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Minulý mesiac 1. mája 2019 sme si
pripomenuli 15. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Do Európskeho parlamentu občania Slovenska volia 13 poslancov,
po odchode Veľkej Británie z EÚ budeme mať
zastúpenie 14 poslancami. Voľby do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike sa konali
v sobotu 25. mája 2019. Výsledky volieb
v Častej boli zverejnené na webovej stránke
obce www.casta.sk
Európsky parlament je jedným zo siedmich orgánov EÚ a prijíma legislatívne akty,
spolu s Radou EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na 5 rokov. Prvé voľby do parlamentu EÚ sa konali v roku 1979. Sídlom parlamentu je mesto Štrasburg, no parlament pracuje aj v Bruseli a sekretariát sídli v Luxembursku.
Parlament EÚ má 751 poslancov, ktorí zastupujú 28
členských štátov, zatiaľ
vrátane Veľkej Británie.
Malá hádanka: viete, ktorý
štát zatiaľ vstúpil do EÚ
ako posledný a v ktorom
roku? Odpoveď nájdete na
konci článku.
Slovensko ako
jediná z krajín V4
(Visegrádska skupina krajín
Poľsko, Česká republika, Slovensko
a Maďarsko) prijalo spoločnú menu euro, ktorou
platíme od 1. januára 2009, t.j. už jedenásty rok.
Za 15 rokov naša krajina a tiež naša obec Častá
profitovala z peňazí, ktoré v rámci podpory projektov boli zrealizované aj v našej obci. Ako
príklad uvediem realizáciu rekonštrukcie námestia v Častej vrátane vybudovania náučného
chodníka od pekárne až po kaplnku na Hoštákoch, ktorým sa môžu naši občania aj turisti
bezpečne a pohodlne poprechádzať po dedine,
resp. vydať sa na hrad Červený Kameň. Tiež
peniaze, ktoré obec dostala na vybudovanie celoobecnej kanalizácie a rekonštrukciu čističky
odpadových vôd (ČOV) na Štefanovskej ul. nepriamo súvisia s EÚ. Peniaze sme síce dostali od
Švajčiarskej konfederácie v sume viac ako 5
miliónov EUR, ale táto finančná pomoc pre krajiny EÚ vyplynula z dohody medzi Európskou
úniou a Švajčiarskom, ktorá zabezpečuje alpskej

krajine prístup na trhy EÚ. Treba povedať, že
obec by zo svojich peňazí ani z peňazí zo štátneho rozpočtu SR nikdy nezrealizovala naraz toľko
kilometrov nového kanalizačného potrubia ako
z peňazí, ktoré sme dostali (áno, povedzme si to
na rovinu „darom“) od Švajčiarska. V podobnej
pozícii v ktorej je Švajčiarsko sú aj iné krajiny,
ktoré nie sú v EÚ. Takými krajinami sú Nórsko,
Lichtenštajnsko a Island.
S podporou nórskych fondov majú skúsenosti žiaci aj učitelia našej Základnej školy
v Častej, ktorí naposledy aj s podporou Obecného zastupiteľstva v Častej formou krátkodobej
finančnej výpomoci vo výške 4.457 EUR realizujú medzinárodné aktivity v rámci programu
Erazmus+, ktorý napomáha mladej generácii
spoznávať svet, získavať skúsenosti, učiť sa
cudzie jazyky, nadobúdať
budúcu konkurencieschopnosť a umožňuje slobodne
cestovať. S podporou európskych fondov získala
Základná škola v Častej
v poslednej dobe aj technické vybavenie pre jazykové
triedy a nový nábytok pre
jazykové učebne v celkovej
hodnote 71.809,97 EUR,
taktiež bol obnovený knižničný fond školy.
Zatiaľ posledným znakom prítomnosti
Európskej únie v Častej je dodanie kompostérov
na zníženie a elimináciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Projekt
dodávky kompostérov pre obyvateľov obce Častá bol podporený sumou zhruba 95.000 EUR,
zvyšok si financuje obec spoluúčasťou zo svojich peňazí. Celková výška projektu na dodávku
kompostérov je v hodnote 100.298 EUR. Naša
spoluúčasť bude nakoniec ešte nižšia, pretože
ako štatutár obce som v zmysle obstarávateľských zmlúv uplatnil zmluvnú pokutu, ktorú
nám umožňovali dodávateľské podmienky. Dodávka kompostérov do obce sa tak po rokoch (!)
neustáleho odkladania stala v apríli 2019 realitou. Na tomto mieste sa chcem poďakovať dvom
častianskym firmám a ľuďom v nich, ktorí boli
obci veľmi, veľmi nápomocní. O čo išlo?
pokračovanie na strane 2 →
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Do dediny prišlo presne 853 kusov kompostérov, na
cca. 41 paletách. Jedna paleta sa týči do výšky možno aj troch
metrov. A tieto palety sme museli niekde uskladniť, pokým
neprišla kontrola zo Slovenskej agentúry životného prostredia
SR – tá sa uskutočnila začiatkom júna 2019 - treba ešte uviesť,
že úspešne. Takže, veľká vďaka firme Turay Plus Častá a jej
majiteľom, zvlášť poďakovanie poslancovi Martinovi Turayovi
za osobnú vykládku a následné uskladnenie, tiež Saške Plančíkovej za osobnú pomoc pri preberaní paliet. Druhé veľké ďakujem patrí firme Signatech Častá a jej majiteľom, zvlášť poďakovanie Jurajovi Porkertovi za osobnú vykládku, pri ktorej
som asistoval, a jeho manželke Monike tiež za osobnú pomoc
pri preberaní paliet. Druhá vykládka v Signatechu bola v piatok
neskoro poobede a o to viac si cením ich pomoc. Ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEM!
Proces expedície kompostérov do domácností ešte
musíme doladiť a po ukončení všetkých administratívnych
a finančných náležitostí projektu budeme občanov informovať
o spôsobe dodania do domácností. Predbežne je zhoda v tom,
že prednostne dostanú kompostéry občania, ktorí majú v Častej
trvalý pobyt. Súčasťou dodávky kompostéra objemu 1050 litrov bude Návod na poskladanie kompostéru a Návod na používanie kompostéru. Kompostér je výrobok rakúskej firmy a je
vyrobený čiastočne aj z recyklovaného plastu (50%) – praktická ukážka, kam idú možno aj naše žlté plastové vrecia so separovaným plastovým odpadom. Pri dodávke do domácnosti bude
musieť príjemca kompostéru podpísať prevzatie a svojim podpisom sa zaviaže plniť podmienky Operačného programu –
Kvalita životného prostredia. Podmienky Operačného programu EÚ budú zverejnené pre príjemcov kompostérov na webovej stránke obce Častá, príp. v papierovej forme na Obecnom
úrade Častá.
Ešte v krátkosti informácie o podaných projektoch,
ktoré vypracovalo a podalo už nové vedenie obce Častá od 10.
decembra 2018 po mojom nástupe do funkcie s veľkou pomocou pracovníčok Obecného úradu Častá aj externých spolupracovníkov:
a) v rámci programu rozvoja športu sme požiadali
o finančné prostriedky na opravu multifunkčného
ihriska v školskom areáli (vedľa telocvične) – žiadosť
bola úspešná, bolo nám pridelených 10.000 EUR,
b) požiadali sme o finančnú pomoc na výmenu spôsobu kúrenia v kabínach na futbalovom ihrisku, vrátane
zateplenia strechy – projekt je v štádiu posudzovania,
výsledok v čase uzávierky nepoznáme,
c) požiadali sme o finančnú pomoc na opravu verejného osvetlenia na uliciach Fándlyho a Štefanovská projekt je v štádiu posudzovania, výsledok v čase uzávierky nepoznáme,
d) zúčastnili sme sa výzvy na zriadenie verejnej WiFi
siete v obci (priama výzva z Bruselu) – do výberu
miest a obcí, ktoré vo výzve uspeli, Častú nevybrali.
Z nášho okresu Pezinok v tomto kole vybrali obce
Šenkvice a Viničné, v minulom kole vybrali susednú
obec Píla. Podľa mne známych informácii bude výzva
na zriadenie verejnej WiFi siete aj v treťom, možno
štvrtom kole. Budeme ich aktívne sledovať a určite sa
znovu zapojíme! Držte nám palce!
e) Klub slovenských turistov v Častej sa zapojil do
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projektu „Vybavenie na podujatia organizovaných
KST Častá“ v hodnote projektu 3.482 EUR - ide
o dotáciu z participatívneho rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) pre rok 2019 v celkovej
sume 255.880 EUR, ktoré rozdá Bratislavský samosprávny kraj. V čase písania tohto článku si projekt
Klubu slovenských turistov Častá v priebežnom hlasovaní vedie veľmi dobre. Výsledok môžete po ukončení hlasovania (prebieha od 10. júna do 24. júna
2019) vidieť na webovej stránke https://rozhodnibsk.sk/
f) pracovníčka Obecnej knižnice v Častej pani Danka
Poizlová bola úspešná so žiadosťou a s podaným projektom o obnovenie knižničného fondu do zbierky
našej častianskej knižnice s celkovým rozpočtom
1.100 EUR, z čoho z vlastných zdrojov obce bude
spolufinancovanie v sume 100 EUR.
Záverom by som rád poprial deťom a študentom
úspešné ukončenie školského roku 2018/2019 a pekné prežitie
blížiacich sa prázdnin, seniorom a nám všetkým zvládnutie
horúčav a vám všetkým príjemné oddychové dni na letných
dovolenkách na našom krásnom Slovensku alebo v zahraničí!
(Sľúbená odpoveď z úvodu článku: Chorvátsko, r. 2013.)
S pozdravom
Robert Lederleitner
starosta obce Častá

