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Vážení spoluobčania,

dostáva sa Vám do rúk občasník Špačinský hlas. Občasník, o ktorom som
presvedčený, si nájde u Vás svoje
miesto. Myšlienka, aby mali Špačince
svoje noviny, ktoré budú v začiatku
vychádzať ako občasník a postupne sa
môžu stať podľa periodicity polročníkom alebo štvrťročníkom, sa stala realitou. Chceme tak dať priestor všetkým,
ktorí majú akékoľvek dočinenie s dianím v obci Špačince. Je okolo nás veľa
firiem, veľa rôznych kultúrnych alebo
športových organizácií, ktoré je treba
odprezentovať. Všetci hájime farby
obce Špačince, ale nie všetci o sebe niečo vieme. A toto je to správne miesto,
kde sa dá o sebe niečo napísať, kde sa
môžeme pochváliť o svojich úspechoch
alebo oznámiť čo chceme urobiť, aké
máme plány a podobne.
V tomto prvom čísle dostávajú
priestor školy, firmy a organizácie.
Obec Vás poinformuje čo sa počas
roka 2013 udialo, aj čo plánujeme v roku nasledujúcom.
Tak ako sme pred rokmi začali tradície zabíjačiek, Mikulášov, Dňa pre
všetkých, vianočných trhov, jarmokov,
pokračovali v tradíciách ako stavanie
mája, oslavy dňa matiek, posedenia s
dôchodcami, tak v tých tradíciách chceme aj naďalej pokračovať. Je v tom
určité kultúrne dedičstvo, ktoré prenášame na ďalšie generácie. V našich novinách bude priestor aj na informácie
o týchto aktivitách.
Verím, že nás aj vy nabudíte a dáte
veľa podnetov, čomu by sme sa mohli
v budúcnosti v našich novinách venovať.
Vážení spoluobčania, blíži sa čas
Vianoc, čas kedy sa prejavuje úcta,
láska a odpustenie. Je to čas, kedy slávime najkrajšie sviatky roka.
Preto mi v závere dovoľte, aby som
Vám všetkým poprial v mene svojom,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene zamestnancov obecného úradu, krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového
roku 2014, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa
osobných ako aj pracovných úspechov.
Mgr. Július Zemko, starosta obce

História

V tomto roku je tomu 50 rokov čo
sa 23.novembra 1963 slávnostne
odovzdal do užívania Kultúrny
dom. Stavať sa začal v roku 1957.
Ešte dnes je táto stavba nadčasová a spĺňa architektonickú vizualizáciu.

Milí obyvatelia Špačiniec,
prežívame najkrajšie obdobie v roku
– Vianoce. Čas, do posledného momentu
hektický, akoby zastal a chcel nám
pripomenúť: „Postoj chvíľa, si vzácna.“
V čom spočíva táto výnimočná udalosť?
V Láske. V Láske, ktorá prišla na
svet v malom Dieťati. V Láske, ktorá
prišla do ľudskej biedy, aby túto biedu
premenila a posvätila. V Láske, ktorá
nepozná hranice a chce poslúžiť všetkým
bez rozdielu. V Láske, prostredníctvom
ktorej sa nebo sklonilo k zemi a dotklo sa
človeka.
Vianoce sú teda veľkým darom pre nás
ľudí. Boh nás pozýva, aby sme mali účasť na
tomto dare, dokázali prijať obdarenie a byť
darom pre druhého človeka. Mať účasť na
dare znamená otvoriť sa Bohu cez rozhovor
– úprimnú modlitbu; prijať a posilniť sa
Pánom cez sv. omšu – najvzácnejší poklad
a bránu do neba; poznať Pána cez Sväté

písmo, lebo len tak môžeme povedať, že ho
poznáme a milujeme.
Ak budeme mať účasť na dare Boha,
potom môžeme zrealizovať druhú časť
vianočného posolstva, a to je: byť darom
pre druhého. Kedy sa ním stávame?
Keď vidíme v druhom človeku Boha.
To znamená, že mu dokážeme poslúžiť,
podať pomocnú ruku, objať ho, vypočuť,
usmerniť... Toľkí ľudia očakávajú od nás,
že im zjavíme túto večnú Lásku.
Prajem všetkým obyvateľom Špačiniec
veľa Lásky, ktorá prichádza v malom
Dieťati, aby sme počas nastávajúceho
roku 2014 mohli čo najlepšie uskutočňovať
slová hlavného prikázania: „Milovať Pána
Boha nadovšetko a svojho blížneho ako
seba samého.“
Nech Vám Boh žehná!
PhDr. PaedDr. Mgr. Ľuboš HAŠAN
správca a štatutár farnosti, šk. dekan
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Narodili sa:
Zoe Huttová
Lara Kalašová
Natália Horváthová
Alžbeta Voláková
David Hoblík
Nina Palkechová
Matias Lovecký
Oliver Gašparík
Alex Adam Gažo
Alex Pinček
Bruno Doležaj
Paulína Hubináková
Lucia Hrušková
Lea Deáková
Alex Pavlík
Ondrej Nádaský
Nela Gajarská
Boris Lenhardt
Zosobášili sa
Juraj Hanzel a Ing. Zuzana Hoblíková
Peter Nádaský a Katarína Branišová
Roman Gajarský a Lucia Ungerová
Jaroslav Klačo a Mgr. Gabriela Matejkovičová
Roman Nádaský a Nikoleta Dikanová
Michal Hanus a Mgr. Martina Čapkovičová
Ing. Juraj Palovič a Ing. Lenka Tarandová
Milan Radošovský a Linda Lehutová
Michael Martin Schuller a Beáta Durdyová
Pater Calík a Mgr. Martina Vávrová
Andrej Uváčik a Zuzana Zavillová
Peter Turanský a Erika Mrvová
Peter Mitošinka a Antónia Miháliková
Zdenko Školník a Mária Chynoranská
MUDr. Roman Benedik a Miriam Mužíková
Jozef Mrva a Stanislava Horváthová
Zomreli:
Michal Bobek
Irena Kučíková
Mária Nádaská
Imrich Kosoň
Anna Hajzlová
Helena Hanáková
Viola Habalová
Milan Hanečák
Miroslav Michalička
Jozef Kulhánek
Ferdinand Ivanovič
Filoména Vávrová
Vojtech Vozák
Vilma Kubišová
OSLÁVILI
50
Bažík Vladimír
Belanová Beáta
Demianová Iveta
Halenár Jaroslav
Hanák Rudolf
Lehuta Marián
Lehutová Anna
Lehutová Eva
Melúchová Jana
Nádaská Alena
Nádaský Rudolf Ing.
Nemčok Miroslav
Pinkas Ľubomír
Remenár Vladimír
Ryška Štefan
Sersen Rudolf
Sersen Vladimír
Slezák Ivan
Šimončič Milan
Ťažký Rudolf
Tomašovičová Anna
Uváček Ľuboš
Valentová Iveta
Vršková Anna

2

Predstavujeme Vám
občianske združenie, ktoré je zriadené za účelom kresťanskej
práce s deťmi, mládežou, dospelými a seniormi.
Sídlom združenia je Rímskokatolícka Cirkev, zastúpená

dekanom Dr. Ľubošom Hašanom, farnosť Špačince,
Na vŕšku 413/5, 91951 Špačince.
FAIN ako združenie vzniklo 14. apríla 2010 a následne
po zaregistrovaní získalo IČO: 42161801. Štatutárnym
zástupcom je Mgr. Anna Haladová.
Poslaním
nášho
združenia
je
organizovať voľný čas detí, mládeže
a dospelých, v duchu kresťanskej
výchovy. Naším cieľom je zachovávať
kultúrne tradície, ale tiež spoznávať
nové kultúry, podporovať a upevňovať
duchovné aj mravné hodnoty.
Podieľame sa na ochrane životného
prostredia, rozvíjaní športových
aktivít členov a pomáhame mladým
ľuďom pri zapájaní sa do života. Pri
napĺňaní našich cieľov spolupracujeme
so štátnymi a neštátnymi inštitúciami.
Činnosť FAIN-ového združenia je
nezisková a jeho členom sa môže
stať každá osoba, ktorá sa stotožňuje
s poslaním a cieľmi združenia.
Výhody členstva vidíme v priestore
na rozvíjanie vlastných schopností,
vo vytváraní vzájomných vzťahov,
v ponuke možnosti vzdelávania,
v prehĺbení vzťahu s Bohom, ale taktiež
vo využívaní služieb a informácií
združenia.
OZ FAIN vyvíja činnosť už štvrtý

rok. Jeho aktivity sú všeobecne známe
nielen členom, ale aj širokej verejnosti
Špačiniec a okolia. Zapájame sa
a podporujeme aktivity obce, s ktorou
spolupracujeme vo viacerých akciách.
Poslanie združenia a jeho aktivity
smerujú rovnako k členom OZ, ako aj
ostatným sympatizantom a občanom.
Z množstva akcií, ktoré plánujeme
usporiadať v nasledujúcom roku
dávame do pozornosti v poradí 5. letný
detský tábor, Deň rodiny v spolupráci
s OÚ Špačince, Reprezentačný
ples, Trojkráľový koncert, Farskú
opekačku, tradičné divadelné zájazdy
do Bratislavy i duchovno-poznávacie
zájazdy do zahraničia. Naďalej
plánujeme pracovať s deťmi a staršou
generáciou, budeme rôznymi formami
práce zabezpečovať ich duchovný
a fyzický rozvoj.
Svojou prácou a aktivitami sa snažíme
šíriť dobré meno OZ, Farnosti
Špačince a obce Špačince.
Mgr. Anna Haladová
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta prírodných vied sa stala významnou súčasťou
novozaloženej Univerzity sv. Cyrila a Metoda hneď po
jej konštituovaní 1. augusta 1997.
Jedna z budov fakulty sa nachádza aj v Špačinciach,
ul. Hlavná 418. V budove sa nachádza: katedra
chémie, katedra biotechnológií, katedra ekochémie
a rádioekológie, ako aj laboratóriá a prednáškové
miestnosti.
Poslaním a cieľom Fakulty prírodných vied je
vytvárať výchovno-vzdelávacie prostredie zodpovedajúce požiadavkám rozvoja
vzdelania v progresívnych smeroch prírodných vied. Dlhodobým cieľom je výchova
a vzdelávanie študentov v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho,
magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia s dôrazom na ich budúce
uplatnenie v praxi. Regionálna dostupnosť, pokojné prostredie, dostatok priestoru
pre vedeckú prípravu, najmodernejšia prístrojová technika, porovnateľná so
svetovými výskumnými pracoviskami dáva študentom predpoklad ich uplatnenia
aj v zahraničí.
Vyučovanie sa realizuje v programoch:
Biotechnológie, Bc.
Chémia a aplikovaná chémia, Bc.
Aplikovaná informatika, Bc.
Aplikovaná biológia, Bc., Mgr., PhD.
Aplikovaná chémia a biochémia, Mgr.
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, PhD.
Molekulárna biológia, PhD.
Biotechnológovia získajú znalosť ako systémovo využívať biosystémy a génovo
manipulované organizmy mikrobiálneho, rastlinného a živočíšneho typu pri riešení
problémov vedeckého, vývojového a praktického charakteru.
Chemici získavajú primerané poznatky o súčasnej analytickej, fyzikálnej,
organickej a anorganickej chémii, biochémii, ako aj o hraničných disciplínach
uvedených chemických vied. Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych chemických,
farmaceutických, zdravotníckych i environmentálnych laboratóriách.
Ekochemici sú pripravovaní pre realizáciu meraní a stanovení v spojitosti s
charakterizáciou environmentálnych parametrov. Absolventi sú kvalifikovaní
v oblasti využívania remediačných techník a sú schopní pracovať a zastávať pozície
v oblasti ochrany životného prostredia, manažmentu a výskumu.
Informatici získajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa z informatických,
relevantných matematických a vybratých prírodovedných disciplín, ako aj z
ekonomicko-spoločenských vied. Uplatnenie nájdu vo výpočtových a informatických
útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových
pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej aj štátnej správe, vo finančníctve a
poisťovníctve, v oblasti služieb, v školstve, prípadne ako samostatne zárobkovo
činné osoby. Pôsobiť môžu v odborných funkciách ako vývojári počítačových
aplikácií, programátori, správcovia počítačových sietí ako aj v riadiacich funkciách
informatických útvarov.
Aplikovaní biológovia získajú teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a
návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii
predovšetkým v molekulárnej biológii, dokážu interdisciplinárne skúmať a poznávať
podstatu prírodných, technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo
nás. Po ukončení štúdia môžu pracovať v širokom rozpätí pracovísk s biologickým
a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s
výskumno-technickým zameraním.
doc. Ing. Stanislav Hostín, PhD.

