k programu KIS MaSK“, 4.12.2014 „Metodické školenie – Medziknižničná výpožičná
služba“. 9.12.2014 porada pre knihovníkov v
Knižnici J.Fándlyho v Trnave.
Z príležitosti „Mesiaca knihy“ ZO JDS

Špačince v spolupráci s Obecnou knižnicou
v marci zorganizovala burzu kníh spojenú s
predajom za symbolickú cenu pod názvom
„Špačinský antikvariát“. Pre veľký záujem
bola táto burza predĺžená a knihy boli v knižnici vystavené počas celého roka.
Teší nás záujem mladých rodičov o návštevu knižnice so svojimi deťmi v predškolskom veku. A tak má naša Obecná knižnica
zaregistrovaných ďalších malých čitateľov.
Medzi vzorných a zároveň asi najstarších čitateľov patrí dôchodca pán Viliam Kostka.
Do budúcnosti plánujeme zaradiť do programu knižnice viac stretnutí a besied so spisovateľmi a doplniť obsah knižničného fondu
o nové tituly kníh. V knižnici sa snažíme
vytvárať kultúrne prostredie pre príjemné využívanie voľného času nielen dospelých čitateľov, ale aj mládeže a detí.
V Špačinciach, 4.12.2014
Alica Paučeková, knihovníčka

Prvej a jedinej slovenskej frisbee dedine sa v roku 2014 darilo
Kto by to bol povedal, že títo mladí nadšenci na jeseň roku 2015
oslávia už piaty rok svojej existencie. Pod vedením trénera Jozefa
Horvátha ml., ktorý mimochodom získal titul Tréner roka 2013, získali mnohé významné úspechy.
Začiatkom februára sa konali v Senici halové majstrovstvá Slovenskej republiky, kde obsadili 4. miesto. Rovnaké umiestnenie si
odniesli aj z augustového turnaja Manic Miner v Priechode (okr. BB),
tu ich o postup do finále pripravil súper o jediný bod. Koniec leta sa
niesol v znamení ligových zápasov. V kvalifikácii na majstrovstvá SR
uspeli veľmi dobre – v Moldave nad Bodvou si vybojovali 2. miesto
a získali teda jasnú vstupenku na majstrovstvá. Tie sa konali o dva
týždne v Prievidzi. Napriek nepriaznivému počasiu sa im tu darilo
nad očakávania a zo všetkých odohratých zápasov ich porazil iba tím
Outsiterz (BA), ktorí sa stali majstrami SR. Špačinčania sa môžu popýšiť titulom vicemajster, čo je zatiaľ najlepšie umiestnenie tímu v
tejto súťaži. Úspechy tímu je možno skrytý v intenzívnej integrácií
juniorov a dievčat. Dievčatá si merali sily aj na októbrových halových

Ženské halové majstrovstvá - Senica.
1.rad: Baška Šišková, Dominika Šišková, Miška Rafajová, Aďa Lehutová,
Dominika Boledovičová.
2. rad: Bibika Pinkasová, Sabínka Hluchová, Sonka Kubišová.

Kvaliﬁkácia na majstrovstvá - Moldava nad Bodvou.
1. rad: Zdeno Lehuta, Milan Hajšo, Tomáš Lehuta, Matej Peterka, Samo Strečanský, Jožo Horváth, Martin Kušnier, Peťo Kukan.
2. rad: Bibika Pinkasová, Baška Šišková, Dominika Šišková, Sabínka Hluchová, Miška Rafajová, Sonka Kubišová.