PREBERACÍ PROTOKOL
Vážení občania, v mesiacoch júl - august bude prebiehať distribúcia záhradných kompostérov do domácností. Bližšie informácie včas zverejní Obecný úrad Častá na internetovej stránke
a prostredníctvom miestneho rozhlasu. Podmienkou získania
kompostéru bude podpísanie v tomto čísle Informačníka zverejneného Preberacieho protokolu. Prosíme vás, aby ste sa s
ním oboznámili. Ďakujeme.
OÚ Častá

pokračovanie na strane 3 →

Ročník XII, číslo 2

Preberací protokol
TOP THERMO KOMPOSTER KOMP 1050
v rámci Výzvy č.OPKŽP-PO1-SC111-2017-23
Vyhotovený na základe zmluvy NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/195
Názov projektu : Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie
vzniku BRKO v obci Častá
Odovzdávajúci : Obec Častá, Hlavná 168, 900 89 Častá
Prijímateľ: podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Preberacieho protokolu kompostérov
Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie kompostéra TOP THERMO KOMPOSTER KOMP 1050 označený nálepkou v počte 1 ks bez viditeľných závad, po 1 kuse Návod na montáž kompostéra a Stručný návod
na obsluhu.
Konečný užívateľ (prijímateľ) týmto potvrdzuje, že po dobu 5 rokov od prevzatia kompostéra:
1. Umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly
Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby
poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. O zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel.
3. Zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany
Odovzdávateľa.
4. Bude informovať Odovzdávajúceho o poškodení a odcudzení zvereného majetku.
5. Zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického
užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osoby.
Preberajúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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OZNAM PRE OBČANOV O PRIPÁJANÍ SA DO
VEREJNEJ KANALIZÁCIE V ČASTEJ

nia § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e program rokovania III. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej v roku 2019
Starosta obce Častá oznamuje občanom, ktorí sa podľa pozvánky, doplnený o body rokovania uvedené
budú pripájať do obecnej kanalizácie, že majú stále možnosť v zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
pripojiť sa v zjednodušenom režime. Vedenie Obecného v Častej zo dňa 11. apríla 2019.
úradu v Častej vybavilo u Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) predĺženie termínu na pripájanie sa do verejnej kanali- U Z N E S E N I E č. 3-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľzácie v Častej v zjednodušenom režime a máme písomný sú- stvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
hlas BVS platný do 1. júla 2021. Na základe tohto súhlasu sa 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
môžu občania hromadne pripájať do celoobecnej kanalizácie predpisov (Zákon o obecnom zriadení) b e r i e n a v ebez toho, aby platili poplatok a bez toho, aby predkladali d o m i e kontrolu plnenia uznesení schválených na zaprojektové riešenie pripojenia do kanalizačnej siete. Na sadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej zo dňa 21. febvybavenie žiadosti treba zájsť na najbližšie zákaznícke miesto ruára 2019 bez pripomienok.
BVS, ktoré sa nachádza v Pezinku, v obchodnom centre PLUS
na 2. poschodí a uviesť pracovníčkam zákazníckeho centra U Z N E S E N I E č. 4-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľBVS, že ide o občanov obce Častá, resp. že majú nehnuteľnosť stvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
v našej dedine a pracovníčky centra im poskytnú prihlasovací 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
formulár a pomôžu vybaviť všetky administratívne náležitosti. predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e
Dôležitá poznámka: týka sa to tých ulíc alebo lokalít Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa mení
v Častej, ktoré sú obecnou kanalizačnou sieťou vybavené.
a dopĺňa VZN č. 1/2013 o podmienkach poskytovania
Po termíne 1. júla 2021 budú musieť domácnosti dotácií z prostriedkov obce.
a všetky ostatné nehnuteľnosti v Častej, ktoré sa budú pripájať do verejnej kanalizačnej siete v našej obci počítať U Z N E S E N I E č. 5-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľs individuálnym postupom od BVS. To bude znamenať, že stvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
pracovníci BVS budú žiadať pri prihlásení, aby bolo predlože- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
né projektové riešenie pripojenia a budú vyžadovať zaplate- predpisov (Zákon o obecnom zriadení): s c h v a ľ u j e
nie poplatku (v súčasnej dobe 90,72 EUR v zmysle cenníka opravu sochy sv. Floriána na základe predloženej cenovej
BVS platného od 1.5.2019).
ponuky za sumu 3.658 EUR z rozpočtu obce z programu
Preto vyzývame všetkých občanov a domácnosti, kto- 2 – majetok obce, položka Opravy a údržba obecného
ré sa budú pripájať do už vybudovanej verejnej kanalizačnej majetku.
siete, aby využili túto možnosť, ktorú nám súhlas od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti s hromadným pripájaním zatiaľ U Z N E S E N I E č. 6-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľdáva do 1. júla 2021! Predĺženie termínu na pripájanie sa do stvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
verejnej kanalizácie v zjednodušenom režime po dátume 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
1. 7. 2021 sa nepredpokladá! Máte teda možnosť riešiť pripo- predpisov (Zákon o obecnom zriadení) b e r i e n a v ejenie vašej nehnuteľnosti necelé dva roky. Ušetríte tým svoj d o m i e Rozpočtové opatrenie starostu obce Častá č.
čas, peniaze a komplikovanejšie vybavovanie.
1/2019 v predloženom znení.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na Obecnom
úrade na tel. čísle 033/649 54 27.
U Z N E S E N I E č. 7-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľĎakujem vám, že chránite naše spoločné životné prostredie !
stvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
Robert Lederleitner predpisov (Zákon o obecnom zriadení) b e r i e n a v estarosta obce Častá d o m i e informácie starostu o nadstavbe jedálne ZŠ
s MŠ Častá.