60
Boledovičová Magdaléna
Cisarová Alena
Cmerová Zdenka
Čapkovičová Mária
Dobrovodský Miroslav
Glemba Eduard
Ivanovič Jozef
Ivanovičová Anna
Koleničová Anna
Konečný Bohumil
Kunka Robert
Machalová Jozefa
Mareček Ľubomír
Martonkovič Jozef
Megová Mária PaedDr.
Mrva Peter PaedDr.
Nádaský Jozef
Nádaský Michal
Paučeková Alica
Poláček Štefan
Tolarovič Vít
70
Bínovská Marta
Dobšovičová Irena
Dorotka Rudolf
Hutta Viliam
Jánoš Štefan
Jasencová Lýdia
Juhás František
Kolenčiaková Ľudmila
Lanák Ľudevít
Lenghardtová Ľudmila
Mackovičová Terézia
Martinkovič Štefan
Masárová Antónia
Mrva František
Nádaský Emil
Nádaský Ľubomír
Tejbusová Anna
Vavrová Filoména
Zahradníková Eleonóra
Zacharová Emília
80
Bohunický Matúš
Cmero František
Čapkovič Rudolf
Čapkovičová Veronika
Kollárová Ľudmila
Kubišová Helena
Mišeková Emília rod. Juhásová
Mišeková Emília rod. Stanovičová
Nádaská Helena
Nádaská Irena
Nádaský Ľubor
Stanovičová Alojzia
Šišková Oľga
Šulko Ľubomír
Šulková Anna
Trepáčová Helena
Urgelová Ľudmila
Walnerová Emerencia
90
Ivanovičová Anna
Jágrová Anna
Nádaská Irma
Velšicová Mária
91
Ivanovič Augustín
Slezák Jozef
92
Habala Felix
Konečná Emília
94
Brestovanská Katarína
Januščáková Filoména
Nádaský Vitál
Vajglová Štefánia
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DEDINSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA
ŠPAČINČANKA
Vek tridsaťpäť rokov je v živote človeka dvakrát prespievala do celoštátneho kola
považovaný „za najlepšie roky“. A práve Festival hudobného folklóru.
toľko rokov uplynulo od vzniku Dedinskej
Piesne v našom podaní sú zaznamenané
folklórnej skupiny Špačinčanka, ktorá na dvoch CD nosičoch a pásmo Svadba na
svoje jubileum v pestrom programe plnom DVD.
spevu a tanca za účasti folklórnych súborov,
Známe sú aj nahrávky v Slovenskom
speváckych skupín a dychovej hudby rozhlase, tanec V šírem poli vo filme Zem
v miestnom amfiteátri aj patrične oslávila.
spieva ďalej a úspešné vystúpenie v TV
Základy DFSk Špačinčanka v roku programe Kapura.
1978 so skupinou nadšencov položila
Špačinčanka je účastníkom význam-ných
vedúca Miestneho osvetového strediska folklórnych festivalov a iných kultúrnych
Štefka Moravčíková. Po nej sa vedenia ujal podujatí nielen v našom regióne ale aj
Vendelín Vidlička a od roku 1990 je vedúcim v rámci celého Slovenska.
Jozef Slezák. Celkove sa v DFSk vystriedalo
Štvorčlenná skupina žien za doprovodu
111 členov, z toho je teraz 29 činných. harmoniky odobierkami a čepčením nevesty
Paradoxom je, že za tie roky Špačinčanka vytvára na svadbách v širokom okolí tú pravú
omladla.
„echtovnú“ náladu.
Špačinčania radi a pekne spievajú
Za reprezentáciu obce bolo DFSk
a tancujú, preto nebol problém zostaviť ďaľšie Špačinčanka udelené Uznanie za zásluhy
folklórne pásma, bloky piesní a tancov ako o rozvoj a reprezentáciu obce Špačince,
sú Regrúti, Žatva, Dožinky, Stavanie mája, viacnásobné
uznania
z
Trnavského
Prekáračky, Vianoce, Na hody v šenku a iné. osvetového strediska, Národného osvetového
Pásmami Regrúti, Svadba a Prekáračky sme centra a dvakrát Pamätná medaila TTSK za
svoju obec a región ako víťaz krajských kôl presadzovanie národných a kresťanských
reprezentovali na celoštátnych pre-hliadkach tradícií.
Nositelia tradícií.
Za priaznivé podmienky v našej činnosti
Taktiež Mužská spevácka skupina sa patrí vďaka exstarostovi p. Ľubomírovi

Zlaté svadby:

Imrich a Irma Kubišoví
Vladimír a Mária Sedlákoví
František a Jozefína Mrvoví
Viliam a Božena Štefanovskí

Matlákovi a terajšiemu starostovi p. Júliusovi
Zemkovi a poslancom OZ.
...Vráťme sa k tohtoročným oslavám.
Výborná atmosféra pri vystúpeniach
hosťujúcich súborov bola umocnená
vystúpením jubilujúcej Špačinčanky, ktorá
sa predstavila netradičným pásmom „
Špačinčanka U Fleků“, keď kroje vymenila
za dobové odevy. O úspechu svedčí
rozospievaný amfiteáter a nadšený potlesk
obecenstva. A nielen to: Po vystúpení sme
dostali pozvanie na vystúpenie do Domu
kultúry v Trnave spolu so skupinou Senzus,
ktoré sa uskutočnilo v októbri a odmenou
nám boli reakcie preplnenej sály.
Okrem spomínaných osláv sme t.r.
absolvovali viacero vystúpení na festivaloch
a rok ukončíme 22.12.2013 o 18:00 na
Trojičnom námestí v Trnave s programom
Vianoce, kde v predvečer sviatkov pokoja
navodíme tú pravú vianočnú atmosféru.
A taký pokoj s narodeným Ježiškom
želáme aj Vám, milí Špačinčania.
Jozef Slezák,
vedúci folk. skupiny Špačinčanka

Diamantová svadba:

Jozef a Štefánia Matejkoví

Kamenná svadba:

Milan a Brigita Čerešňákoví

Špačinský hlas

5

V

archíve obecného úradu v Špačinciach sú uložené štyri hrubé
kroniky.
Prvá z nich s názvom Pamätná kniha
začína vetou: „Uznesením obecného
zastupiteľstva bol som ja, Lenhard
Čerešňák, správca-učiteľ v Špačinciach,
ustanovený prvým kronikárom tunajšej
obce.“ Kniha má 200 očíslovaných
strán a záznamy v nej sú od r. 1933.
Zapísaných je však iba 61 strán.
V poslednom úhľadnom rukopisnom
texte sa dočítame:

Kronikári obce
„Pamätná kniha podľa nariadenia OOR
v Trnave číslo 11/50 bola odovzdaná do
archívu Okresného národného výboru
v Trnave.“ Stalo sa tak 10. januára 1950.
Nechýba podpis kronikára, vtedajšieho
predsedu
MNV
Jána
Januščáka
a okrúhla pečiatka MNV v Špačinciach.
Z Okresného archívu v Trnave ju naspäť
pre obec získal predseda MNV Jozef
Páleník.
Druhá kniha už s nápisom Obecná
kronika má tiež 200 strán a tentoraz
sú všetky popísané. V zaznamenávaní
histórie obce pokračoval Lenhard
Čerešňák, vtedy už riaditeľ Osemročnej
strednej školy v Špačinciach. Po jeho
odchode do dôchodku a následnom
presťahovaní do Bratislavy bol Radou
MNV v Špačinciach poverený vedením
kroniky Karol Hrončo. Udalosti v obci
zapisoval od r. 1976.
Treťou kronikárkou je Zlata Matláková.
Prvý zápis zaznamenala v r. 1993, teda
pred dvadsiatimi rokmi. V štvrtej 815stranovej kronike je doteraz zapísaných
318 strán. Medzi udalosťami z r. 2012
(letopisec začína zapisovať fakty a
svedectvá až po ukončení kalendárneho
roka) sa skvie informácia, ktorá nás,
Špačinčanov, napĺňa hrdosťou na
významných rodákov:
„27. decembra 1657, teda pred
355 rokmi, umrel v Bratislave biskup,
kráľovský radca a ostrihomský kanonik
so sídlom v Trnave Žigmund Zongor,
rodák zo Špačiniec. Tento vysoký cirkevný
hodnostár bol veľkým podporovateľom
vedy i umenia a výrazne prispieval aj na
katolícky generálny seminár v Trnave.“
Ako je to so sprístupnením kroník
verejnosti? Opäť načrieme do histórie.
Vo vládnom nariadení zo 17. novembra
1932 sa dočítame:
„Pamätná kniha obecná buď vyložená
k verejnému nahliadnutiu na obecnom
úrade najmenej jedenkrát za tri roky
po štrnásť dní idúcich za sebou. Túto
okolnosť treba včas vopred obvyklým
spôsobom verejne vyhlásiť.“
V súčasnosti je možné, po predbežnej
dohode so starostom obce Mgr. Júliusom
Zemkom, nahliadnuť do obecnej kroniky
v každý pracovný deň.
Zlata Matláková

MALÝ PRINC
Sme nezisková organizácia plná aktivít, plánov a pribúdajúcej energie.
Na začiatku bola iba chuť pracovať s
deťmi a mládežou, urobiť niečo pre ich
voľný čas. Postupne sme pridávali akcie a projekty nielen pre zábavu, ale aj
pre celkový rozvoj týchto detí.
Venujeme sa teda organizovaniu a
spoluorganizovaniu oddychových aktivít, tématických aktivít, ale aj telesnému a duševnému rozvoju detí.
Deti a mládež s nami stretávajú
rozprávkové postavičky, tvoria šikovnými rukami vlastné výtvory, ktorými
obdarovávajú najbližších.
Na druhej strane tiež zlepšujú svoje zdravie rehabilitačným cvičením
zameraným na ploché nôžky, alebo
úplne obyčajné súťaže a šantenie pod

dozorom dospeláka. Snažíme sa stále
tvoriť s nimi niečo nové a zaujímavé.
Aktívne deti totiž nemajú čas na neplechu a rodičia sú zase spokojní, keď
vedia kde a s kým trávia čas ich deti.
Niečo z našich posledných aktivít:
Spustenie cvičení na prevenciu plochých nôh.
Zvieratká na farme.( výlet pre najmenších do Bojnej).
Deň pre všetkých. Súťaže, divadielko, maľovanie na tvár, skákacie hrady
Opekačka na zrúcanine Katarínka
spojená s púšťaním šarkanov.
Vianočné trhy v Špačinciach...
a mnoho ďalších
Božena Demovičová

Špačinský hlas
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ákladná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v obci
Špačince vznikla dňa 21. januára 2012. K dnešnému dňu má
organizácia 117 členov.
Na svojej Ustanovujúcej ČS si špačinskí seniori zvolili 5-členný
výbor ZO JDS v zložení Alica Paučeková, Marta Lovecká, Katarína
Palšovičová, Anna Žitná a Milan Šaradín a 3-člennú revíznu komusiu v zložení Eliška Vnenčáková, Štefan Bánovec a Marián Hutta.
Poďakovanie patrí starostovi obce Mgr. Júliusovi Zemkovi a OZ
Špačince za pomoc a podporu pri vzniku základnej organizácie JDS a vytvorenie materiálnych a finančných podmienk pre činnosť ZO
JDS v obci Špačince.
ZO JDS pripravuje pre svojich členov podujatia a aktivity v kultúrnej, športovej, sociálnej a spoločenskej oblasti
v zmysle Plánu práce schváleného na VČS.
V kultúrnej oblasti špačinskí seniori navštívili 2x divadelné predstavenie v Divadle J. Palárika v Trnave /Komédia omylov a Dob-

tomto roku sa v knižnici uskutočnilo stretnutie seniorov so spisovateľom Mariánom Urbanom Miklášom. Spestrením večera bolo hudobné vystúpenie manželov Dorotkovcov v doprovode s harmonikárom pánom Mišekom. Špačinskí seniori svojou účasťou podporili v
minulom roku vystúpenie FS Špačinčanka na Festivale speváckych a
folklórnych súborov seniorov v Kátlovciach a v tomto roku v Amfiteátri Jaslovské Bohunice, ktoré zorganizovala Okresná organizácia
JDS Trnava.
V roku 2012 bol z príležitosti Dňa matiek
z podnetu členky ZO JDS pani Mgr. Vierky
Kaššákovej v spolupráci s OcÚ a ZŠ zrealizovaný projekt “Recepty mojej mamičky”a vydaná brožúrka receptov s milým slovom pre naše
mamičky a babičky od špačinských žiakov.
V športovej oblasti špačinskí seniori začínali jarnými vychádzkami do prírody v okolí Naháča “Za krásami snežienok” a “Za
medvedím cesnekom”, ktoré obohatila pani Mgr. Kaššáková svojím
odborným výkladom o použití medvedieho cesnaku v domácnosti.
Svoje zdravie si naši dôchodci utužujú aj na termálnom kúpalisku v
Horných Salibách. V minulom roku sme sa v hojnom počte zúčastnili Okresného turistického zrazu na Jahodníku a v tomto roku v Horných Orešanoch. Členovia ZO JDS reprezentovali obec Špačince na
Okresných športových hrách seniorov pod Smolenickým zámkom a
v tomto roku vo Voderadoch, kde naši členovia svojimi športovými
výkonmi obsadili aj stupienky víťazov. Tak ako v ninulom roku, aj
tento rok sme pripravili „Opekačku“ so športovým popoludním na
futbalovom ihrisku v Špačinciach - nielen pre svojich členov, ale aj
pre vnúčatá a rodinných príslušníkov.
V letných mesiacoch sa členovia ZO JDS Špačince zúčastnili rekondično-liečebných pobytov s dotáciou štátu 50 Eur v Nimnici a
Tatranských Zruboch a Trenčianskych Tepliciach.