majstrovstvách v Senici v kategórií žien. Tie si tiež odniesli krásne
druhé miesto. Predbehli ich iba dievčatá z tímu LayD’s (výber slovenských reprezentantiek). Záver roka zaklincovali naši juniori. Na
turnaji pre rozvíjajúcich sa hráčov UltiPro Lafranconi v Bratislave
nastúpili proti slovenským vysokoškolákom a ich drina bola ocenená
prvým miestom! Na tomto turnaji dostala naša mladá hviezda Barbara
Šišková cenu najlepšieho hráča turnaja.
To, že špačinčania vedia čo robia dokazuje aj fakt, že tento rok sa
na post predsedu Slovenskej asociácie frisbee, dostal práve náš hráč
Tomáš Lehuta. K dosiahnutým výsledkom im samozrejme gratulujeme a tomuto mladému kolektívu, ktorého vekový priemer je iba 20
rokov, želáme, veľa pekných umiestnení aj v novej sezóne.
Ondrej Ryška
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Špačinská bežecká pocta Anke Chmelkovej-Blanárikovej
Špačince zažili v roku 2014 nejednu významnú udalosť. Medzi vrcholné
športovo-spoločenské sviatky v našej
obci patrilo tridsiate siedme dejstvo
Špačinského trojuholníka.
Prišiel naň 138-členný pelotón dospelých vytrvalcov zo Slovenska, Česka a Portugalska. Stojí za povšimnutie, že toto masové zápolenie od 1. júla
1978 ešte nemalo prestávku a vždy
dostáva priestor začiatkom leta od
sedemnástej hodiny na tej istej trati s
obrátkou na konci Trnavy. Tiež teraz
tomu tak bolo.
Úloha čestnej štartérky pripadla
vzácnej hostke, atletickej ikone Anke
Chmelkovej-Blanárikovej (* 26. júla
1944 v Špačinciach). Desaťkilometrové preteky boli oslavou sedemdesiatych narodenín olympioničky z Mexika 1968 a dva roky predtým európskej

šampiónky z Budapešti. Začiatkom
tohto leta prijala pozvanie do rodnej
obce spolu so svojím manželom, rovnako bývalým atlétom. Naša najslávnejšia rodáčka je doteraz jedinou Slovenkou s titulom majsterky Európy v
atletike pod holým nebom. Najrýchlejšia štvrťkárka na starom kontinente
1966 si zlatú medailu prisvojila v novom rekorde (osobnom, československom i európskeho šampionátu) 52,9
s, keď pred striebornou Maďarkou
Munkácsiovou mala v cieli desaťmetrový náskok! V tejto disciplíne štartovalo na budapeštianskom Népstadióne
až 30 atlétok z 15 štátov.
Tiež uveďme, že Anka Chmelková má vo vitríne štyri zlaté medaily z
majstrovstiev Československa na 400
m (1964, 1966, 1968, 1969). Počas kariéry utvorila dovedna deväť čs. rekordov, z nich až šesť na 400 m (od 56,2 v
roku 1963 po 52,9 s v roku 1966). Ako
prvá v ČSSR zabehla 400 m pod 54
sekúnd (30. 8. 1966) i pod 53 sekúnd
(1. 9. 1966). Zúčastnila sa Európskych
halových hier v Prahe 1967 a svoju
vlasť reprezentovala v deviatich medzištátnych stretnutiach.
„Ďakujem svojim rodákom za milé
prekvapenie. Veľmi si ho vážim,“ s dojatím povedala jubilantka do moderátorovho mikrofónu. „Teším sa, že jubilujúcej atletickej legende, pani Anke
Chmelkovej-Blanárikovej, môžem pri
tejto sviatočnej chvíli zagratulovať v
mene všetkých Špačinčanov,“ uviedol
starosta obce Július Zemko, ktorému
premiérovo patrila riaditeľská taktovka v organizačnom štábe medzinárodnej cestnej desiatky. Nechýbalo ani
oslavné Živijó! v podaní Špačinčanky,
populárnej folklórnej skupiny pod vedením harmonikára Jozefa Slezáka.
Spravodajsky zaznamenajme, že
hlavné trofeje zo Špačinského trojuholníka 2014 si odniesli úspešní atléti Michal Puškár (brat známejšieho
Ondreja Puškára, ktorý už dva razy
triumfoval v týchto pretekoch) z trnavskej Slávie a Ľubomíra Maníková
z bardejovského JM Demolex. Obhajkyňa predošlého prvenstva absolvovala zvlnených 10 km zo Špačiniec
do Trnavy a späť v novom traťovom
rekorde 38:15 min.
Text: Jaroslav Lieskovský
Foto: Marta Országhová
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d posledného príspevku do tohto
nášho obecného občasníka uplynul
pomaly už rok a tak by som chcel v
mene členov šachového klubu, ktorý pôsobí
pod hlavičkou Obecného úradu Špačince bilancovať činnosť za predchádzajúce obdobie.
Predovšetkým musím spomenúť, že náš cieľ
a to postúp z 5. ligy do 4. ligy sa nám podaril. O tento úspech sa na „šachových poliach“
postarali Ing. Peter Valach, Jozef Karel, Vít
Šulko, Rudolf Slezák, Ján Pinkas, Ivan Štefánek a Tomáš Vrška. V našej členskej základni máme ešte jedného šachistu a to Milana
Janečku, ale ten počas súťaže v spomínanej
5. lige na šachové zápasy nenastúpil. Ako
som už spomenul v súčasnosti hráme 4. ligu,
skupinu A-22 juh, kde okrem nášho družstva
hrajú družstvá zo Serede, Hlohovca, Trnavy, Gabčíkova, Dunajskej Stredy, Veľkého
Medera, Orechovej Potôni, Cífera a Dolnej
Krupej. Súťaž začala 12. októbra a k dnešnému dňu sa odohralo 5. kôl s konštatovaním,
že nám tieto šachové zápasy vôbec nevyšli
nakoľko sme „zatiaľ“ nezískali ani bod. Teraz medzi Vianočnými sviatkami je kratšia
prestávka. Ďalšie, t.j. 6. kolo začína až po
Novom roku, s odhodlaním zabojovať a získať potrebné body, ktoré by nám zabezpečili
udržanie sa v tejto súťaži.
Krátke prerušenie súťaže (-í) využívame
na pravidelné usporiadanie Vianočného šachového turnaja, ktorý bude 27. decembra
t.j. v sobotu v priestoroch bývalého obecného