UZNESENIA Z OZ ČAST Á
11. 4. 2019

U Z N E S E N I E č. 1-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (Zákon o obecnom zriadení)
a) s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu Obecného zastupiteľstva Častá v zložení: Peter Tatranský a Ivan Ružek,
b) u r č u j e overovateľov zápisnice v zložení: Jozef Jakuš a Ľubica Cíferská,
c) b e r i e n a v e d o m i e určenie zapisovateľa zápisnice: Michaela Šuteríková.
U Z N E S E N I E č. 2-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanoveStrana 4

U Z N E S E N I E č. 8-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (Zákon o obecnom zriadení) b e r i e n a v ed o m i e a) že stavebný úrad vydá žiadateľom Lukášovi
Hajdinovi a Erikovi Setnickému stavebné povolenia
k výstavbe rodinných domov v lokalite 7/o na Družstevnej ulici v Častej s podmienkami, ktoré vyplývajú z faktu,
že cesta k rodinným domom žiadateľov bude vedená ako
súkromná cestná komunikácia s povinnosťami
a zodpovednosťou, ktoré z toho vyplývajú,

pokračovanie na strane 5 →
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b) vyhlásenie vlastníkov prístupového pozemku/pozemkov do
lokality 24/o, ktorým sľúbili napísať čestné prehlásenie o práve
prechodu do lokality 24/o s ďalšími vlastníkmi pozemkov
v lokalite 24/o, za podmienok dohodnutých medzi sebou.
U Z N E S E N I E č. 9-III/OZ/2019 0becné zastupiteľstvo
v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Zákon o
obecnom zriadení) b e r i e n a v e d o m i e ponuku na vyčistenie nefunkčného plaveckého bazénu v areáli bývalého kúpaliska v Častej členmi Dobrovoľného hasičského zboru Častá
a zároveň víta túto dobrovoľnícku iniciatívu DHZ Častá.
U Z N E S E N I E č. 10-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľstvo
v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Zákon o
obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e krátkodobú finančnú výpomoc pre Základnú školu s materskou školou v Častej vo výške
4.457 EUR na pokrytie finančných potrieb v rámci programu
Erazmus+ vratnú v čo možno najkratšom termíne, najneskôr
však do 31. 12. 2019.
U Z N E S E N I E č. 11-III/OZ/2019 Obecné zastupiteľstvo
v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Zákon o
obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na
1. polrok roku 2019.

Dňa 29. mája sa dožila krásneho
životného jubilea 90. rokov pani
Margita Heldová.
Veľa pevného zdravia do ďaľších rokov jej
praje kolektív obecného úradu a redakcie
Informačníka.

DHZ

ČASTÁ

Hasiči sa každodenne boria s množstvom najrôznejších problémov, ktoré musia urgentne riešiť. Výkon prác, ktoré
realizujeme, je v oblasti vzdelávania, brigádnickej činnosti
(najmä v zbrojnici), opráv a údržby na zverených technikách,
taktických cvičení, zásahov pri povodniach, požiaroch, chemických haváriách, asistenciách pri podujatiach atď. V tomto článku by sme sa však chceli viac dotknúť zásahovej činnosti, ktorú
sme realizovali v nami sledovanom období.
Na vyzvanie operačného strediska sme sa v apríli zúčastnili likvidácie rozsiahleho požiaru smetiska v katastri obce

Zohor. Zásahy tohto charakteru sú veľmi náročné z niekoľkých
faktorov. Samotné horenie neprebieha len na povrchu, ale i vo
vnútri skládky, takže sa musí dávať pozor na to, aby sa zasahujúci nepreborili do tzv. horiaceho tunela. Ďalším faktorom je,
že odháranie rôznych látok spôsobuje vznik jedovatých toxických splodín horenia a zásah prebieha v ochranných odevoch
s použitím dýchacích prístrojov. Dobrovoľné jednotky, i keď
zasahujú z dostatočných vzdialeností, nosia dýchacie prístroje,
aby si chránili dýchacie cesty. Riadiaci štáb i v tomto prípade
meral jedovaté splodiny príslušnými zariadeniami a potrebné
informácie poskytoval jednak občanom, tak i zasahujúcim
z dôvodu ochrany zdravia. Naši občania vedia, že pomáhame
pri zásahoch horenia smetísk, napr. na Dubovej, a tak sme sa
aspoň z časti chceli podeliť o úskalia a nebezpečenstvá horenia
takýchto skládok smetísk, ktoré nie sú zanedbateľné
a predstaviť čomu čelia „naši hasiči“. Zásah v Zohore bol, samozrejme, zvládnutý vďaka viacerým jednotkám, ktoré sa na
tomto podieľali. Nie je však žiadnym tajomstvom, že niektorí
hasiči (profesionáli) museli byť hospitalizovaní na pozorovanie
v nemocnici z dôvodu nevoľnosti. Pri danom zásahu bolo na
samotnú likvidáciu použité veľké množstvo vody.
V máji sme zasa zasahovali pri zatopení priestorov
bývalej SZU Modra – Harmónia. Išlo o bežný zásah, kde sme
odčerpávali vodu z daných sektorov do bezpečnej vzdialenosti.
Tu treba počítať s tým, že čerpadlá hasičov nedokážu tzv. úplne
odsať vodu, s čím musí počítať i samotný majiteľ.
Začiatkom júna sme vypomohli našim priateľom
z BTC, ktorí organizovali Častovský cyklookruh, jednak
s technikou a jednak so zdravotným dohľadom. Sme radi, že
sme nemuseli zasahovať s technikou a táto slúžila viac-menej
na technické zabezpečenie. Tu sme však ošetrili 9 pretekárov
s bežnými zraneniami /odreninami/ po pádoch z bicykla. Je
možné, že niektorí zranení vyhľadali pomoc inde (napr. na pohotovosti) o čom však budeme mať relevantné informácie neskôr.
Už začiatkom roka sme počítali s tým, že budeme
zabezpečovať niektoré aktivity, ktoré pribúdajú v obci, a tak
sme dňa 6. 4. 2019 uskutočnili školenie DHZ Častá v hasičskej
zbrojnici. Prednášať našim členom bol renomovaný školiteľ –
zdravotný záchranár SWISS RESCUE s.r.o, ktorý členov DHZ
zasvätil do noviniek v oblasti poskytovania prvej pomoci. Prebraté boli vlastne všetky témy, s ktorými sa môžeme stretnúť
pri zásahovej činnosti, športe, ale i v bežnom živote. Dané školenie bolo hodnotné najmä z dôvodu, že sme preškolili viacero
hasičov a samotní hasiči si mohli vyskúšať svoje vedomosti
a zručnosti na počítačom riadených figurínach, za čo patrí vďaka organizátorom i školiacej firme.
V júni sme sa zúčastnili smutnej udalosti - pohrebu
JUDr. Jozefa Minárika, ktorý zomrel vo veku 77 rokov. Bol
niekoľkonásobným funkcionárom DPO SR i jej prezidentom.
Častokrát navštívil i obec Častá a dá sa povedať, že bol naším
dlhodobým priateľom. Týmto si dovolíme vzdať hold jeho pamiatke.
V závere si dovolíme apelovať na našich spoluobčanov, aby venovali zvýšenú opatrnosť pri používaní ohňa
z dôvodu sucha a vysokých horúčav, ktoré nás zasiahli, aby
sme mali výjazdov čo najmenej.
Výbor DHZ Častá
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Mgr. Fedáková v Budapešti. Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Marek
Jakuš a Mgr. Walterová sa zúčastnili rozličných štruktúrovaných kurzov v Taliansku. Počas letných prázdniny sa vzdelávaNaša škola sa vzdeláva s Erasmus+
nia v Írsku zúčastnia Mgr. Svinčáková a Mgr. Gríková. Sme
Aj v minulom roku bola naša škola úspešná presvedčení, že tieto nadobudnuté skúsenosti, vedomosti
v predkladaní projektov Erasmus+ , vďaka čomu sme sa mohli a zručnosti všetkých zúčastnených budú prospešné pre skvalitznovu rozbehnúť na skusy do sveta.
nenie vzdelávania žiakov našej školy.
Po prvýkrát prostredníctvom projektu Erasmus+ cestovali do zahraničia aj naši žiaci. Desať žiakov v sprievode 4
učiteliek našej školy dostalo príležitosť navštíviť Nórske kráľovstvo.
Vybraní boli na základe vopred zverejnených kritérií
tí žiaci, ktorí počas celého školského roka najaktívnejšie pracovali na napĺňaní cieľov projektu KA2 – mobilita žiakov -