ZO JDS
ŠPAČINCE

rodružstvo pri obžinkoch/, Kultúrny program z príležitosti MDŽ a
Mesiaca úcty starším v Dome kultúry Trnava. V Obecnej knižnici
pripravili členovia ZO JDS v minulom roku “Večer poézie” s pani
Zlatkou Matlákovou, za hudobného doprovodu Rastíka Sumegu. V

Poznávacie zájazdy a turistika
V minulom roku ZO JDS pripravila pre svojich členov z príležitosi Mesiaca úcty starším a výročia Ústavy SR zájazd do Bratislavy,
ktorý bol spojený s návštevou parlamentu, kde nás na pôde NR SR
privítali poslanci NR SR. Po prehliadke a besede s poslancani sa
Špačinčania zúčastnili aj rokovania parlamentu. Po obede v Hradnej
reštaurácii sme absolvovali prehliadku národnej kultúrnej pamiatky,
starobylého hradu Devín. Krásne jesenné počasie a nádherný výhľad
z veže hradu na sútok riek Moravy a Dunaja bol pre nás nezabudnuteľným zážitkom. V popludňajších hodinách sme absolvovali exkurziu, spojenú s ochutnávkou a nákupom čokoládových dobrôt v
čokoládovni Kittsee v susednom Rakúsku.
Nezabudnuteľné zážitky mali naši seniori zo zájazdu na pútnícké
miesto do Rakúskeho Mariazzelu, ktoré sme navštívili v máji tohto
roku.
Začiatkom septembra v tomto roku sa 50 členov zúčastnilo 2-dňového zájazdu do TERCHOVEJ. Cestou sme navštívili Starú Bystri-
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cu, kde sme mali možnosť vidieť prvý drevený orloj na Slovensku.
Predpoludním sme v Terchovej absolvovali prehliadku Múzea Juraja
Jánošíka a v miestnom kostole sme obdivovali drevený betlehem.
Po ubytovaní a obede v hoteli Diery naši seniori absolvovali turistické pochody po malom okruhu v Jánošíkových dierach, k soche
Juraja Jánošíka, ktorá sa týči nad obcou a niektorí si zaplávali aj v
termálnom kúpalisku v Terchovej. Na druhý deň sme sa lanovkou
vo Vrátnej doline vyviezli pod Chleb. Tu sme absolvovali turistické
výstupy na vrcholy Malej Fatry – na Chleb a Veľký Kriváň. Ostatní zvládli peknú túru na chatu pod Chlebom. Prekrásne počasie a
nádherný výhľad na panorámu Malej Fatry boli seniorom odmenou
za vynaloženú námahu. Na spiatočnej ceste sme navštívili drevený
betlehem v Rajeckej Lesnej.
Spestrením činnosti ZO JDS v minulom roku v mesiaci november
bola Gastroshow vo Veľkej nad Veličkou na Morave. Okrem pútavej
prezentácie bol pripravený chutný obed, darčeky a 2-hodinové vystúpenie dychovej hudby “Mistřiňáci”.
V decembri sa špačinskí seniori zúčastnili zájazdu na Vianočné
trhy a termálne kúpalisko v Maďarskom Gyori.
28. novembra 2013 výbor ZO JDS zorganizoval pre svojich členov predvianočný zájazd do Rakúska. Navštívime čokoládovňu v
Kittsee, historické centrum Viedne a známe Vianočné trhy v Schonbrunne.

V spoločenskej oblasti
Vo februári v tomto roku sa členovia ZO JDS Špačince aktívne
podielali na príprave a priebehu Plesu seniorov okresu Trnava, ktorý
poriadala OO JDS Trmava v Kultúrnom dome Špačince.
V apríli ZO JDS v spolupráci s OcÚ zorganizovala “Koštovku
vín – Špačince 2013” nielen pre našich vinárov, ale aj pre vinárov
z okolitých obcí, ktorá bola príjemným kultúrno-spoločenským podujatím v obci.
ZO JDS Špačince v spolupráci s OcÚ, záhradkármi a včelármi
zorganizovali už 2. ročník “Jesennej výstavy ovocia, zeleniny a ručných prác”, kde vystavovali svoje produkty a ručné práce.
V oblasti spoločenského života v obci sa špačinskí seniori, naši
členovia zúčastňujú všetkých akcií a podujatí, ktorých organizátorom je obecný úrad: Tradičné stavanie Mája, Divadelné predstavenie
v KD z príležitosti Dňa matiek, Popoludnie pre všetkých na futbalovom ihrisku, Špačinský trojuholník, slávnostné otvorenie Amfiteátra
a Špačinský jarmok, kultúrny program s pohostením z príležitosti
Mesiaca úcty starším.
V rámci dobrej spolupráce s OcÚ sa členovia ZO JDS už druhý
rok zúčastnili jarnej a jesennej brigády na miestnom cintoríne a kalvárii.
Výbor ZO JDS Špačince si veľmi váži spoluprácu s FS Špačinčanka, ktorá nás sprevádza takmer na každom podujatí. Členovia ZO
JDS Špačince sa aktívne zapojili do práce v rámci osláv 35. výročia
založenia FS Špačinčanka. Aj touto cestou vyslovujeme srdečné blahoželanie a veľké poďakovanie všetkých našich členov vedúcemu FS
pánovi Jozefovi Slezákovi.

Špačinský hlas

Dobrú spoluprácu má ZO JDS Špačince aj s Regionálnym spolkom včelárov v obci Špačince. V rámci ich podujatia, ktoré sa už
druhý rok koná dňa 1.12. naše členky pripravujú ukážku zdobenia
vlastnoručne upečených medovníkov pre deti a vnúčatá.
Milým vyvrcholením činnosti ZO JDS v minulom roku bola aktívna účasť členov ZO JDS na príprave a priebehu 1. ročníka Vianočných trhov v Špačinciach dňa 16. decembra 2012, ktorých hlavným
organizátorom je obecný úrad v spolupráci s ostatnými spoločenskými organizáciami a OZ v obci Špačince. Naše gazdinky napiekli
medovníky, vianočné pečivo, oblátky a koláče, navarili a predávali
sme vianočnú kapustnicu a varené víno. Ozdobou na trhoch boli aj
vianočné ikebany, ktoré vyrobili členky našej ZO JDS. Oživením
priestorov KD bol vianočný stromček, ktorý priniesla a vyzdobila
naša pani Bánovcová vlastnoručne vyrobenými umeleckými ozdobami z paličkovej čipky. Tradičné vianočné pochúťky a produkty
špačinských seniorov z organizácie JDS boli milým spestrením a
oživením Vianočných trhov, za čo všetkým patrí úprimná vďaka.
Už sa tešíme na 2. ročník Vianočných trhov v našej obci.
V klubovej činnosti sme uskutočnili “zdobenie kraslíc” a výrobu
vianočných dekoratívnych predmetov. K spestreniu činnosti určite
prispejú aj zakúpené športové potreby a spoločenské hry. V budúcom roku plánujeme zaktivizovať klubovú činnosť zavedením klubového dňa.
Blíži sa koniec roka a s ním aj bilancovanie našej práce.
Výbor ZO JDS aj touto cestou ďakuje starostovi obce Mgr. Júliusovi Zemkovi, zamestnancom a poslancom OZ za podporu a spoluprácu pri organizovaných podujatiach. Poďakovanie patrí všetkým
členom výboru za prípravu a organizáciu aktivít pre špačinských
seniorov. Ďakujeme všetkým členom ZO JDS Špačince za ich členstvo, aktívnu účasť a spolupatričnosť.
Rok 2013 je rokom 20. výročia vzniku Okresnej organizácie JDS
Trnava. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch sa nám spoločne podarí pripraviť veľa zaujímavých podujatí a zapojiť do našej činnosti
čo najväčšie množstvo špačinských seniorov.
Alica Paučeková - predsedníčka ZO JDS Špačince

Špačinský hlas

Country skupina NÁVRAT zo Špačiniec
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Manželia
Dorotkovci– spev
Rudolf Mišek
– doprovod s harmonikou

Country skupina Návrat si datuje svoj vznik v apríli 1992, založili ju bratia Miroslav a Ivan
Uváčikovci. Hrá prevažne country, folkové, trampské piesne a aj vlastné piesne, ktoré skladá
gitarista Miro Uváčik. Návrat hráva na rôznych kultúrno spoločenských akciách. V spolupráci s Turistickým oddielom KST ŠPCH Špačince usporadúva tradičný Country bál ŠPCH
(Špačinskí pekní chlapci) a s Obecným úradom Špačince Špačinskú country pohodičku.
Od vzniku sa v Návrate vystriedalo 13 ľudí a v súčasnosti hrá v tomto zložení.
Miroslav Uváčik - gitara, banjo, fúkacia harmonika, spev
Ivan Uváčik
- 12 strunová gitara, spev
Milan Habala
- bicie nástroje, perkusie, spev
Peter Špajdel
- bassgitara
Pavol Vidlička - bassgitara, príležitostný spoluhráč
Uváčik Miroslav

Country Duo
Country Duo je zoskupenie dvoch ľudí ktorý sa venujú country, folku, trampskej hudbe
a vlastnej tvorbe. Country Duo tvoria manželia Ivona a Miroslav Uváčikovci, obaja členovia
špačinskej country skupiny Návrat (Ivona bývalá členka). Hráme a spievame české country
a folkové hity (Tučný, Nedvědovci, Zelenáči, Martinová,...), piesne od slovenských skupín
a svoje vlastné pesničky ktorá skladá Miroslav Uváčik, nechýbajú piesne od Žbirku, Olympicu, Elánu a samozrejme v repertoári máme aj ľudové piesne. Ivona spieva a Miroslav hrá
na gitaru a robí všetko ostatné, aby bola naša hudba počúvateľná. Obaja máme svoje korene
v Špačinciach.
Miroslav Uváčik

Ľudová pieseň nás sprevádza
celým našim životom. Často si
spomíname na naše prvé spoločné spevácke vystúpenie. Začali
sme na ZŠ, už ako deväťroční a to
s piesňou: Krásne kvety v sade na
jar kvitnú..., ó, ako je to už dávno.
Počas nášho aktívneho spievania
sme sa zúčastnili rôznych speváckych súťaží, folklórnych festivalov,
spoločenských a politických akcií
poriadaných obcou a širokého okolia. Vybudovaním miestneho amfiteátra a zvýšenou pozornosťou OZ
zavial nový vietor do kultúry, je
väčšia možnosť prezentovať viacej
žánrov v oblasti kultúry. My, ako
spevácke duo sa týchto akcií pravidelne zúčastňujeme. Spievame
nielen pre svoje potešenie ale i pre
radosť iných. Veríme, že s akou
láskou pieseň predávame s takou
láskou ju prijímajú aj iní. Pevne
dúfame, že v nastúpenej ceste, OZ
na čele s pánom starostom nepoľaví a vytvoria minimálne také podmienky pre kultúru v našej obci
aké boli v tomto roku.
Rudolf Dorotka

Špačinský hlas
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Z histórie firmy SEMAT a.s. a hospodárstva Špačince

S

emat a.s Trnava je akciová spoločnosť zaoberajúca sa poľnohospodárskou výrobou, ktorá vznikla ako nástupnícka
organizácia bývalého Semenárskeho štátneho majetku Trnava.
Dôležitou súčasťou tejto spoločnosti je aj hospodárstvo SEMAT-u
v Špačinciach. História štátnych majetkov v Špačinciach siaha až
do roku 1939, kedy Slovenský štát prevzal veľkostatok od bývalého Dioseckého cukrovaru, ktorý po zabratí južného slovensko-maďarského pohraničia pripadol Maďarsku. ŠM v rokoch 1941
až 1943 urobili v Špačinciach rozsiahlu výstavbu: dve bytovky
pre zamestnancov a dve moderné maštale so sýpkami pri bývalom
liehovare, štyri bytovky naproti kostola, administratívnu budovu
s parkom a byt pre správcu. Po roku 1949 vznikli Československé štátne majetky Trnava. V tom čase mali majetky 39 fariem.
V roku 1960 bol rozdelený tento majetok na ŠM Cífer a ŠM Špačince. V roku 1975 prišlo k zlúčeniu týchto dvoch podnikov znovu do ŠM Trnava. Na jeho základoch vznikla 1.5.1995 spoločnosť
SEMAT a.s. Trnava, ktorá v tejto forme existuje doteraz.

Farma Veľký Dvor bola dobudovaná postupne začiatkom 80-tych rokov minulého storočia ako odchovňa mladého dobytka.
Pozostávala z troch maštalí s voľným ustajnením s kapacitou
3x300 kusov, ktorá sa tiež využívala na výkrm býkov. Keď v roku 2004 prišlo k podpísaniu zmluvy medzi PSA Peugeot a vládou
SR o vybudovaní automobilky pri Trnave, dostala sa naša farma
Prílohy do záujmovej oblasti PSA. Bolo jasné, že chov dobytka
v tejto lokalite končí. Vtedy sme sa rozhodli pre rekonštrukciu
Veľkého Dvora na chov dojníc. Rekonštrukčné práce začali v auguste 2005 a dokončené boli v januári 2006. 23.januára sa začalo
s premiestnením chovu dojníc. S odstupom času to hodnotíme ako
veľmi dobré rozhodnutie. Až nečakane rýchlo sa zvieratá zadaptovali na nové, lepšie podmienky a úžitkovosť začala rásť rýchlym
tempom. Stádo sa ozdravovalo, kondične zlepšovalo a úspechy sa
začali dostavovať. Chov dojníc sa postupne vypracoval z podpriemerného chovu na dobrý a v súčasnosti je v popredí medzi chovmi červeného holsteinskeho dobytka na Slovensku.

Hlavné zameranie podniku na výrobu osív husto siatych obilnín, kukurice, strukovín a olejnín síce z minulosti zostalo, ale osivárstvo už nemá taký podiel na tržbách ako tomu bolo kedysi. Do
popredia sa v rastlinnej výrobe dostáva produkcia potravinárskej
pšenice, sladovníckeho jačmeňa, olejnín a v poslednom období už
menej strukovín a cukrovej repy. Samozrejme nezastupiteľnú
úlohu má pestovanie krmovín na ornej pôde.
Živočíšna výroba bola vždy súčasťou firmy. V posledných rokoch je chov ošípaných v útlme, chov hovädzieho dobytka je zameraný na produkciu mlieka a na výkrm jatočných býkov. Špecialitou firmy je vlastný bitúnok a výrobňa mäsových výrobkov,
ktorá je v prevádzke od roku 1991 a má teda tradíciu. S kvalitnými výrobkami sa stretnete v našich dvoch predajniach v Trnave,
ale aj v ďalšej obchodnej sieti regiónu.