úradu. Preto chcem aj prostredníctvom tohto
občasníka pozvať všetkých priaznivcov šachu
na tento šachový turnaj, ktorý pre spresnenie
bude v spomínaní deň a začne zaregistrovaním hráča do 10,00 hodiny. Ozaj sú vítaní
všetci, ktorí sa venujú tejto kráľovskej hre s
tým, že v tento deň prežijeme príjemné posedenie za šachovnicami a zároveň spoznáme a získame nových dobrých hráčov, ktorí
by rozšírili našu členskú základňu. Len pre

ŠACH

informáciu spomeniem, že minuloročného
turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov, na ktorý boli
pozvaní aj hráči zo šachového klubu ŠK Hlohovec a ŠK Lokomotíva Trnava. Víťazom
sa stal Bystrík Tupý z ŠK Hlohovec, druhý
skončil Michal Babirát z Lokomotívy Trnava
a na 3. mieste skončil Peter Valach.
Záverom by som chcel všetkým popriať,
nakoľko sa blížia najkrajšie sviatky v roku,
aby ich prežili v zdraví a v šťastí v kruhu svojich najbližších a do nadchádzajúceho Nového roku veľa úspechov a splnených prianí.

Futbalisti TJ Družstevník Špačince - hodnotenie roku 2014
V jesennej časti ročníku 2013/2014 sa
Á tímu darilo, skončili na 8. mieste a preto
mohli hráči v zime odpočívať a naberať sily
na druhú polovičku súťaže. Prípravu začali v polovici januára, trénovalo sa dva krát
týždenne kombináciou silových tréningov v
telocvični a kondičných na ihrisku. Po zlepšením počasia sa príprava presunula von na
bežný tréningový režim.
Jarná časť sa mužstvu vydarila, získalo 26
bodov a v konečnej tabuľke sezónny 2013/
2014 skončilo na 7. mieste čo je najlepšie
umiestnenie za posledných 7 rokov. Mužstvo
podávalo bojovné výkony, trápilo a získavalo
body aj s vedúcimi mužstvami súťaže.
V lete musel pre zdravotné problémy
skončiť pri trénerskom kormidle Fero Klinovský a nahradil ho bývalý hráč Spartaka
Trnava Peter Mrva. Zo zdravotných alebo
súkromných dôvodov ukončilo v lete pôsobenie s A tíme viacero skúsených hráčov, čo
sa odrazilo na výkonoch mužstva v jesennej
časti. Mužstvo skončilo na poslednom, t.j.
16. mieste zo ziskom iba 6 bodov.
Dorastenci začínali jarnú časť súťaže na 9.
mieste zo ziskom 18 bodov. V zime odišlo viacero hráčov, ktorí boli v našom tíme na hosťovaní
a preto bolo prioritou dohranie súťaže. To sa podarilo a dorastenecký tím skončil na 11. mieste
so ziskom 24 bodov. Do ďalšej sezónny sa pre
nedostatok hráčov dorastenecký tím neprihlásil.