V rámci projektu KA1 – mobilita učiteľov s názvom
Tímové riadenie – základ modernej školy sa v zahraničí
vzdelávalo 8 pedagogických pracovníkov našej školy. Bc. Ja-

Rok európskeho kultúrneho dedičstva – šanca pre budúcnosť. Sprevádzali ich 4 učiteľky, ktoré rovnako zanietene pracovali na projekte. Všetci sa naučili veľa nového o histórii
našej krajiny, jej tradičných remeslách a folklóre. Tieto svoje
vedomosti prezentovali na pôde nórskej základnej školy
v meste Koppang, čím propagovali našu krajinu, obec a jej
kultúru. Od svojich nórskych kamarátov sa naopak dozvedeli

nette Uváčková a Mgr. Zuzana Čamajová získavali cenné nové
vedomosti v partnerskej škole vo Vyškove v Českej republike,

cenné informácie o ich krajine, meste a kultúre. Vyskúšali si
tradičné remeslá, ako je ručná výroba vlnených produktov,
pletenie, ale aj lesníctvo, rybárstvo, poľovníctvo, baníctvo.
Navštívili množstvo zaujímavých prírodných aj historických
pamiatok a múzeí.
pokračovanie na strane 7 →
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Nemenej podstatným aspektom je, že deti nadviazali projektu žiaci z Nórska našu školu a veríme, že ju predstavíme
priateľské kontakty s nórskymi deťmi, mali možnosť spontánne v najlepšom svetle.

a bezprostredne komunikovať v anglickom jazyku. Naše školy
Za spoluprácu na tomto projekte ďakujeme viacerým
na tomto stretnutí podpísali „Dohodu o partnerstve“, ktorá nám ústretovým rodičom žiakov našej školy, ktorí sa s nami podelili
uľahčí prípravu a realizáciu budúcich medzinárodných projek- o svoje skúsenosti s tradičnými remeslami a viedli kurzy
tov. V budúcom školskom roku navštívia v rámci rovnakého v našich krúžkoch – rodine Novomestských - včelárstvo, pánovi Vitásovi – umelecké kováčstvo, pani
Pudmarčíkovej – košíkarstvo
a viacerým, ktorí nám poskytli sponzorskú pomoc, či prezentačné predmety pre
partnerskú školu.
Počas nasledujúceho obdobia
budú všetci účastníci mobilít – učitelia
aj žiaci – získané informácie zdieľať so
svojimi rovesníkmi, učiteľmi, rodičmi
i širokou odbornou a miestnou komunitou.
Zároveň sme hrdí, že aj
v tomto školskom roku sme podali projekt, ktorý bol úspešný a podporený
grantom Poďme na to INAK. Budeme
mať teda znova príležitosť rozšíriť si
svoje obzory v prospech rozvoja našej
školy.
ZŠ Častá
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CHKO MALÉ KARP ATY cu areálu trvalého výskytu v rámci Tu si idú celé rodinky, ľudia čo používajú
Stanovisko
CHKO Malé
Karpaty
k
údajnému výskytu medveďa v katastri
obce Častá
Vzhľadom na šírenie facebookových správ z 1. 7. 2019 o výskyte medveďa pri obci Častá zverejňujeme stanovisko CHKO Malé Karpaty:
Reagujeme na informáciu ohľadom výskytu medveďa hnedého, ktorá
bola uvedená na facebookovej stránke
MODRANSKÉ ZVESTI – oficiálny FB
profil.
Dovoľujeme si upozorniť, na
to, že informácie ktoré boli v tomto
príspevku uvedené, môžu nesprávnym
spôsobom informovať a zavádzať verejnosť v širšom rozsahu. Náčelník
MsP Modra vo svojom vyjadrení, vyvoláva zbytočne paniku a odrádza ľudí od
návštevy Malých Karpát a rekreácie v
prírodnom prostredí. V prvom rade treba
uviesť, že medveď hnedý (Ursus arctos)
je zákonom chráneným živočíchom v
zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny a vyhláškou, č.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva vyššie
uvedený
zákon.
V prípade zistenia výskytu
chráneného živočícha, ako je medveď
hnedý, pokiaľ sú relevantne zistené
údaje o výskyte a pohybe jedincov, je
potrebné informovať územne kompetenčne príslušné pracovisko ŠTÁTNEJ
OCHRANY
PRÍRODY
SR.
Mestská polícia Modra, nie je
kompetentnou zložkou ani inštitúciou, na
to aby vyhlasovala takéto pokyny a postupy aké sú uvádzané v tomto príspevku.
Zároveň tiež netušíme prečo zložka MsP
Modra sa tak iniciatívne vyjadruje k zatiaľ ešte nie k relevantne podloženému
výskytu medveďa v katastrálnom území
obce Častá, mimo ich kompetencií a územia mesta, ktoré majú zverené v rámci
právomocí.
Medveď hnedý je prirodzene
vyskytujúcim sa druhom živočícha v
rámci slovenských karpatských pohorí
a je úplne prirodzené, že migračné trasy mladých jedincov vedú aj za hraniStrana 8

Slovenska západným smerom. Jedná sa
zväčša o mladé jedince, ktoré si hľadajú
teritórium a pritom prechádzajú veľké
vzdialenosti. Pohorie Malé Karpaty disponuje dostatočnými potravnými zdrojmi, na to aby sa takýto jedinec uživil a
nebol odkázaný vyhľadávať potravu v
blízkosti
ľudských
sídiel.
Nie je preto potrebné vyvolávať podobným spôsobom paniku a zavádzať
verejnosť podobnými príspevkami.
V prípade potvrdeného výskytu,
je potrebné kontaktovať ŠTÁTNU
OCHRANU PRÍRODY SR – tel.: 048 /
472 20 26, 048 / 472 20 27.
Ďakujeme.
CHKO Malé Karpaty
Red