V apríli 2008 získala farma Veľký Dvor štatút šlachtiteľského
chovu. V hodnotení šľachtiteľských chovov sa umiestňuje odvtedy pravidelne v TOP 10. Takisto získal chov i 3. miesto v súťaži
o najlepší chov za rok 2009 zo všetkých chovov v rámci Slovenska a je najlepšie hodnoteným chovom červeného holsteinského
plemena na Slovensku. V súčasnosti dodávame mlieko do Agro-Tami a.s. v Nitre.

Hospodárstvo Špačince bolo počas celej existencie podniku
jeho významnou súčasťou. V súčasnosti po viacerých organizačných zmenách hospodári na 4000 ha ornej pôdy. Centrom hospodárstva je dvor v Špačinciach nazývaný stále tak ako voľakedy
HPV (Hospodárstvo pomocnej výroby). Okrem administratívnej
budovy sú tu kuchyňa s jedálňou, sociálne zariadenia, opravárenské dielne, stolárska a zámočnícka dielňa, sklady, garáže, veľké
priestory pre parkovanie techniky, ale aj sklad obilia, výdaj nafty. Odtiaľto sa riadi celý chod hospodárstva.
Do správy hospodárstva patria i ďalšie farmy.
V Špačinciach je to farma Liehovar. Jej história je tiež dlhá
a pomenovanie dostala podľa liehovaru, ktorého zvyšky, najmä
komín stále tvoria dominantu tejto časti dediny a to aj teraz, keď
sa z neho odsťahovali bociany. Aj naďalej opúšťa po spracovaní
brány Liehovaru množstvo kvalitného osiva dopestovaného na
našich poliach. Veľké sklady a pozberové linky dopĺňajú rozsiahle objekty netradičných maštalí, ktoré dokonca mali i vnútorné
silážne jamy. Pôvodne boli určené na chov kráv s klasickou technológiou dojenia, neskôr sa tu choval mladý dobytok a po rekonštrukcii slúžili pre rozmnožovací i úžitkový chov ošípaných. Dnes
slúžia i naďalej 2 maštale na chov výkrmových ošípaných, tretia
je prázdna..
Sušička bola kedysi väčším celkom ako je dnes. Pri reštitúciách bola časť dvora odovzdaná ako náhrada novému majiteľovi,
ktorý ju potom predal firme JAF Holz, V súčasnosti prevádzkujeme modernú sušičku na sušenie poľných plodín s veľkými skladovacími priestormi.

Od roku 2006 je súčasťou hospodárstva aj farma Farárske,
ktorá už leží v katastrálnom území mesta Trnava. Dominantou
farmy je veľká pozberová linka a sklady na uskladnenie úrody
obilnín, strukovín a kukurice. V ďalšej časti farmy je zmodernizovaná výrobňa krmív ktorá vyrába kŕmne zmesi pre celú spoločnosť SEMAT. Rozsiahla živočíšna výroba si pamätá chov dojníc
v pôvodných maštaliach, ich presťahovanie v 80 –tych rokov do
nových objektov ale aj súčasný výkrm býkov a odchov teľných
jalovíc určených na predaj. História farmy je tiež bohatá. Je to
pôvodný cirkevný majetok (preto názov Farárske), časť bola
v reštitúcii vrátená spolu s okolitými pozemkami cirkvi. Jej pôvod siaha hlboko do 18. storočia tak ako všetky majere založené
na brehoch bývalého Zlatého potoka.
K nim patrí i majer Dolina, ktorý je tiež súčasťou hospodárstva
Špačince. I tu sa kedysi ako prakticky na každom dvore chovali
kravy, neskôr tu bol teľatník a nakoniec chov ošípaných. V súčasnosti tu SEMAT prevádzkuje len senník a sklad priemyselných
hnojív. Ostatná časť dvora je v prenájme.
Úplne excentricky je umiestnená farma Vlčkovce (Mačkavar),
ktorá prišla pod správu Špačiniec spolu s hospodárstvom Prílohy
v roku 2006 a kedysi bola samostatným hospodárstvom. Prevádzkujeme tu už len sklady obilia. Podstatná časť farmy bola v reštitúciách vrátená pôvodnému majiteľovi.
Poľnohospodársku výrobu na tomto rozsiahlom hospodárstve
v súčasnosti zabezpečuje kolektív 83 pracovníkov. Z tohto počtu
je 30 obyvateľov Špačiniec, ostatní dochádzajú za prácou z Trnavy a okolitých obcí. V minulosti porovnateľný rozsah výroby
zamestnával viac ako 300 ľudí. Stále sa stupňujúci tlak na efektívnosť výroby firmu núti využívať modernú, výkonnú mechanizáciu
a nové, racinálnejšie pracovné postupy.Aj napriek týmto skutočnostiam je SEMAT a.s. významným zamestnávateľom v našom
regione.
Ing.Ladislav Orságh
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D – O – S Čmehýl
Firma D-O-S Čmehýl bola založená r. 1993. V súčasnosti zamestnáva 15 zamestnancov. Jej podnikanie je zamerané na dve činnosti. Jednou je zásobovanie ovocím
a zeleninou školských jedální, nemocníc, ústavov pre seniorov, ústavov nápravných
zariadení a maloobchodných predajní v trnavskom a bratislavskom regióne. Firma
sa zaoberá aj dodávaním tzv. Školského ovocia a ovocných štiav do základných škôl
v týchto regiónoch, ktoré je podporované v rámci projektu EU v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou agentúrou /SPA/. Naša firma ako prvá na Slovensku
v r. 2009 získala certifikát v programe ŠKOLSKÉ OVOCIE A ZELENINA – ZDRAVÁ VÝŽIVA NAŠIM DEŤOM. Veľká časť detí dostáva od nás tieto vitamíny zdarma – sponzorsky.
Ďalšou činnosťou firmy je medzinárodná kamiónová doprava zameraná na export
do krajín EU, ktorú vykonávame vlastnými kamiónmi, chladiarenskými a plachtovými návesmi. Firma má certifikát na špedíciu a zasielateľstvo v nákladnej doprave
pre našich zákazníkov, ktorú realizujeme importne hlavne z CZ a západnej Európy.
V neposlednom rade poslúžime našim klientom aj drobnými prepravami v oblasti
Trnavského kraja menšími vozidlami do nosnosti troch ton.
Jozef Čmehýl

ORZAN, s.r.o.,
Základné údaje o firme:
ORZAN, s.r.o.
Družstevná 23, 919 51 Špačince, okres Trnava
IČO: 362 805 93
IČ DPH: SK2022136050
Referencie o firme
Firma Jozef Ormandy - ORZAN (fyzická osoba) vznikla 20.12.1990, zamestnávala cca 15
zamestnancov, od 17.02.2006 sa pretransformovala na spoločnosť ORZAN, s.r.o., tohto
času zamestnáva 10 zamestnancov, zaoberá sa
výrobou a montážou nasledujúcich výrobkov :
oceľové konštrukcie, výroba a montáž oceľových hál, oceľové okná, dvere, vráta, fasádne
systémy zo švajčiarskej firmy JANSEN, protipovodňové bariéry DPS 2000 oceľové brány,
zábradlia, mreže, protipožiarne uzávery (dvere,
okná, fasády), presklené steny, zimné záhrady
oceľové mreže, presklenie polykarbonátovými
doskami a kompaktnými obkladovými doskami
nerezové výrobky – sklenené zábradlia, presklené steny a iné, oceľové oplotenie a ďalšie zámočnícke výrobky podľa osobného dohovoru a
projektovej dokumentácie – práce na zákazku.
Podľa požiadavky zákazníka zabezpečíme
povrchovú úpravu (náter, comaxit, zinkovanie)
výrobkov.
Firma má kontrolný systém, ktorým zabezpečuje aby práce, ktoré vykonáva boli odovzdávané v požadovanej kvalite. Ďalej kladieme dôraz na dodržiavanie technologických
postupov, ktoré udáva výrobca. Zamestnanci
sa zúčastňujú odborných školení, poriadanými
firmami, ktoré sú garantom kvality pri dodržiavaní technologických postupov. Ďalej zamestnancom firmy zvyšujeme kvalifikáciu zákonom
stanovenými odbornými skúškami k zváraniu
a pod.
Hlavným cieľom firmy je splniť požiadavky
zákazníka a tým dosiahnuť jeho spokojnosť.
Naša firma v posledných rokoch realizovala Nadstavbu podlažia VHS, a.s. Bratislava
– oceľová konštrukcia a opláštenie VISS, oceľové okná a dvere TERMSTAV a.s., Bratislava,
oceľové dvere Krajský súd Bratislava, oceľové
dvere TIREX Bratislava, oceľová stena Krajská

prokuratúra Trnava, oceľové dvere, okná, dvere a steny VKF Senec, okná a fasádu ORZAN
Špačince, protipožiarne presklené fasády, dvere na Diplomat, Business centrum Bratislava,
presklené steny a dvere Národná Banka Poprad
z profilov JANSEN a tiež protipovodňové bariéry pre most APOLO Bratislava, protipovodňový ochranný systém Bratislavy a pre rakúsku
firmu.
Dodávateľsky sme sa spolupodieľali na
„Modernizácii V1 – V2“ pre SE, a.s. Jaslovské
Bohunice.
Ďalej sme realizovali oceľové výrobky
(dvere, okná, zábradlia) na Lekáreň MAGMA,
Bratislava, protipožiarne dvere a svetlíky na
GRAND ROYL Piešťany, zámočnícke výrobky
na SAV Bratislava, výmeny vchodových dvier
na bytových domoch, napr. na Hlbokej, G. Dusíka, Jiráskovej, J. Slottu, Vajanského v Trnave. Realizovali sme oceľovo-presklené Átrium
na budove Trnavskej univerzity v Trnave. Na
rekonštrukcie Domu smútku v Jaslovských
Bohuniciach sme vyrábali oceľové okná, dvere
a nerezové výrobky. Pre COOP Jednota Trnava
a Nové Zámky realizujeme výrobu vstupných
a zásobovacích dvier. Spolupodieľali sme sa na
realizácii Univerzitnej knižnice v Ružomberku
dodávkou nerezových zábradlí a stien. V Kremnici sme dodávali oceľové a sklenené zábradlia
na rekonštrukciu Výučbového centra.
Realizovali sme aj zákazky pre obec Špačince, oceľové lávky cez potok, dvere a zábradlia
na obecnom Amfiteátri, vstupné dvere do Kultúrneho domu a iné.
S výrobkami našej firmy sa možno stretnúť
aj na ďalších miestach, kde sme počas 23-ročnej
existencie pracovali, či už na menších alebo
väčších zákazkách .
Firma v neposlednom rade myslí aj na rôzne záujmové skupiny, či už je to ohľadom detí,
športu alebo kultúry, sponzorsky sa podieľa na
kultúrno-spoločenských akciách v Špačinciach,
ako aj okolitých obciach a v Trnave.
Mgr. Anna Ormandyová
(prevádzka: 033/55 735 58, 0905/915 048, fax.

Zhrnutie akcií v obci
v roku 2013 a ich stručná
charakteristika
Počas celého roka sa v obci uskutočnilo
veľa kultúrno-spoločenských akcií, na
ktorých sa podieľali okrem obce aj spoločenské a športové organizácie.
5.januára sa uskutočnil stolnotenisový
turnaj „Memoriál Ľ.Červeného“, ktorého usporiadateľom bol pán Jaroslav
Kľačo.
V mesiacoch január a február usporiadali miestne organizácie svoje plesy.
V mesiaci apríl sa uskutočnila „Koštovka vín“ – 27. A 30. Bolo tradičné
stavanie mája v spolupráci s DHZ.
V mesiaci máj v druhú májovú nedeľu
bol tradičný deň matiek v KD s divadelným vystúpením ochotníkov z Chtelnice s hrou „Vrece zemiakov“.
V mesiaci jún sme uskutočnili tradičný
“Deň pre všetkých“ v areáli TJ.
V prvú júlovú sobotu sa uskutočnil tradičný medzinárodný cestný beh „Špačinský trojuholník“.
Júlovú sobotu 13. sa uskutočnila v parku tradičná „Country pohodička“ v réžii Návraťákov.
V auguste bol 2. ročník Špačinského
jarmoku spojený s oslavou FS Špačinčanka, ktorá slávila 35 rokov svojho
vzniku.
V septembri sú u nás tradičné hody
a 28. sme uskutočnili 2. ročník výstavy
ovocia, zeleniny a iných netradičných
produktov.
27. október bol venovaný našim najmladším a ich uvítanie do života a uctenie si jubilantov, ktorí slávili, zlatú,
diamantovú a kamennú svadbu. No
a na záver bolo v KD tradičné posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Záver roka, december patrí výstave
o včelách, Mikuláš pre deti a vianočným trhom s programom a predajom
vianočného sortimentu a pochutín.
Počas celého roka vyvíjajú svoju činnosť aj organizácie pôsobiace v obci.
JDS, ktorá má veľmi bohatý celoročný
program, OZ FAIN, ktoré robí veľmi
veľa akcií pre občanov a farníkov. Robia svoje tradičné tábory, ktoré majú
už neodmysliteľné miesto v ich kalendári. DHZ svojou činnosťou a prácou
s mládežou robí dobré meno obci Špačince. A potom sú tu športové organizácie, ktoré počas roka reprezentujú
obec Špačince – futbalisti, stolní tenisti,
šachisti, bežecký klub a freesbee.
Mgr. Július Zemko
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Sme tu s Vami už 61 rokov
Som veľmi rád, že môžem napísať pár riadkov o našom poľnohospodárskom družstve
a tak priblížiť náš podnik aj mladšej generácii občanov Špačiniec, ako aj spoluobčanom,
ktorí si zvolili našu obec za svoj nový domov.
Poľnohospodárske družstvo Špačince
vzniklo 27. septembra 1952 a od tej doby je
pevne späté s dianím v obci. Rok po svojom
vzniku malo družstvo 324 členov. V tom
období žilo v Špačinciach 1097 ekonomicky
činných ľudí a z tejto skupiny 29,5 % tvorili
práve členovia poľnohospodárskeho družstva. Nebolo hádam rodiny, z ktorej by niekto
nepracoval na družstve. Táto vzájomná spätosť dediny a poľnohospodárskeho družstva
pretrváva dodnes. Vývojom a pokrokom vo
vede a technike postupne ubúdala potreba
ručnej práce v poľnohospodárskej výrobe.
Počet občanov Špačiniec pracujúcich v poľnohospodárstve a tým aj na našom družstve
sa znižoval, ale to neznamená, že vzájomná
symbióza obce a družstva sa narušila. Súčasná spolupráca medzi obcou a poľnohospodárskym družstvom je na veľmi dobrej úrovni.
Dovoľte, aby som Vám predstavil súčasné
moderné Poľnohospodárske družstvo Špačince. Hospodárime na 1369 ha prevažne
v katastri obce Špačince. Pracuje u nás 30
ľudí, z ktorých 26-ti sú občania našej obce.
Výrobné zameranie nášho podniku pozostáva z rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.
V rastlinnej výrobe sa venujeme pestovaniu
tradičných plodín ako kukurica siata, repa
cukrová, repka olejnatá, pšenica ozimná a
zvlášť sa špecializujeme na výrobu pšeni-