Na jar prebral žiacky tím Marek Maričák,
ako asistent mu vypomáha Miloš Pakanec. V
jarnej časti skončili na 14. mieste so 6 bodmi.
Od začiatku pôsobenia nového trénera bolo
vidieť zlepšenie, a pred novým súťažným ročníkom sa u žiakov zvýšil záujem o futbal, čo
sa prejavilo na zápasovej ale aj na tréningovej
účasti družstva. Na konci jesennej časti majú
na konte 2 body po odohratí 12 súťažných
stretnutí a v tabuľke obsadili 12.miesto.
Tento rok sa klubu po ročnej prestávke
podarilo obnoviť tradíciu plesu Športovcov

A-tým jar sezóna 2013/2014

a tak sa 15. februára presunuli zo zelených
trávnikov na tanečný parket. Ples mal kladné
ohlasy a preto sa môžete tešiť aj v nasledujúcom roku na 4. reprezentačný ples Športovcov, ktorý sa uskutoční 31. januára 2015.
Tešíme sa na Vás.
Toľko k zhodnoteniu roku 2014. Všetkým
hráčom, funkcionárom aj fanúšikom srdečne
ďakujeme za odvedenú prácu a za podporu. Prajem Vám Šťastné a Veselé Vianoce a
Šťastný Nový rok.
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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 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.

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).

„ROZVÍJAŤ REGIÓN UČENÍM“

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

Principiálne však RRA HC-PN vznikla
predovšetkým za účelom napĺňania filozofie Trmavského samosprávneho kraja:

...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

AKCIE V OBCI ŠPAČINCE 2015

3. január 2015
6. január 2015
17. január 2015
24. január 2015
31. január 2015
7. február 2015
14.február 2015
15. február 2015
28.február 2015
1.-6.marec.2015
30. apríl 2015
1.-2.máj.2015
10. máj 2015
6. jún 2015
28.6.2015
4. júl 2015
12.-18.júl 2015
18.júl 2015
22. august 2015

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

29. august 2015
29.august 2015

–
-

4.-7.sept. 2015
26. sept. 2015

–

17.október 2015
25. október 2015

–

21. nov. 2015 –14.
29. november 2015 –
4. december 2015 –
12. december 2015 –
31. december 2015 –

Stolnotenisový Memoriál Ľ. Červeného
Trojkráľový koncert
OZ FAIN
Poľovnícky ples
PZ Svornosť
Country bál
country skupina Návrat
Ples športovcov
TJ
Ples hasičov
DHZ
Podšable
ŠOD, JDS
Detský maškarný ples
ZŠ s MŠ
Obecná zabíjačka
obec, DHZ
Púť Taliansko
OZ FAIN
Stavanie mája
obec, DHZ, JDS
Košice – Levoča
OZ FAIN
Deň matiek
obec
Deň pre všetkých
obec
Farská opekačka
OZ FAIN
Špačinský trojuholník
obec , BK Špačince
Farský tábor Duchonka
OZ FAIN
Country pohodička
Návrat, obec
Jarmok s programom folklórnych skupín
obec a FS Špačinčanka
Memoriál zaslúžilých členov
DHZ, obec
31.ročník diaľkového turistického pochodu
ŠPCH Špačinská 100-ka
ŠPCH, obec
špačinské hody
Výstava ovocia, zeleniny, koštovka vína
Obec, JDS, OZ FAIN,
záhradkári
5.Farský reprezentačný ples
OZ FAIN
Uvítanie do života, jubilanti,
posedenie dôchodcov
obec
reprezentačný Katarínsky ples
FS Špačinčanka
FS
Výstava o včelách a včelích produktoch
Spolok včelárov Špačince
a obec
Mikuláš
obec, NO Malý princ
Vianočné trhy
obec
v spoluprácii sa organizáciami v obci
Ohňostroj
obec

Špačinský hlas – občasník obce Špačince. Email: spacinskyhlas@spacince.sk. Redakčná rada: Mgr.Július Zemko, Mgr. Zlata Matláková,
Jana Bilková, Mária Chynoranská. Technická výroba ROTAP tlačiareň, s.r.o. Trnava. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky skrátiť,
redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory prispievateľov nemusia byť totožné so stanoviskom redakcie.Články neprešli jazykovou úpravou.