OZ BTC
Vážení priatelia cyklistiky, v
prvom kole sme ani neuvažovali, že by
sme pre krátkosť času ( medzi samotným
podujatím a uzávierkou Častovského
informačníka ) uverejňovali nejaký príspevok, ale keď sa na našej facebookovej
stránke objavil list, ani na sekundu sme
nezaváhali s jeho uverejnením, samozrejme, so súhlasom pisateľky Denisky Dubovskej. Myslím, že ani z nášho pera by
to tak nevyznelo, ako keď svoje postrehy
z podujatia napíše sám účastník. (List
uverejňujeme v pôvodnom znení bez
jazykových úprav – pozn. redakcie.)
ČASTOVSKÝ CYKLOOKRUH
Predstavte si MTB maratón bez
maratónu. Nie, to je blbosť. Tak si predstavte akciu, ktorá vyzerá ako by šlo o
MTB maratón, so zázemím, s občerstvovačkami, obedom, stánkami, sprievodnými akciami a čo je najlepšie, s naozaj
kvalitne vyznačenou trasou, akurát bez
súťaženia... Tak to je Častovský cyklookruh.
Aby som nezavádzala, musím sa
priznať že sme tam vôbec nechceli
ísť. Veď je to nesúťažné, bez toho adrenalínu to bude o ničom. No, mýlili sme sa
a som naozaj rada že sme sa aj s Mirom
dohodli a vybrali sa tam.
Čo si pri takejto akcii všimnete
ako prvé, už pri vystupovaní z auta na
parkovisku, sú ľudia a ich bajky. Veď
jasné, ide o cyklo akciu. Ale toto je inak.
Tu sú úplne iní ľudia, ako tí na súťažiach.

bajk len ako dopravný prostriedok do
obchodu, rôzni necyklisti, ktorí sa jednoducho rozhodli sa takto zaujímavo povoziť. No a vzhľadom na to sa tu ukázala aj
naozaj široká škála bicyklov. V jednom
stúpaní sme dokonca videli skladačky!
Organizačne to vyzeralo asi tak:
prišli ste na prezentáciu medzi 9-11 hodinou, nahlásili sa, dostali ste darček, diplom, ktorí bol tiež cvakacia karta (ešte
vysvetlím), lístok na obed a tombolu a
mohli ste ísť. Kedy sa vám len zachcelo.
Ja, Marek a Miro sme si orazili presne o
10:00. Na štarte boli totiž také tie cvakacie hodiny, aké kedysi bývali vo fabrikách a cvakalo sa pri príchode a odchode
z práce. To nevymyslíš...
Štart bol extrémne pomalý. Po
orazení sme si v pohode pobalili veci,
naštelovali kameru, pobavili sa na našej
rýchlosti a vyrazili sme. Úplne bez stresu,
čo
som
veľmi
ocenila.
Pre tento deň sme si zvolili trasu 44 km.
Napadlo nám totiž, že by bolo fajn si
skúsiť dlhšiu inak ako súťažne, aby sme
odskúšali svoje sily.
I keď naše tempo nebolo zrovna
pretekárske. Od začiatku sme si zvolili
také pohodové, pri ktorom sa dalo kecať.
Miro tu bol skoro doma a tak sme dostali
aj menší výklad, čo sa kde nachádza.
Krásne zvolená trať šla mimo turisticky
značené chodníky a tak sme mali možnosť zakúsiť niečo, kade bežne cudzinci
nechodia.
Začiatok bol ale sem-tam hektický, práve pre tých necyklistov, ktorí nie
sú zvyknutí na hromadné jazdenie a vytvárali aj nebezpečné situácie. Priznám
sa, že minimálne jednému oteckovi som
vynadala. Totiž rovno v zjazde, kde ide
človek prirodzene rýchlejšie (tento zjazd
bol k tomu kamenistý) jednoducho zastal
a zliezal rovno do cesty. Ja som bola za
ním a byť k nemu len o pol metra bližšie,
letím cez neho a minimálne dve z troch
prítomných osôb by prišli k úrazu.
Po prvej občerstvovačke, kde sme sa naládovali masteným chlebom s cibuľou,
horalkami
a
banánom
(najcykloobčerstvovačka) sme sa odpojili
od tých, čo šli krátku trať a vyrazili na
náš najdlhší MTB zážitok.
Ako som už spomínala, trasa
bola naozaj krásne vybraná. V podstate
sme na jednom okruhu zažili čo sa dalo.
pokračovanie na strane 9 →
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Plytké aj strmé stúpania, rýchle asfaltové aj krátke kamenisté
zjazdy, cestu po hrebeni s úžasným výhľadom.
No a k tomu sme si jazdili pekne pospolu, fotili sa,
kecali, chlapi mi utekali v zjazde, ja im chvíľku v stúpaní...
proste sme si to užívali. A nakoniec sme neboli ani takí pomalí, priemerku sme mali lepšiu ako mávam na pretekoch. Aj
keď, tu sme strávili kopu času na občerstvovačkách, takže sme
sa trochu zotavili.
I keď pri tej druhej som si už stehná cítila ako nafúknuté balóny. Tu sa pri mne zastavil jeden chlap z MTBIKERa,
podal mi ruku, predstavil sa a už ho nebolo. Normálne zmizol
a keby ho nevidel aj Miro, tak si myslím, že blúznim. A možno nebol ani taký rýchli, ako ja pomalá, lebo ozaj som sa nestihla zorientovať a podľa Mirovej reakcie som usúdila, že do
budúcna sa musím naučiť nevyzerať zmäteno
Na občerstvovačke bola ešte jedna stranda, keď nás
oslovil starší pán, ktorý si na trati zjazdoval lepšie ako my.
Tak nás trochu pochválil (čo malo byť naopak, chváliť bolo
treba jeho) a potom sa Mira pýtal, či som jeho dcéra Chudák
Miro, ešte že to pochopil tak, že ja vyzerám mlado, nie on
staro ale aspoň sme si dali potom peknú rodinnú foto otca s
dcérou.
Stranda nás čoskoro prešla. Záver bol naozaj ťažký a
po tých kilometroch v nohách, už človek aj trochu zúfal. Stúpania boleli. Miestami sme sa čakali, miestami bojovali každý
sám za seba a ja s Mirom sme to aj zopár krát vzdali a kúsok
potlačili.
Do cieľa sme prišli o 13:22, s čistým časom o hodinu
kratším. Napráskali sme sa s cigánskou, pozreli stánky, roztiahli deky a vyvalili sa do trávy. Dlho to netrvalo a už aj bola
tombola. Zo žiaľu z nevýhry sme sa pobrali na zmrzku a spokojne si odišli domov.
Ďakujeme pisateľke. Zhrnutie podujatia Častovský
cyklookruh 2019 s podrobnou štatistikou, fotodokumentáciou,
s poďakovaním pre sponzorov vám prinesieme v budúcom
čísle.
OZ BTC Častá – organizátori

KHAN KLUB KARATE ČASTÁ
Druhý
štvrťrok
nás zastihol v plnej športovej príprave, a tak sme
deťom a mládeži pripravili
v máji súťaž.
Výsledky:
zlatú medailu získali:
Prísečan Peter, Šalanda
Zdeněk, Valabek Maximilián, Drexlerová Rút, Lakoštíková Viktória, Tatranský Matúš, Palla Patrícius,
Zubajová Alexandra;
striebornú medailu získali:
Hianik Matej, Liberčan Samuel, Lehotský Andreas, Rodolf
Amy, Dobrovičová Lenka, Roedolf Arnaul, Adamkovič Martin, Moravčíková Sandra;
bronzovú medailu získali:
Tatranský Michal, Tatranský Tomáš, Chobot Samuel, Šimončič Marcel, Jašek Juraj, Setnická Sára.
Súťaž o titul najlepší z najlepších:
B - skupina
1. miesto : Šalanda Zdeněk
2. miesto : Valabek Maximilián
3. miesto : Lehotský Andreas
A - skupina
1. miesto : Zubajová Alexandra
2. miesto : Lakoštíková Viktória
3. miesto : Palla Patrícius
Ocenenie majstra klubu a TOP pretekára za 1. polrok
2019 získala Zubajová Alexandra.
Súťaž pripravil výkonný výbor a v úlohe
rozhodcov sa ho zúčastnili 7 majstri karate, ktorí pracovali v komisiách. Hlavným
rozhodcom bol p. Roman Rebro (Trnava).
Na správnosť verdiktov dohliadal p.
Adam Kováčik st. (Trnava). Súťažnú
atmosféru deťom a mládeži správne navodil Marek Rybárik, ktorý predviedol
svoju najobľúbenejšiu zostavu - kata
Anan (Ryuei ryu štýl), a tak
o prekvapenia nebola núdza.
Súťaž však umiestneniami prekvapila pretekárov i trénerov. Oproti minulému roku sa výrazne pomiešali karty.
Niektorí pretekári podcenili súťaž alebo
súperov, niektorých zradila tréma i samotný stres. Iným sa naopak darilo
a predviedli dobré výsledky – také, aké sa
pokračovanie na strane 10 →
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delí. Chyby sa vyskytovali najmä:

dachi waza
(postoje) –
zlé
uhly
v postojoch,
nepravidelne
prehnutý
chrbát,

geri
waza
očakávajú na súťažiach kraja a pod. Čo dodať na záver? Na
(kopy) – yoko geri a ura mawashi geri, zlé uhly
každú súťaž sa musí pretekár dobre pripraviť, ak chce mať doba dynamika kopu,
rý výsledok a slušné umiestnenie.

cuki waza (údery) – chýbala požadovaná tvrdosť

Skúšky karate
Začiatkom júna sme zrealizovali skúšky na technické
stupne KYU u mládeže, ktorá zvláda dobre techniky a spĺňala
požiadavky predpisov Slovenského zväzu karate. Opäť sme
zvolili komisionálne skúšanie, kde sa zišlo 5 majstrov karate
a skúšalo sa pod vedením Mareka Rybárika. Skúšky tentokrát
dopadli rôzne. Už v minulosti sme avizovali, že vyššie pásy sa
získavajú oveľa ťažšie a skúšky sú náročnejšie. Tým, ktorí
predviedli dobré výkony, boli udelené vyššie pásy. Naopak
tým, ktorí podcenili technický a športový výkon, komisia pásy
neudelila, a tak viacerých čakajú opravné termíny. Tu si dovolím apelovať na pretekárov, že i opravná skúška bude náročná
a pás si musia ozaj zaslúžiť, inak im ho skúšobná komisia neu-
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a rýchlosť v úderoch,
hoko waza (pohyb) – zlá dynamika pohybu, dokonca niektorí pretekári si začali vytvárať vlastné pohyby.


Uvedené nepresnosti skúšobná komisia netoleruje,
inak by sme sa odkláňali od tradičného japonského, ale
i športového karate.
Verím, že dané vysvetlenie dostatočne nadchne pretekárov k tomu, aby odstraňovali chyby a cvičili techniky tak,
ako ich učia tréneri.
Jozef Rybárik, predseda
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TURISTICKÝ ODDIEL
MLÁDEŽE
Turistický oddiel mládeže (TOM) začal
školský rok 2018/2019 omnoho aktívnejšie

Nakoľko sme sa pustili
s pevným odhodlaním do TOB-u ( turisticko-orientačný beh), nenechali sme prípravu len na samotných deťoch doma, ale
začali sme sa spoločne stretávať raz do
týždňa na oficiálnom turistickom krúžku.
Za pomoci ďalších rodičov, bez ktorých
by to nešlo, sme spolu každý týždeň
mohli študovať turistické a topografické
značky, hory a mestá Slovenska, aj Európy, rastliny a dreviny, naučiť sa viazať
uzly, zlepšiť svoju fyzickú zručnosť pri
plazení, alebo zdolávaní lanovej lavičky.
Zobrali sme do ruky buzoly a mapy a išlo
sa orientovať, či hľadať azimuty. Nie
jedného potrápil odhad vzdialenosti.
Keď nám počasie dovolilo, výučba pre-

biehala vonku na čerstvom vzduchu, alebo priamo v teréne, kde sme si mohli
dokonca vyskúšať „na živo“ rastliny
a dreviny a je to veru niečo iné, ako len
na obrázku. Naše okolie nám samé prináša veľké množstvo možností, čo robiť
vonku a nie len zavretí v triedach. A taký
krúžok, ako je turistický, tak to je hlavne
o prírode, čerstvom vzduchu a špinavých
kolenách. Tohtoročná zima nám dokonca
priniesla i také možnosti, ako obuť bežky
a vyskúšať si to aspoň na lúke pri Červenom Kameni. Alebo sa aspoň pustiť
z kopca
na sánkach.
Samozrejme
sme nezabudli
ani
na
n a š u
turistickú aktiv i t u ,
a
tak
sme sa
v marci

mohli stretnúť s ďalšími turistami na pravidelnom otvorení turistickej sezóny
v Borinke, pri prechode cez hrad Pajštún.
Počasie vyšlo, a tak si deti overili svoju
vytrvalosť na túre, ale aj dobré oči pri
hľadaní cukríkových pokladov na hrade.
V máji sa naši najstarší zúčastnili pri oprave studničky.
Ale najviac nás tohto roku zamestnal TOB, či už naše školské kolá,
krajské kolo, alebo samotný Slovenský
pohár, ktorý sa skladá z 3 kôl. V apríli
sme sa zúčastnili pretekov zmiešaných
dvojíc v Podhájskej. V máji sme pre deti
pripravili tréningové preteky a 1. školské
kolo u nás v Častej. Bolo to 1. kolo nášho
nultého ročníka Karpatského pohára, ktorý by sme v budúcnosti radi zaradili do
kalendára našich pretekov. Potom sme už
cestovali
do Dubnice
nad
Váhom
s plným
autobusom detí,
k t o r é
siišli naplno užiť
1. kolo
pokračovanie
na strane 12
→
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Slovenského pohára a zároveň krajské
kolo.
A v júni sa aspoň
naši najskalnejší
zúčastnili 2. kola
Slovenského pohára v Oščadnici. Nasledovalo 2. kolo
Karpatského pohára, tentokrát trošku
neštandardne, zato
omnoho zábavnejšie, Nočný beh.
Nutná výbava čelovka a odvaha.
Pred prázdninami
ešte ukončíme Slovenský pohár 3.
kolom v Hubovej a
v lete nás čaká pravidelný letný cyklotábor, tentokrát v Kráľovej Lehote.
Deti si uvedomili, že len rýchlo behať nestačí, ale sú
potrebné aj vedomosti a ich príprava sa im vyplatila. Ak sme sa
minulý rok na pretekoch len oťukávali a skúšali sme si, aký to
ten TOB vlastne je, tak teraz sme si už mohli siahnuť aj na medailu a postaviť sa na stupeň víťazov. A tak nám v oddiele rastú
noví vytrvalci. Na prvých troch miestach sa pravidelne umiestňujú súrodenci Grétka a Matej Dominik, Tomáš Dominik,

vyslúžili výbornú zmrzku. Detskými atrakciami sme sa stali
súčasťou naozaj úspešného dňa detí na Červenom Kameni.
Už od nového roka sa pre nás stáva kľúčová organizácia najväčšieho stredovekého festivalu na Slovenku zameraného na prezentáciu stredovekých remesiel – Festivalu zabudnutých remesiel. Článok o festivale vám prinesieme v ďalšom
čísle Informačníka.
Toto leto plánujeme s našim remeselným táborom
spestriť aj viaceré podujatia historického charakteru. Ak by ste
mali záujem vidieť nás, vyberte sa na výlet napríklad na III.
Panský snem v Topoľčanoch či na podujatie, na ktoré sa vždy
veľmi tešíme – Krásnohorské hradné dni pod hradom Krásna
Hôrka. Radi vás uvidíme.
Zdenka Krasňanská
OZ Schatmansdorf Častá