ce tvrdej ozimnej, ktorá je naším výborným
vývozným artiklom. Mimochodom, z pšenice tvrdej sa vyrábajú cestoviny. Živočíšna
výroba sa špecializuje na výkrm hovädzieho
dobytka, pričom zvlášť sa venujeme mäsovým plemenám. Sme moderný, súčasný, prosperujúci poľnohospodársky podnik, ktorý
dosahuje výborné ekonomické a výrobné výsledky. Zároveň spolu participujeme s našimi obchodnými partnermi aj na pokusníctve
a uvádzaní nových osív a pesticídov do praxe.
Jedným z takých sprievodných znakov tejto
spolupráce, ktorú môžu zaregistrovať naši
spoluobčania, je usporadúvanie poľných dní,

ktoré sa stali už pravidelnou súčasťou kalendára celoslovenských poľnohospodárskych
podujatí. Tieto podujatia s celoslovenskou
účasťou robia dobré meno nielen nám, ale aj
našej obci.
Väzbu medzi družstvom a obcou nevytvára len 103 členov družstva, ktorí sú väčšinou
občania našej obce, ale aj výborná spolupráca
s organizáciami a združeniami pôsobiacimi
v obci.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku dovoľte mi, aby som Vám i v mene mojich spolupracovníkov zaželal pokojné požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších a nastávajúci
nový rok nech Vám prinesie veľa šťastných dní
prežitých v pohode a pevnom zdraví.
Daniel Nádaský

BIOGAL a.s. Špačince
Biogal a.s. Špačince oslávi v r. 2017 jubileum svoju 50
– ročnicu. Vznik spoločnosti, ktorá sa zaoberá chovom nosníc, vajec a brojlerov siaha do roku 1967, kedy bol založený
podnik pod názvom : Spoločný poľnohospodársky podnik pre
chov hydiny Trnava so sídlom v Špačinciach. Koncom 80- tych
rokov pracovalo spolu na farmách vo Vrbovom, Trnave, Smoleniciach a Špačinciach 133 zamestnancov. Začiatkom 90-tych
rokov transformáciou vznikla akciová spoločnosť Biogal a.s.
Obdobie 90-tych rokov bolo obdobím výmenou starých
technológii za nové výkonnejšie plnoautomatické na farmách
brojlerov a mládok. Toto malo za následok znižovanie stavu
kmeňových zamestnancov, až po súčasných 34.
Začiatkom 21. storočia boli u nosníc taktiež vymieňané staré technológie za nové :
- obohatené klietky chovu nosníc,
- technológie na hlbokú podstielku,
- centrálny zber vajec,
- triedička vajec značky Diamond 2100

V posledných rokoch bola doplnená logistika o klimatizované vozidlá značky Mercedes a Peugeot určené na rozvoz vajec. V súčasnosti dosahujeme kapacitu výroby 1500 ton ročne
brojlerov, ktoré dodávame na spracovanie slovenskému odberateľovi Hyza Topoľčany. Od nosníc sa produkujú vajcia
z klietkového a podstielkového chovu cca 30 mil. ks za rok na
slovenský trh i do zahraničia. Mladé sliepočky pre vlastnú produkciu výroby vajec si odchovávame na farme vo Vrbovom.
Akciová spoločnosť ako i celý hydinársky priemysel má už
niekoľko rokov problémy presadiť sa na vlastnom trhu, čo je
spôsobené nízkymi až likvidačnými cenami u reťazcov. Konkurencia mala doteraz zelenú ako napr. Čína, Poľsko Brazília.
Až v posledných rokoch sa zistilo, že nízke ceny od týchto dodávateľov boli na úkor kvality dodávaného tovaru. Je potešiteľné, že v poslednej dobe stúpa záujem o slovenské výrobky. Pomoc sľubuje ministerstvo pôdohospodárstva, takže budúcnosť
i našej a.s. Biogal Špačince by sa mala stabilizovať, vylepšiť
ekonomické výsledky a tak naďalej robiť dobré meno a.s. aj obci Špačince.

Všetky tieto technológie spĺňajú podmienky noriem EU.

Ing. Eduard Ruisl
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Slovo na úvod

án Kostra v jednej zo svojich básní napísal „Život je krásny, lež prudký máva
spád“. Mal pravdu. Roky utekajú, preto aj ja dnes spomínam a konštatujem, že
keď som prišiel 20. februára 1996 ako riaditeľ do Základnej školy v Špačinciach,
bol som plný elánu, predsavzatí a energie,
lebo väčšiu časť svojho produktívneho veku
som venoval tejto škole. Sú to roky krásne i krušné, také nám život prináša, roky
školy, ktorá zásluhou dobrého učiteľského
kolektívu a všetkých jej pracovníkov bez
rozdielu, si vybudovala svoju tradíciu, svoje dobré meno, školy, ktorá vychovala veľa
cenných, múdrych i obetavých ľudí, ktorí sa
už dnes pýšia svojimi výsledkami. Bolo by
nesprávne nebyť na nich hrdý, nech už kdekoľvek si svedomite plnia svoje úlohy.
Všetci títo mladí ľudia si odniesli do života vedome či nevedome niečo z nás, ktorí
sme ich učili poznávať a vnímať tento svet,

a preto s hrdosťou si môžeme povedať, že
po Slovensku, ba i za hranicami našej vlasti
žije roztrúsené životné dielo nás učiteľov zo
„Špačinskej školy“.
Mám dobrý pocit pri srdci, že naša škola má dobré meno, a že si naši žiaci, dnes
už dospelí ľudia, pri rôznych príležitostiach
svojím pozdravom, či slávnostným oznamom na nás v dobrom spomínajú.
Je pravdou, že práca učiteľa je neodmysliteľná a nepostrádateľná, živá a nezmazateľná. To je realita, na ktorej nič nikto nikdy
nezmení.
Náš život a naša práca na tejto škole je
mostom, po ktorom teraz spoločne kráčame. Cením si dobrú spoluprácu so starostom obce, poslancami, rodičmi a podnikateľskými subjektami v obci, pretože práve
ústretovosť ma napĺňala kráčať v ústrety
výchove a vzdelaniu, vychovať takých ľudí,
ktorí majú úprimný vzťah k obci, regió-

nu a tradíciám. V škole sme vytvorili také
podmienky, aby vo všetkých oblastiach
výchovy, vzdelania, kultúrno-spoločenskej
a športovej činnosti sa v ďalších rokoch života stala ich súčasťou s cieľovým zámerom
vychovať ľudí, ktorí milujú život.
A práve teraz si najviac uvedomujeme
tieto myšlienky, keď sú pred nami najkrajšie
sviatky roka – Vianoce, sviatky narodenia
Pána, sviatky pokoja, kedy ba mala panovať
rodinná pohoda, radosť, šťastie a vzájomná
láska. Čaro Vianoc nás väčšinou aspoň na
pár dní zmení na citlivejších, chápavejších
a milších.
Prajem Vám všetkým v mene všetkých
pracovníkov i mene svojom pokojné, príjemné a radostné Vianoce a v novom roku
od prvého dňa zdravie, šťastie, úspechy, aby
ste sami pociťovali a aj rozdávali ten krásny
pocit porozumenia a lásky.
Mgr. Jozef Pádej, riaditeľ školy

Súťaže v školskom roku 2013/2014
Maksihranie

Súťaž mladých záchranárov

Dňa 25.9.2013 sa v Trnave uskutočnila matematicko-športová súťaž s názvom „Maksihranie“, ktorej sa pod vedením
Mgr. Bokorovej zúčastnili žiaci našej školy 2., 3. a 4. ročníka rozdelení do dvoch družstiev. V trnavskej hale Družba sa
stretlo takmer 200 detí zo škôl trnavského okresu. Šarádili,
uzlili, stavali sochy, maľovali a pomedzi to všetko s plným
nasadením riešili maksíkove úlohy. Naši žiaci ukázali svoje schopnosti, no predovšetkým chuť a odhodlanie súťažiť
a spoločnými silami získali krásne 1. miesto. V tomto družstve súťažili: Štancel Adrián, Škorubová Carolina, Kolenič
Miroslav, Chrenko Samuel, Mitter Simon, Mareková Nela a
Nádaská Henrieta. Druhé družstvo bolo v tejto súťaži taktiež
úspešné a umiestnili sa na 6. mieste. V tomto družstve súťažili: Okálová Barborka, Danielová Ema, Tóth Peter, Gurin
Marco, Sedlák Matúš, Žitný Maroš, Selnekovič Šimon.

– Žiaci našej školy – Adriána Lehutová, Sára Adamčíková, Lukáš Jankovič a Róbert Tóth sa zúčastnili obvodného
kola súťaže „Mladých záchranárov civilnej ochrany“, ktorá
sa uskutočnila vo štvrtok 10. októbra 2013 v Kamennom
mlyne v Trnave. Žiakov pripravovala na súťaž Mgr. Kalinayová, ktorá vedie krúžok Mladých záchranárov. Súťažilo
sa v týchto disciplínach: vedomostný test, streľba zo vzduchovky, ochranné plynové masky, pobyt v prírode, zdravotnícka prvá pomoc a hasenie požiarov. Počínanie žiakov
reprezentujúcich našu školu bolo v súťaži úspešné a získali
pekné 2. miesto.
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Umiestnenie:
1. miesto: ZŠ s MŠ Boleráz
2. miesto: ZŠ s MŠ Špačince
3. miesto: ZŠ s MŠ Križovany
4. miesto: ZŠ s MŠ Ružindol
Našu školu reprezentoval Mário Podmaka, Milan Remenár
a Adam Kristek.