KYNOLÓGIA
Z aktivít Kynologického klubu Častá

Popri pravidelných výcvikoch s mnohopočetnou účasťou vrátane nových členov a psov sa klub v uplynulom období
zúčastnil niekoľkých plánovaných podujatí. Častovskí psíčkari absolvovali začiatkom mája turistický pochod Častovská 50tka. Boli sme na viacerých trasách. Hlavná skupina šla na 10
Natalie Kallová a Andrej Ochaba. Ale pre nás sú víťazmi všetky deti, ktoré sa na to dali a majú chuť venovať svoj voľný čas
tejto športovej aktivite .
TOM

SCHATMANSDORF
Ako sme sa vrátili do detských čias
Jarné obdobie sa u nás v Schatmansdorfe nieslo najmä
v detskom duchu. Dobovými hrami sme spestrili tento rok
prvý Častofský rínek. Deti si mohli vyskúšať streľbu z luku,
hod na draka a mnoho iných aktivít, za ktorých zvládnutie si
Strana 12
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km na Kuklu. Na budúci rok to bude vraj
25 km. Bolo to super podujatie a bolo veľa psov aj mimo klubu.
Následne Marián Polakovič s
Jolly obsadili 3.miesto v kategórii SVV1
na výkonnostnej súťaži - Nočnom prete-

ku v Abraháme a Miro Novák na 18. stredoeurópskej špeciálnej výstave klubu
SKÁaRO so svojím psom Pascal UsullBek v trieda šampióni získal hodnote-

nie výborný. Zúčastnili sme sa
aj bežeckých pretekov v Caniscrosse v
Doľanoch s príznačným názvom Veľko-

nočný hon na zajaca. S
ukážkou výcviku a plemien psov sme v mesiaci
máj vystúpili v rámci
Dňa otvorených dverí v
Domove sociálnych služieb pre dospelých v
Báhoni. Podujatie pre
klientov a návštevníkov
vrátane je v kalendári
Kynologického klubu
Častá už tradičným.
Ukážky sa zúčastnili
Marián Polakovič s Jolly, Roman Stojkovič so stredoázijským
ovčiakom Nadyrom, Vladimír Achberger
s rotwajlerom Maxom , Miroslav Žilinský s krížencom nemeckého a belgického
ovčiaka Bubom, ako aj
nemecký ovčiak
Toby a weimarský stavač Arsa. V rámci ukážky boli budúci rok. Klub pripravuje v druhom
predstavené
polroku tradičný ročník výkonnostnej
základné
súťaže psov.
cviky
poslušnosti,
p r i vo l á v a nia, aportovania, zadržania páchateľa. Súčasne
s me
predstavili
aktivity
klubu.
Zaujímavou
bola naša účasť na Častovskom guľašcupe, kde bola vynikajúca atmosféra, perfektné počasie a prísľub účasti na

František Kašický,
predseda klubu
foto: archív klubu
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SILOVÝ TROJBOJ
Trojbojárom sa opäť darilo
Druhú časť jarnej sezóny sme
začali 30. 3. 2019 v Bardejove. Na M-SR
v klasickom silovom trojboji si vyskúšali
formu naši noví trojbojári. V kategórii
žien vybojovala striebro Laura Tomšová
(-63 kg) a medzi mužmi bronz Filip Lederleitner (-59 kg) a Lukáš Aziri (-83 kg).
O týždeň neskôr bojovali naši tlakári na
M-SR klasickom tlaku na lavičke v
Senci. V kategórii dorastu si zlato v
národných rekordoch vybojovali Laura
Tomšová (-63 kg), Katarína Baňovičová
(-72 kg), Filip Lederleitner (-59 kg) a
Adam Sudra (-93 kg) s výkonom európskej úrovne 140kg. Zlato medzi juniormi
získal Andrej Mesík (-74 kg) za 120 kg a
bronz Adriana Nilašová (-72 kg). V
kategórii mužov si zlato za národný rekord 148 kg odniesol Marcel Ványa (74kg). Strieborné medaily pridali Filip

Lederletner (-59 kg) a Andrej Mesík (-74
kg). Medzi ženami sa najviac darilo Ľubici Polkorábovej (-63 kg) ziskom striebra a bronz pridali Eva Novomeská (-57
kg) a Adriana Nilašová (-72
kg). V kategórii masters 1 vybojovala zlato Magda Nilašová
(-57 kg) a striebro v kategórii
masters 3 Jozef Klátik.
Posledným z rady národných
šampionátov boli M-SR v
klasickom silovom trojboji
dorastu, juniorov a masters v
Žiline. Tu zahviezdil ziskom
zlata Adam Sudra (-93 kg) v
nových národných rekordoch s
trojbojom 627,5 kg
(225+142,5+260). Ďalšie zlato
pridal v kategórii masters 2
Strana 14

Marián Daňo (-93 kg) s trojbojom 468
kg, pričom v tlaku zapísal národný rekord
138 kg.
Vyvrcholením jarnej časti boli
Majstrovstvá Európy v silovom trojboji,

ktoré sa konali opäť v Plzni. S najlepšími
trojbojármi Európy si to rozdala šestica
našich majstrov Slovenska. V kategórii
dorastu mala premiéru Olívia Lapšanská

(-57 kg), ktorá vybojovala cenné 4. miesto v trojboji v národných rekordoch za
výkon 300 kg (120+55+125). Rovnako
cenné 4. miesto vydrel aj Milan Vojačik
(-66 kg) s trojbojom 435 kg
(165+115+155). Za tlak 115 kg Milan
vybojoval výbornú striebornú medailu.
Najsilnejší dorastenec M-SR Kristián
Filip Jakubec (-83 kg) dosiahol svoj
životný úspech. Za trojboj 622,5 kg
(245+142,5+235) si odniesol striebornú
medailu. Strieborný bol aj za drep a ťah a
bronzový za tlak. Týmito výbornými
výsledkami náš dorast výrazne prispel k
tretím miestam v Pohári národov v karegórii dorasteniek a aj dorastencov.
Veľkú smolu mal náš dorastenecký Majster Európy a sveta Jaroslav Halač (-105
kg) pri svojej premiére medzi juniormi si
v rozcvičovni zranil koleno, čo výrazne
ovplyvnilo jeho výsledok. Napriek tomu
sa Jaro zmobilizoval a v záverečnej disciplíne mŕtvy ťah vybojoval fantastické
zlato za výkon 295 kg. Smolu mal aj náš

pretekár v superťažkej váhe Ákos Labát.
Najsilnejší Slovák mal tiež premiéru, ale
medzi mužmi. Po ľahkom pokuse v drepe
na hmotnosti 390 kg sme zaútočili na
medailové priečky a naložili
410 kg. Žiaľ, pri dostieraní
pokusu Ákosa zradil chrbát a
súťaž musel dokončiť už len
technickým spôsobom. Solídne
umiestnenie dosiahol v
kategórii do 120 kg šampión
SR Samuel Lederleitner, ktorý
s trojbojom 857,5 kg obsadil
10. miesto.
Poslednou súťažou
jarnej časti bola tradične
„pohárovka“ v mŕtvom ťahu
Cedron Cup. V kvalitne
pokračovanie na strane 15 →
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bo dokončenie druhého stožiara osvetlenia na ihrisku. Takže
cieľov a práce nás čaká stále dosť a dosť, stále je čo vylepšovať.