Coca cola cup školský pohár 2013/2014

Dňa 17.10.2013 sa na našej škole odohralo 1. kolo súťaže
„Coca Cola školský pohár 2013/2014“. Futbalový zápas
sa odohral na štadióne TJ Špačince so ZŠ s MŠ Bučany.
Zostava žiakov ZŠ Špačince: Pálka Matej, Nádaský Kristián, Pančík Denis, Varga Kristián, Bažík Martin, Hrebenár
Andrej, Okál Filip, Junas Daniel, Palšovič Braňo, Dobrovodský Juraj, Pančík Adrián, Podmaka Mário, Konečný
Adam, Remenár Milan, Grošmid Alex.
Žiaci našej školy zvíťazili proti ZŠ s MŠ Bučany 6:0
a týmto postupujú do ďalšieho kola.
Góly strelili títo hráči:Andrej Hrebenár 3, Adam Konečný
1, Kristián Varga 1, Bažík Martin 1
Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise

V utorok 12. novembra 2013 sa v telocvični ZŠ Špačince
odohrali školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Na
súťaži sa zúčastnili tieto družstvá: ZŠ s MŠ Križovany, ZŠ
s MŠ Ružindol, ZŠ s MŠ Špačince a ZŠ s MŠ BolerázPoradie zápasov:
1. ZŠ Križovany – ZŠ Boleráz
2. ZŠ Ružindol – ZŠ Špačince
3. ZŠ Špačince – ZŠ Boleráz
4. ZŠ Križovany – ZŠ Ružindol
5. ZŠ Boleráz - ZŠ Ružindol
6. ZŠ Špačince – ZŠ Križovany

Výsledok
1:6
2:5
3:4
6:1
7:0
5:2

Majstrovstvá okresu v basketbale
Žiaci našej školy (Okál Filip, Franko Marek, Tóth Róbert,
Junas Daniel, Remenár Milan, Jankovič Lukáš, Nádaský Peter, Palšovič Branislav) sa zúčastnili vo štvrtok 28.
novembra 2013 majstrovstiev okresu v basketbale na ZŠ
s MŠ Spartakovská Trnava. Žiaci sa zúčastnili súťaže pod
vedením vedúceho družstva Mgr. Jozefa Pádeja.
Výsledky:
ZŠ s MŠ Špačince – ZŠ s MŠ Nám. UT Trnava
17:11 (8:6)
ZŠ s MŠ Spartakovská Trnava – ZŠ s MŠ Špačince
18:10 (4:8)
ZŠ s MŠ Nám. UT Trnava – ZŠ s MŠ Spartakovská Trnava
20:8 (8:0)
Umiestnenie:
1. miesto: ZŠ s MŠ Spartakovská Trnava 4b
2. miesto: ZŠ s MŠ Špačince 2b
3. miesto: ZŠ s MŠ Nám. UT Trnava 0 b
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Materská škola Špačince
Z dôvodu realizácie zákona NR SR č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce,
mestá a VÚC, prešla naša materská škola
pod právny subjekt Základná škola Špačince,
Hlavná 626/2, s účinnosťou od 01.07.2002
s novým názvom Základná škola s materskou školou Špačince.
Materská škola Špačince s celodennou
výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov,
deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou. V prípade záujmu
rodičov poskytuje aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. Materská škola je
umiestnená v samostatnej budove so sídlom
Ulička 292/1 919 51 Špačince. Má kapacitu
troch tried a navštevuje ju 72 detí. Výchovu
a vzdelávanie zabezpečuje 6 kvalifikovaných
pedagógov. Nakoľko súčasná kapacita materskej školy neumožnila prijať všetky zapísané deti bude potrebné daný stav riešiť
otvorením štvrtej triedy v priestoroch ZŠ.
Zlepšovaním materiálnych podmienok MŠ
chceme vytvoriť vhodné podmienky pre všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, t.j. zdravý fyzický, psychický a emocionálny vývin
osobnosti. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v podmienkach, ktoré spĺňajú hygienické normy. Cieľom našej materskej školy
je vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa
realizuje učenie hrou. Dôraz kladieme aj na
dobrú adaptáciu nových detí a na formovanie
elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú
pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie
schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Našou snahou je pôsobiť
na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom tvorivo-humanistickej výchovy, kde
stredobodom záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť. MŠ poskytuje aj rozšírenú
vzdelávaciu ponuku orientovanú na výučbu
cudzieho jazyka – angličtina, predplavecká
príprava a pohybový krúžok. Nadštandardné
aktivity MŠ vychádzajú z požiadaviek rodičov.
Škola poriada rôzne aktivity kultúrno
spolčenského charakteru ako napr.
• Vitajte v škole – privítanie detí a rodičov
adaptačný program v spolupráci s rodinou
• Zdravé maškrtenie – čo nám dozrelo
v záhradke- aktivita na podporu zdravia
a zdravého životného štýlu
• Kamarátka knižka – výstava kníh spojená s predajom - rozvíjanie predčitateľskej
gramotnosti
• Tekvicové strašidielka – opekačka – tvorivá dielňa - prehliadka tekvicových strašidiel, nadväzovanie spolupráce rodiny a
školy
• Šarkaniáda – prehliadka drakov, šarkanov vlastnej výroby spoločná akcia rodičov -detí a učiteľov
• Svetový deň výživy – Deň jablka - zážitkovým učením, výtvarnou činnosťou
a priamym pozorovaním utvárať pozitívny
vzťah ku konzumácii zdravých potravín
• Ahoj babka, ahoj dedko, ty si moje všet-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ko – posedenie so starými rodičmi umocnenie pocitu spolupatričnosti – multikultúrna výchova
Jesenná turistická vychádzka – prekonávanie nerovného terénu, utváranie silného
citového vzťahu k živej a neživej prírode
Bábkové divadlá - aktivity zamerané na
rozvoj prosociálneho cítenia – prejavenie
záujmu o dramatické umenie - upevňovanie aktívneho počúvania s porozumením
Zdravé zúbky – osveta , aktivity získanie
vedomostí o starostlivosti o chrup
Jeseň pani bohatá – prezentácia detských
výtvarných prác
Stretnutie s Mikulášom – aktívne prežívanie sviatkov
Vianočná burza – predaj vianočných
ozdôb a dobrôt v MŠ
Najkrajšia vianočná trieda – spoločné
prípravy na sviatky, rozvoj tvorivosti
Vianočné pečenie – aktívna príprava na
sviatočné posedenie s rodičmi
Už je tu čas vianočný – sviatočné posedenie detí, rodičov a zamestnancov MŠ,
tvorivá dielňa
Trnavské vianočné trhy – kultúrne vystúpenie detí MŠ Špačince
Špačinské vianočné trhy – kultúrne vystúpenie detí MŠ Špačince
Predplavecká príprava – získavanie
predplaveckých zručností a návykov
Ja som malý vinšovníček – vianočné vinšovanie detí na OcÚ a ZŠ
Kam sa vtáčik kam schováš – rozvíjanie
technickej tvorivosti v spolupráci s rodičmi- výroba kŕmidiel pre vtáčiky - kŕmenie
Listy Ježiškovi – priania a želania detí pod

vianočný stromček, rozvoj predčitateľskej
gramotnosti
• Vianočný koncert – počúvanie spevu
piesní a hry na hudobných nástrojoch
• Krásy zimy– pozorovanie zimnej prírody
v okolí
• Stretnutie učiteliek 1. ročníka ZŠ s rodičmi predškolákov – odbúranie negatívnych emócii pred zápisom do ZŠ
• Deň snehuliakov– prejavenie tvorivosti
pri manipulácii so snehom a prírodným
materiálom
• Zimné športy na ľade a snehu – pohyb
detí v prírode s využitím rôznych pomôcok
/sánky, boby, lopaty/
• Karneval – aktívne prežívanie oslavy Fašiangov
• Putovanie vesmírom – návšteva Planetária v Hlohovci
• Vynášanie Moreny – udržiavanie ľudových tradícií v jarnom období
• Návšteva knižnice – utváranie pozitívneho vzťahu ku knihe
• Mám básničku na jazýčku – prednes
básní a riekaniek s dôrazom na rozvíjanie
jazykového prejavu
• Stavanie mája – prezentácia detí MŠ na
verejnosti formou ľudovej piesne a tanca
v obci Špačince
Spolupráca s Obecným úradom Špačince ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ na zabezpečenie prevádzky a materiálneho vybavenia MŠ
sa výrazne zlepšila najmä počas rekonštrukcie budovy, všetci zamestnanci aj poslanci
obecného zastupiteľstva sa aktívne podieľali
na úspešnej realizácii projektu. Spolupráca
naďalej úspešne pokračuje a obec pomáha pri
zlepšení materiálno-technického vybavenia.
Finančné potreby boli poskytnuté na nevyhnutné opravy, údržbu, materiál na výchovu
a vzdelávanie. Spolupracujeme pri organizovaní verejných podujatí v obci – vystúpenia
detí pri rôznych príležitostiach. V spolupráci
s obecným úradom sa rieši otvorenie štvrtej
triedy v priestoroch Základnej školy Špačince nakoľko z dôvodu vysokého počtu prijatých prihlášok nebolo prijatých 25 detí.
Anna Ivanovičová
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
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JESENNÉ AKTIVITY
Dňa 27.9.2012 sme uskutočnili akciu pre
deti s rodičmi - TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ
S OPEKAČKOU. Napriek tomu, že nás
sklamalo počasie dažďom, nálada nám vydržala. Stihli sme urobiť tekvicové strašidielka
a opiecť nejaké dobroty.

Dňa 3.11.2012 sa deti dozvedeli ako si správne čistiť zúbky – akcia pre deti – DENTALALARM.

ZIMNÉ AKTIVITY
Dňa 3.12.2012 prišiel do MŠ MIKULÁŠ spolu s divadielkom – GAŠPARKO A ČERT.
Dobré deti obdaroval maškrtami.

Dňa 3.10.2012 sme odštartovali ovocné dni,
ktoré budú prebiehať každú stredu počas celého školského roka.
Dňa 4.10.2012 sme privítali v MŠ divadielko
– O GUĽKOVI BOMBUĽKOVI.

Dňa 18.10.2012 sme na školskom ihrisku
púšťali šarkanov – akcia pre deti s rodičmi
– ŠARKANIÁDA.

Dňa 11.12.2012 sa uskutočnili v triedach
VIANOČNÉ BESIEDKY a otvorili sme vianočnú burzu. Deti vystúpili s programom pre
rodičov.

Dňa 24.10.2012 sme oslávili Deň úcty k starším – akcia pre deti a starých rodičov. Deti
vystúpili s programom a zahrali sa so starými
rodičmi rôzne hry.
Dňa 25.10.2012 sme privítali divadielko
– KRÁĽ JONÁŠ.
Dňa 30.10.2012 sme zavítali do ZŠ na divadielko – ALADÍNOVA ČAROVNÁ LAMPA.

OBECNÁ KNIŽNICA ŠPAČINCE
Obecná knižnica Špačince sa nachádza
v priestoroch Kultúrneho domu na 1. poschodí. Činnosť knižnice v roku 2013 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.- €, 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 2013 je do dnešného dňa zaregistrovaných 78 stálych čitateľov a priemerná
denná návštevnosť knižnice je 3 – 10 návštevníkov.
V roku 2013 sa knihovníčka A. Paučeková zúčastnila dvoch odborných seminárov, ktoré organizovali Slovenská národná
knižnica v Martine, Trnavský samosprávny
kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

v Trnave: 29.5.2013 to bol seminár zameraný
na bezpečný internet pod názvom „Význam
internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní“ a dňa 22.10.2013 „Metodické školenie k programu KIS MaSK“.
V marci 2013 z príležitosti Marec – mesiac knihy ZO JDS Špačince v spolupráci
s Obecnou knižnicou oslovila nielen svojich
členov, ale aj ostatných občanov s výzvou
„Knihy nepatria do zberu, ale do knižnice
– Špačinský antikvariát“ na odber nepotrebných kníh od občanov v Obecnej knižnici.
Po nazberaní dostatočného množstva bude
v Obecnej knižnici Špačince zorganizovaná
„Burza kníh“ s možnosťou zakúpenia za symbolickú cenu.
4. apríla 2013 sa v knižnici uskutočnila
exkurzia detí z Materskej školy Špačince,
ktorej sa zúčastnilo 60 detí v doprovode pani
riaditeľky MŠ a učiteliek z jednotlivých tried.
Pre detičky knihovníčka pripravila ukážku
kníh pre najmenších, boli poučené, ako majú
zaobchádzať s knihami, ako sa môžu stať čitateľmi knižnice, na záver si spolu zarecitovali,
zaspievali i zatancovali. Rozlúčili sa s prísľubom, že na budúci rok si v knižnici urobia
výstavku svojich výtvarných prác.
16. júla 2013 Mgr. Gálusová z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnila
v Obecnej knižnici Špačince Metodický deň,
v rámci ktorého informovala o aktuálnych
úlohách pre knihovníkov a zodpovedala na
dotazy knihovníčky v oblasti poskytovania
knihovníckych služieb .

4. septembra 2013 sa v Obecnej knižnici
uskutočnilo stretnutie starostu obce Mgr. Júliusa Zemku, vedúceho FS Špačinčanka pána
Jozefa Slezáka a členov ZO JDS Špačince za
účelom poďakovania za pomoc a spoluprácu
pri priebehu 35. výročia založenia FS Špačinčanka v rámci Špačinského jarmoku, ktorý sa
uskutočnil dňa 24. augusta 2013.
18. novembra 2013 sa v Obecnej knižnici
uskutočnilo stretnutie so spisovateľom Mariánom Urbanom Miklášom s manželkou, ktorú
zorganizovala ZO JDS Špačince. Spestrením
večera bolo hudobné vystúpenie manželov
Dorotkovcov s doprovodom harmonikára
pána Mišeka. Tohto stretnutia sa zúčastnilo
40 občanov.
Na záver môžem povedať, že ma veľmi teší
záujem mladých rodičov o návštevu knižnice
so svojimi deťmi v predškolskom veku. A tak
má naša Obecná knižnica zaregistrovaného
asi najmladšieho čitateľa, dvojročného Davidka Turanského, ktorý so svojou mamičkou knižnicu pravidelne navštevuje. Medzi
tých vzorných a zároveň asi najstarších čitateľov patrí náš pán Viliam Kostka, ktorý už za
tie roky prečítal azda všetky knihy.
Verím, že sa nám spoločne s OcÚ, ZŠ
a MŠ, rodičmi detí, ZO JDS a ostatnými
spoločenskými organizáciami v obci podarí
v budúcnosti zmobilizovať viac návštevníkov
knižnice a vytvoriť kultúrne prostredie pre
využitie voľného času občanov.
Alica Paučeková - knihovníčka
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TJ Družstevník Špačince
V roku 2013 nastali v športovom klube TJ Družstevník Špačince veľké zmeny. Tieto zmeny sa dotkli výboru, hráčov a trénerov
a najvýznamnejšie zmeny sa udiali v areáli nášho športového klubu.
Začiatkom roka na výročnej schôdzi účastníci schôdze zvolili nový
výbor TJ v tomto zložení: Predseda: Marek Kolenič, tajomník: Michal Púchly, pokladník: Ing. Branislav Palšovič, členovia: Mgr. Július
Zemko, Štefan Hornák, Ing. Martin Púchly, Marek Zárecký, Milan
Vnenčák, Rudolf Zárecký. Rudolfa Záreckého po skončení jarnej časti súťaže vymenil Jaroslav Klačo. A - tým začiatkom roka začal trénovať František Klinovský – bývalý hráč Spartaku Trnava. Mužstvo
prebral na nelichotivom predposlednom mieste. Po kvalitnej zimnej
príprave a zlepšeným tréningovým procesom sa A – tímu podarilo zachrániť v Oblastnej súťaži a nakoniec sa umiestniť na 13. mieste zo 16
– tich účastníkov súťaže. Po skončení súťaže nastali v kádri zaujímavé
zmeny. Z anglického divízneho klubu Lemington Hibernian prišiel
chytať do Špačiniec Marián Gebauer, brankár, ktorý v minulosti chytával tretiu ligu za Jaslovské Bohunice. Nahradil dlhoročného brankára Špačiniec Radoslava Palšoviča, ktorý ukončil svoju športovú kariéru. Ďalším atraktívnym prestupom leta bol prestup hráča menom

Je tu december, mesiac, keď sa obzeráme za uplynulým časom z pohľadu hráčov,
trénerov, funkcionárov, fanúšikov, ktorí
všetci patria do spoločnej futbalovej rodiny.
Rok 2013 sa začal stretnutím ľudí,
ktorým nebol osud futbalu v obci
Špačince ľahostajný, a vytvorili nový
funkcionársky tím.
V kabíne sa začalo hovoriť o budúcnosti a plánoch mužstva, ktoré
bolo skúšané neúspešnými výsledkami, o čom vypovedalo predposledné miesto
v tabuľke.
Hlavnou úlohou klubu sa stalo pritiahnutie fanúšikov na štadión a navrátenie
radosti z hry do kabíny. Pri tejto tvrdej
niekedy až neatraktívnej práci mužstvo
opustili hráči, ktorí sa s touto myšlienkou
nestotožnili.
Zostalo zdravé jadro, ktoré súťaž nielen
zachránilo, ale svojimi výkonmi aj potešilo
verných priaznivcov.
Po minuloročnej jeseni, kedy mužstvo

Aslan Billal z tureckého klubu Sirinyelspol. A – tím stabilizoval svoju
výkonnosť a po polovici sezóny sa nachádza na 8. mieste vo vrchnej
polovičke tabuľky Oblastnej súťaže.
Žiakov začal trénovať začiatkom roka exspartakovec Peter Mrva.
Ešte počas jarnej časti prebral trénerské žezlo Peter Juriga. V novej
sezóne trénuje žiakov trénerský tandem Martin Púchly, Martin Kušnier. Žiaci sa nachádzajú na poslednom mieste tabuľky, ale svojim
nasadením a lepším prístupom sa určite budú zlepšovať a stúpať v tabuľke.
Od novej sezóny TJ Družstevník Špačince prihlásil do súťaže aj
mužstvo dorastencov. Dorast trénuje Tomáš Lachký. Po skončení
jesennej časti súťaže sa dorastenci nachádzajú na 9. mieste tabuľky
Oblastných majstrovstiev, čo je pekné umiestnenie, keďže mužstvo
vzniklo ešte len v auguste.
Najväčšie zmeny v TJ Družstevník Špačince nastali v športovom
areáli. V tomto roku dostala novú fasádu a zateplenie tribúna. Bolo
nainštalované ústredné kúrenie a nový kotol. Na hlavej hracej ploche
a na tréningovom ihrisku boli nainštalované automatické závlahy.
Nové oplotenie dostalo aj asfaltové ihrisko. Všetky tieto zmeny sa
udiali vďaka obci a sponzorom.
Marek Kolenič

zimovalo na predposlednom mieste, sa
po jarnej časti umiestnilo na trinástom
mieste. Preskočili sme mužstvá, ktoré sme
predtým sledovali len s veľkým odstupom.
Ciele na novú sezónu sme si nekládli

TJ Družstevník Špačince
očami trénera
príliš vysoké. Chceli sme obsadiť pokojný
stred tabuľky, čo sa hráčom a ľudom okolo
futbalu v Špačinciach podarilo.
V lete a počas jesene sa káder doplnil
o nových hráčov, vytvoril sa jeden celok,
ktorému začalo záležať na dobrom mene
nášho klubu.
Poctivá práca hráčov sa začala prejavovať na výsledkoch a umiestnení v tabuľke.
Mužstvo získalo 24 bodov, vďaka čomu
prezimuje na ôsmom mieste. Tento výsledok by mal byť nielen povzbudením do

ďalšej práce, ale mal by byť aj pozvánkou
pre tých, ktorým nie je osud klubu s bohatou minulosťou ľahostajný.
Okrem dosiahnutých futbalových výsledkov stojí za zmienku úprava štadióna:
zateplenie kabín, vynovenie tribúny,
vybudovanie závlah hracej plochy,
čiastočné umelé osvetlenie, ktoré po
dokončení bude jedno z najkvalitnejších v okolí.
Nechcem vyzdvihovať jednotlivcov,
hoci niektorí odovzdávali klubu svoje
schopnosti a pomoc nielen na ihrisku, ale
aj mimo neho nad rámec svojich povinností.
Na záver by som chcel poďakovať hráčom za zodpovedný prístup k tréningom
a zápasom, za voľný čas a zdravie, ktoré
obetovali v uplynulom roku Špačinskému
futbalu.
Mojim snom a túžbou do nového roka
je, aby futbal prinášal hráčom, funkcionárom, fanúšikom a priaznivcom radosť
z hry.
Mgr. František Klinovský, tréner
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SWAN Oblastná súťaž „A“

Oblastné Majstrovstvo „A“ Dorast

Por.Družstvo

Z

V R P Skóre Body+/-

1. OFK Majcichov

16 14 0 2 48 : 12 42 18

Por.Družstvo

Z

Oblastná súťaž „A“ Žiaci

V R P Skóre Body +/-

Por.Družstvo

1. TJ Chemolak Smolenice 13 11 1 1 72 : 22 34

16

1. TJ Iskra - Horné Orešany

13 13 0 0 94 : 5 39 21

2. TJ Družstevník Voderady 16 10 2 4 37 : 22 32 11

2. FC Horses Šúrovce

13 10 1 2 76 : 16 31

7

2. TJ Družstevník Vlčkovce

13 10 2 1 74 : 15 32 11

3. ŠK Dobrá Voda

16 10 2 4 33 : 21 32 8

3. ŠK Slávia Zeleneč

13 10 0 3 62 : 23 30

9

3. TJ Chemolak Smolenice

13 10 1 2 45 : 13 31 7

4. FK Lokomotíva Trnava

16

4. OŠK Križovany n/D

13 7 3 3 49 : 16 24

6

4. FC Horses Šúrovce

13 10 0 3 46 : 17 30 9

9 2 5 42 : 17 29 2

5. OZ TJ Družstevník Pavlice 16 9

2 5 34 : 25 29 8

5. TJ Družstevník Opoj

13 7 1 5 65 : 44 22

-2

5. TJ Družstevník Dechtice

13 8 1 4 54 : 24 25 10

6. TJ FC Kátlovce

15 9

1 5 31 : 17 28 1

6. ŠK Rapid Hrnčiarovce n/ P13 7 1 5 47 : 30 22

7

6. TJ Družstevník Ružindol

13 8 1 4 52 : 31 25 4

7. FK Biely Kostol

16 8

3 5 39 : 24 27 3

7. TJ Dolné Orešany

-2

7. FK AŠK Slávia Trnava

13 6 0 7 33 : 58 18 0

8. TJ Družstevník Špačince 16 7

3 6 20 : 22 24 3

8. TJ Družstevník Voderady13

6 0 7 41 : 37 18

-3

8. ŠK Cífer - Futbalový oddiel 13 5 1 7 28 : 34 16 -5

13 6 1 6 24 : 27 19

9. OFK Bučany

16 7

2 7 32 : 27 23 -4

9. TJ Družstevník Špačince 13 6 0 7 43 : 43 18

0

9. TJ Družstevník Brestovany 13 4 2 7 24 : 33 14 -4

10. TJ Slavoj Boleráz B

16 7

2 7 31 : 33 23 -1

10. FO ŠK Modranka

13 5 2 6 48 : 45 17

-7

10. OFK Majcichov

13 4 0 9 20 : 53 12 -9

11. TJ Družstevník Dechtice

16 5

1 10 24 : 51 16 -5

11. OŠK Zavar

13 5 1 7 27 : 38 16

1

11. OFK Bučany

13 3 1 9 11 : 61 10 -11

12. TJ Družstevník Košolná

16 4

3 9 20 : 35 15 -9

12. TJ Družstevník Brestovany13 4 1 8 25 : 40 13

-2

12. TJ Družstevník Voderady

13 2 2 9 17 : 63 8 -13

13. TJ Vinohradník Suchá n/P 16 4

2 10 20 : 27 14 -13

13. TJ Družstevník Zvončín 13 0 1 12 7 : 96 1

-17

13. ŠK Rapid Hrnčiarovce n/P 13 1 1 11 15 : 43 4 -14

14. TJ Chemolak Smolenice

16 4

1 11 18 : 45 13 -11

14. FK Biely Kostol

-20

14. TJ Družstevník Špačince 13 1 0 12 9 : 72 3 -12

15. TJ Elastik Bohdanovce

16 3

2 11 15 : 39 11 -13

15. TJ FC Kátlovce (odstúpené)

16. TJ Družstevník Ružindol

15 3

0 12 15 : 42 9

13 0 1 12 1 : 110 1

-12

Hasičská sezóna
Rok sa pomaly končí a s ním aj súťažná a pracovná sezóna hasičov. Tá pracovná sa nesie v znamení rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice, podarilo sa nám zatepliť podkrovie, ktoré chceme postupne
premeniť na príjemnú zasadaciu miestnosť. Do jej dokončenia nás ešte čaká
veľa práce, podlaha, elektrika, kúrenie,
...no veríme šikovným rukám našich
chlapcov.
V súťažnej sezóne 2013 sme mali
zastúpenie vo všetkých kategóriách
od najmenších po najstarších hasičov.
Majstrovstvá SR sa konajú striedavo
v jednotlivých kategóriách : nepárny rok
dospelí a dorast, v párny deti, takže tento
rok bol tzv. postupový pre dorastencov
a dospelých. Naše DHZ reprezentovali družstvá dorastencov, žien a mužov.
Družstvo dorastencov a žien po výbornom výkone v obvodnom kole postúpilo do okresného kola súťaže DHZ kde
zhodne obsadili 2. miesto.
Naše najmenšie nádeje úspešne pokračovali v šľapajach svojich predchodcov a hoci boli vo svojej kategórií najmladším družstvom stali sa majstrom
okresu Trnava. Družstvá mladých hasičov nášho DHZ tento titul nepustili z rúk
už trinásť rokov na čo sme samozrejme
veľmi pyšní, budeme im držať palce na
budúci rok, kedy ich čaká postupová sezóna a veríme, že aj obhajoba medaily
z majstrovstiev SR.
Počas celej sezóny sa naše družstvá
zúčastňovali rôznych pohárových súťaží,

Dorastenci v akcií
z ktorých vždy priniesli „nejaký pohár“
do našej bohatej zbierky. Veríme, že ju
budeme rozširovať aj v budúcej sezóne,
zvlášť preto, že pre naše DHZ bude jubilejná.
Ing. Andrea Matovičová

Okresné kolo Plameň 2013 – 1. Miesto

Špačinský hlas

U

18

ltimate frisbee je netypický šport s lietajúcim diskom.
Klub U.F.O. Špačince je históriou mladý tím, ktorý podľahol čaru ultimate frisbee. Má zatiaľ za sebou iba tri roky existencie no za ten čas stihlo toho už naozaj veľa. Na jeseň, v roku
2010, sa partia ľudí začala stretávať na ihrisku v Špačinciach,
kde sa iba oboznamovali s princípom hry. Nadšenie bolo veľké
a niekedy v tomto období sa vytvorila súdržná skupina, ktorá
chcela s týmto športom začať súťažne.
V roku 2011 klub vstúpil do slovenskej asociácie frisbee a do slovenskej
ligy, kde sa klub ako nováčik iba zoznamoval so skutočnou hrou. V roku 2012 to
už bolo oveľa lepšie. U.F.O. Špačince zaznamenalo veľa dobrých výsledkov. Či už
2. miesto na veľkom turnaji Manic Miner alebo celkové piate
miesto v slovenskej lige. Paradoxne v zahraničí sa mu darilo
lepšie. Na oboch rakúskych turnajoch, ktorých sa zúčastnil,
obsadil 4. miesto, vždy ako najlepší slovenský tím. Najmä na
turnaji Winter League vo Viedni to bol obrovský úspech. Je to
jeden z najväčších turnajov tohto druhu v Európe, kde štartuje
takmer 70 tímov v štyroch kategóriách a napriek tomu sa dokázali presadiť.
Zabudnúť nesmieme ani na cenu „Spirit of the game“, ktorá
sa udeľuje na každom jednom turnaji pre najslušnejší, najpohodovejší tím so zmyslom pre fair-play. Tu klub na konci ligy
obsadil celkové krásne 2. miesto.
Úspechy však zaznamenal aj mimo ihriska. Špačince usporiadali svoj historicky prvý turnaj a nabrali nových hráčov.
Stále jediná a navždy prvá frisbee dedina na Slovensku, tak
hostila všetky slovenské tímy spolu s Veľkou Moravou (CZ).

Tu sa možno začala už spomínaná séria dobrých výsledkov,
keď sa dosiahli dovtedy najlepšie umiestnenia.
V roku 2012 sa juniori zlúčili s tréningovým procesom A-tímu a postupne sa začleňovali aj na súpisku na turnaje. Veľmi im to pomohlo a mnohí raketovo nabrali na skúsenostiach.
Dovtedy mladé talenty rástli pod dohľadom Jozefa Horvátha na
špačinskej základnej škole.
V roku 2013 sa sezóna začala výborne. Hneď v úvode roka
klub obsadil krásne 3. miesto na bratislavskom turnaji Blowout 8.8, ktorého sa zúčastnili tímy zo štyroch krajín. V apríli sa
uskutočnil druhý špačinský turnaj, ktorý
dopadol opäť veľmi dobre a získali sme na
ňom 4. miesto z 10 tímov z celého Slovenska.
Viacerí z hráčov boli po výborných výkonoch pozvaní hrať
za slovenskú reprezentáciu či už v mužoch, ženách alebo juniorských kategóriách. A vôbec sa tam nestratili. Spojenie juniorov s A-tímom malo veľký úspech. V roku 2013 sa až štyria
hráči zúčastnili juniorských majstrovstiev Európy v Kolíne v
Nemecku. Hráči tak nabrali mnohé skúsenosti, ktoré potom
preniesli aj do svojho materského klubu, vďaka ktorým sa klub
neustále zlepšuje. Napriek krátkemu času existencie sa klubu
rýchlo vypracoval a mnohým tímom je pravidelne minimálne
vyrovnaným súperom. Za ten čas hráči navštívili mnohé krajiny ako napr. Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko,
Nemecko, Slovinsko a Belgicko. V súčasnosti má klub už 30
hráčov. Čo je už viac ako 1% obyvateľov Špačiniec...

U.F.O. Špačince

Jozef Horváth

Špačinský hlas

19

Šachový klub Obecný úrad Špačince
Pod hlavičkou obce pôsobí aj šachový
klub, ktorý hrá v ročníku 2013/2014 súťaž:
5.ligu okresov Trnava – Piešťany – Hlohovec.
Momentálne má v SŠZ (Slovenský šachový zväz) náš oddiel 8 registrovaných členov.
Základnú pätku ŠK OÚ Špačince tvoria: Ing.
Peter Valach, Jozef Karel, Vít Šulko, Rudolf
Slezák a Ján Pinkas. V prípade, že niekto zo
základnej pätky nemôže nastúpiť na zápas,
môžu ho nahradiť ďalší hráči zo súpisky a to
buď Ivan Štefánek, Tomáš Vrška a Milan Janeček.
Tohtoročná súťaž začala 12. októbra a doteraz sa odohrali 3. kolá. Náš oddiel je po
troch kolách na 3. až 4. mieste so 7 bodmi
(t.j. s dvoma víťazstvami a jednou remízou).
Cieľom šachového klubu je postup do vyššej
súťaže, do 4. ligy – musíme však zabojovať.
Ako povedal kapitán družstva p. Valach:
máme na to. V decembri medzi sviatkami
poriadame tradičný Vianočný šachový turnaj, ktorého sa zúčastňuje 10 až 14 šachistov
a v priebehu súťaže sa nepravidelne stretávame v klubovej miestnosti na bývalom obec-

nom úrade, nakoľko polovica členov družstva
býva v Trnave a ešte k tomu niektorí z nich
robia vo firmách, kde sa pracuje na smeny (a to i v sobotu a v nedeľu). Najviac nás
však trápi, že sa tejto krásnej „kráľovskej“
hre nevenuje mladšia generácia respektívne
nemáme poznatky, že by v obci vyrastali

mladí nádejní šachisti. Preto chceme využiť
prvé vydanie týchto obecných novín a osloviť
všetkých priaznivcov šachu, ak majú záujem
stretávať sa a hrávať šachy, nech sa informujú
na obecnom úradu u p. Pinkasa. Budeme len
radi, ak sa bude rozširovať naša šachová základňa.
Ján Pinkas

OSTK Špačince – obecný stolnotenisový klub
Mužstvá reprezentujúce náš stolnotenisový oddiel sú už stabilnými účastníkmi najvyšších krajských stolnotenisových súťaží.
Dá sa povedať ,že bez ich účasti si už mnohí
ani nevedia tieto súťaže predstaviť.
V súťažnom ročníku 2012/2013 sme mali
A- mužstvo v II .lige , B- mužstvo v III .lige
a žiakov v II. lige Trnavského kraja. Okrem
týchto účinkovalo ešte C – mužstvo v VI .lige
Trnavského okresu.
Zhodnotenie jednotlivých mužstiev:
A – mužstvo hralo v zložení Varga Miloš,
Komorný Miroslav, Šmiček Lukáš a Lančarič Juraj. Všetci títo hráči pristupovali veľmi
zodpovedne k reprezentácií nášho klubu,
odohrali takmer všetky zápasy s minimálnou
absenciou. Výsledkom bolo pokojné účinkovanie v II. lige, dokázali poraziť alebo veľmi
potrápiť mužstvá s hráčmi hrajúcimi v minulých rokoch aj najvyššiu slovenskú súťaž. Na
slovenskej stolnotenisovej scéne sa každý rok
objaví nejaký nový oddiel, ktorý je schopný
finančne uspokojiť veľmi kvalitných hráčov
zo Slovenska prípadne Maďarska a s takto
vytvoreným mužstvom sa umiestňovať na
najvyšších priečkach v rámci Slovenska. Filozofia nášho klubu je úplne iná – v tomto
klube doteraz nikdy nikto nehral za peniaze
a pokiaľ bude vedenie klubu rovnaké , tak ani
nikdy hrať nebude.
B – mužstvo hralo v zložení Žiška Drahomír, Sivák Miroslav, Balažovič Alexander
a Šulko Daniel. Keby táto zostava nastupovala v každom zápase , tak sa mužstvo pohybuje v pokojných treťoligových vodách. Ale

pracovné či rodinné povinnosti niektorých
hráčov spôsobili , že mužstvo muselo nastupovať nekompletné a to sa samozrejme odzrkadlilo aj na výsledkoch čoho dôsledkom
bola až účasť v baráži v súboji s 2. mužstvom
IV. ligy. Mužstvo nakoniec v III. lige zostalo.
Pre nový ročník k nám prišiel na hosťovanie
perspektívny 15-ročný talent z Malženíc Michal Nemček. Má sa síce ešte čo učiť , ale určite pomôže k stabilizácií zostavy.
C – mužstvo hralo v zložení Šulko Vladimír, Strečanský Daniel, Šulko Peter, Palšovič Milan a Bohunický Miroslav. Toto
mužstvo prevažnú časť sezóny viedlo IV. ligu

a až v úplnom závere súťaže mu postup ušiel
o povestný vlások. Škoda ,pretože hráči tohto
mužstva určite dosahujú úroveň hráčov V.
ligy. Veríme , že s pomocou staronovej posily Krajča Milana sa im to v tomto súťažnom
ročníku podarí.
Žiacke mužstvo hralo v zostave Podmaka
Mário, Junas Daniel, Vidlička Martin a Remenár Milan. Chlapci sa statočne pasovali so
silnou konkurenciou, chýba im stále ešte vyhratosť a väčšia dravosť.Ale dúfame, že aspoň
o niektorých z nich budeme môcť už čoskoro
písať pochvalnejšie.
Ing. Daniel Šulko
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ŠPAČINSKÝ TROJUHOLNÍK
Na jar 1978 pokryl asfaltový koberec dvojkilometrovú spojnicu medzi Špačinskou a Malženickou cestou. Vtedy prišiel trnavský maratónec Jaro Lieskovský do susednej dediny,
za svojím kamarátom Milanom Vnenčákom,
s nápadom využiť trojuholníkovú trať na nové
bežecké preteky. Šéfovi tamojšieho športu sa
návrh zapáčil.
Prípravy nového cestného podujatia začali
naberať na obrátkach. Úvodnej edícii Špačinského trojuholníka bola určená sobota, otvorenie o sedemnástej v strede obce.
Dvojica zakladateľov musela najskôr vyznačiť žltou farbou pretekársku dráhu do Trnavy a späť. Pri maľovaní štartovej čiary oslovil
protagonistov celoštátneho behu okoloidúci
zvedavec: „Milan, to tu bude ten Bermudský
trojuholník?“
Takže takýto bol začiatok špačinského trojuholníka.
Obľúbenej atletickej konfrontácie na trati
Špačince – okraj Trnavy – Mlynské (Mníšske)
– Špačince sa doteraz pravidelne zúčastňovali a
zúčastňujú poprední slovenskí atléti, medailisti
z národných majstrovstiev, ale aj desiatky kondičných či rekreačných ctiteľov zdravia.
Úmorná páľava sa 3. júla 1982 podpísala
pod smutný zápis do kroniky našich pretekov.
To vtedy, keď utrápené telá premohlo priam
neznesiteľné teplo. Piati vytrvalci skončili v
rukách zdravotníkov. Dvoch z nich dokonca
odviezla sanitka do nemocnice.
V zozname piatej edície Špačinského trojuholníka figurovali zásluhou Jozefa Pádeja
terajšieho riaditeľa ZŠ s MŠ Etiópčania M.
Abebe, H. Dereje, T. Mekkonen a B. Sintayehu. Účasť černošského štvorlístka prijali vďační
diváci s obdivom a sympatiami.
Z Kátloviec nemožno nespomenúť Jozefa
Jamricha s manželkou Cecíliou. V našom pelotóne ich viackrát doplnili synovia, atlét Jozef
a futbalista Milan. Pavla Seleckého s manželkou Helenou v jednom ročníku špačinských
pretekov sprevádzali obe ratolesti, dcéra Janka
a syn Peter.
Prestrih do 10. ročníka Špačinského trojuholníka (1987). V ňom sa zoradil na štarte druhý najvyšší počet, 129 mužov a žien. Pelotónu
kraľoval Ladislav Findl zo Spartaka BEZ Bratislava. Víťazov dekorovala najslávnejšia športová rodáčka zo Špačiniec, európska šampiónka
z budapeštianskeho oválu 1966 v behu žien na
400 m a účastníčka letných olympijských hier
v Mexiku 1968 Anka Blanáriková Chmelková.
Pri 20. edícii diktoval pekelné tempo chýrny
tandem Kornienko – Antonenko. Medzi Ukrajincov sa zo Slovákov vklinil iba Ján Križák,
dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta
v polmaratóne. Na cieľovej rovinke sa všetci
súperi iba odovzdane prizerali raketovému záveru Viktora Kornienka.
Okrem Milana Vnenčáka pracovali v usporiadateľských štáboch trojuholníkov
ďalší
aktívni Špačinčania z TJ Družstevník. Predovšetkým Ladislav Robinek, Štefan Kubiš,
Anton Koberčík, František Bílik, Ján Jasenec,
František Horváth, Jozef Polakovič st.,Jozef
Polakovič ml.,Jozef Kubiš a mnohí ďalší.
Po výstavbe cestnej križovatky na obrátke
v Trnave sa okruh skrátil z pôvodných 10,8 km
na 10.072 m. Do histórie teda odišiel spoločný

traťový rekord Jána Križáka a Pavla Klimeša.
Pri oslave 900. výročia prvej písomnej
zmienky o Špačinciach v roku 2011, sa predstavilo 117 štartujúcich.

V roku 2013 bol najväčší záujem o preteky
„Špačinský trojuholník“. Pretekov sa zúčastnilo
rekordných 160 pretekárov.
Mgr. Jaroslav Lieskovský, Milan Vnenčák

AKCIE– Stolnotenisový
V OBCI
ŠPAČINCE 2014
Memoriál Ľ. Červeného

4. január 2014
6. január 2014
18. január 2014
25. január 2014
1. február 2014
9. február 2014
15.február 2014
22.február 2014
23.–27. február 2014
8.-16. Marec 2014
26. apríl 2014
30. apríl 2014
11. máj 2014
11. máj 2014
31. máj 2014
5. júl 2014
6.–12. júl 2014
23. august 2014
30. august 2014

31. august 2014
5.–7. september 2014
27. september 2014
október 2014
18. október 2014
26. október 2014

– Trojkráľový koncert
– Poľovnícky ples
– Country bál
– Obecná zabíjačka
– Detský karneval
– Ples športovcov
– Ples hasičov
– Po stopách sv.Vincenta de Paul a Kataríny
Labore
– Misie farnosti po 66 rokoch
– Koštovka vína
– Stavanie mája
– Deň matiek
– 1.Sväté prijímanie
– Deň pre všetkých
– Špačinský trojuholník
– 5.Farský letný tábor
– Jarmok s programom folklórnych skupín
– Memoriál zaslúžilých členov HZ 90.výročie
vzniku DHZ
– Farská opekačka
– Hody
– Výstava ovocia, zeleniny

30. november 2014

– Púť na Moravu – Velehrad
– 5. reprezentačný ples
– Uvítanie do života, jubilanti, posedenie
dôchodcov
– 13. reprezentačný Katarínsky ples
FS Špačinčanka
– Výstava o včelách a včelích produktoch

5. december 2014
13. december2014

– Mikuláš
– Vianočné trhy

25. december 2014
31. december 2014

– Jasličková pobožnosť
– Ohňostroj

22. november 2014

FAIN
PZ Svornosť
Návrat
obec, DHZ
ZŠ,MŠ
TJ
DHZ
FAIN
FAIN
obec, JDS Špačince
obec a DHZ
obec
Farnosť
obec
obec, BK Špačince
FAIN
obec a FS Špačinčanka
obec, DHZ
FAIN
obec, JDS, OZ FAIN,
záhradkári
FAIN
FAIN
obec
FS
Spolok včelárov
Špačince a obec
obec, NO Malý princ
obec, FAIN, JDS NO
Malý princ
FAIN
obec
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