obsadenej súťaži bez rozdielu hmotnostných kategórií si zlato
medzi dorastenkami odniesla Olívia Lapšanská a rovnako
medzi dorastencami Kristián Filip Jakubec. V juniorskej
kategórii si bronz vybojovali Adriana Nilašová a Andrej Mesík.
V kategórii žien svoje súperky prevalcovala bývalá hviezda
slovenského trojboja Jana Jakušová, ktorá sa po 15 rokoch
pripravila na svoju kedysi svetovú disciplínu mŕtvy ťah. Z
mužov sa najviac darilo Petrovi Moravčíkovi ziskom výbornej
striebornej medaily. V kategórii masters si zlato odniesli Nagda
Nilašová a Jozef Klátik.
Bilancia jarnej časti sezóny hovorí za všetko. Spolu 97
medailí (42+29+26) ! K tomu ešte 20 národných rekordov je
úctihodný výkon našich skvelých trojbojárov.
Popri súťažení sme sa zúčastnili aj viacerých zasadaní,
konferencii a kongresov. Toto už ale nie je vhodná téma pre
čitateľov Informačníka. Píšem len o športových výsledkoch,
ktoré neostali povšimnuté ani viacerými celoštátnymi médiami,
čo nás veľmi teší, lebo sa rozhodne máme zaslúžene čím pochváliť. Jesenná časť sezóny bude tiež náročná a už teraz sa
začala ďalšia príprava.
Pavol Kovalčík, tréner

FC ČASTÁ
Hodnotenie jarnej časti sezóny
Dovoľte, aby sme vás informovali
o výsledkoch v jarnej časti sezóny 20182019 a o novinkách, ktoré sa udiali v klube
za posledné mesiace.
Ako sme spomínali už v minulom čísle, vo februári
bola zvolená nová Rada klubu na ďalšie dvojročné obdobie,
ktorej zloženie je takmer rovnaké ako v predchádzajúcom období. Našim cieľom je ďalej budovať areál futbalového ihriska
a jednoznačne bude treba zlepšiť prácu s mládežou, aby sme
k futbalu v našej obci prilákali čo najviac detí. Veľkým plusom
by bol aj úspech po športovej stránke. Všetko sa odvíja od financií občianskeho združenia a od spolupráce s obcou, ktorá je
na veľmi dobrej úrovni. A tiež aj od možností zapojiť sa do
rôznych grantových výziev, ktoré by nám veľmi pomohli získať financie na väčšie projekty, ktoré by sme chceli realizovať.
Môžeme spomenúť aspoň projekt kúrenia v budove kabín, ale-

Po jarnej príprave družstvá začali od apríla bojovať
o body v jarnej časti sezóny. Začneme najprv našimi najmenšími, družstvom mladších žiakov, ktorým sa počas celej sezóny
nedarilo a pod vedením Paľka Minárika obsadilo toto družstvo
posledné miesto v tabuľke. Ba čo viac, chlapcom sa nepodarilo
získať ani jediný bod v súťaži, čo je alarmujúci stav. Tu sa
krásne ukázalo, ako nefunguje pri tomto družstve spolupráca
medzi hráčmi, trénerom, klubom a rodičmi. Jednoducho, ak
nebude fungovať vzájomná spolupráca medzi všetkými, dovtedy sa výsledky nedostavia. Chlapci sú talentovaní, ale iba to
k dobrým výsledkom nestačí. Treba trošku rešpektu voči trénerom, voči ľuďom, ktorí sa o futbal v obci starajú, treba v rámci
tréningov viac pracovať, a, samozrejme, aj zo strany rodičov
očakávame iný prístup, aký tu bol doteraz. Keďže výsledky
boli počas celej sezóny katastrofálne, rozhodli sme sa počas
leta pre zmenu trénerov, prístupu k chlapcom, ale takisto očakávame lepší prístup zo strany rodičov. Pokiaľ tento vzťah medzi hráčmi, trénermi, klubom a rodičmi nebude fungovať, ťažko sa niekam posunieme. Preto nás ohľadom letnej prípravy asi
najviac práce čaká práve pri družstve mladších žiakov. Toto
družstvo ostáva takmer celé pokope, takže ešte rok môžu chlapci spolu hrať vo vekovej kategórii U-11. Držíme im palce, vieme, že to, čo ich čaká, bude ťažké, ale len tvrdou prácou sa
dopracujeme k nejakým výsledkom.
Úplný opak, ako by to asi malo fungovať, je príklad
družstva mladšieho dorastu. Chlapci hrali vo veľmi kvalitnej
súťaži v 3. lige mladšieho dorastu U-17. Naši chlapci mali vekový priemer okolo 15 a pol roka, boli asi najmladším družstvom v súťaži, len s minimálnymi skúsenosťami
s dorasteneckým futbalom, keďže väčšina z nich hrala doteraz
len v žiackych súťažiach. Napriek tomu vďaka tvrdej práci v
tréningoch v ostatných 3 rokoch, boli chlapci na túto súťaž ako
-tak pripravení a veľmi prekvapili. Obávali sme sa, že budú
prehrávať veľa zápasov, že možno prídu aj vysoké prehry
s kvalitnejšími družstvami, ale našťastie toto sa nestalo. Chlapci od začiatku bojovali v každom zápase a možno len neskúsenosťou a tým, že nepremenili veľa šancí v zápasoch, im nakoniec o pár bodov unikol postup do skupiny o 1.-8. miesto. Nakoniec sa na jar potom predstavili v skupine o 9.-17. miesto,
kde bojovali až do posledného kola o konečné 9. miesto. Nakoniec ich prehra v Stupave odsunula na konečné 11. miesto, so
stratou štyroch bodov na deviatu Stupavu. Družstvo však spravilo zasa výkonnostný posun, pod vedením hlavného trénera
Marcela Križanoviča a jeho asistenta Romana Drozdu sa chlapci dobre vysporiadali s kvalitou súťaže a svojimi výsledkami
a hrou nás príjemne prekvapili. Škoda niektorých vážnejších
zranení počas sezóny, lebo niektoré zápasy naozaj rozhodovali
detaily a chlapci v konečnom dôsledku mohli skončiť v súťaži
ešte o trošku lepšie. Na tomto družstve bolo krásne vidieť spoluprácu hráčov s trénermi, kde už je káder pokope viac ako tri
roky, tiež sa výborne angažujú aj rodičia samotných chlapcov,
za čo im zo strany klubu veľmi ďakujeme. Aj tá najmenšia
pomoc trénerom zo strany rodičov a vedenia je obrovskou
pomocou pri fungovaní

pokračovanie na strane 16 →
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celého družstva. A aj vďaka tejto chémii
družstvo veľmi dobre funguje, aj keď si
to zo strany trénerov a rodičov vyžaduje
obrovskú obetu, najmä čo sa týka času.
Tiež musíme pochváliť aj divácky záujem o túto súťaž. Na zápasy mladších
dorastencov chodilo veľa ľudí, ktorí videli kvalitné zápasy a aj kvalitných súperov, čo prispievalo k dobrému športovému zážitku. Veľká škoda však bude, že
v budúcej sezóne budeme musieť družstvo prihlásiť do 4. ligy staršieho dorastu,
nakoľko niektorí chlapci vekom už nebudú môcť hrať vo vekovej kategórii U-17.
Takže jediná možnosť, ako udržať družstvo pokope, je prihlásiť ich do staršej
vekovej kategórie, ktorá možno nebude
taká kvalitná, nakoľko ide o 4. ligu. Ešte
poznámka, družstvo dorastu je tvorené
chlapcami z viacerých obcí, okrem chlapcov z Častej, aj chlapcami z Dubovej,
Dolian a Vištuka. Takže je taký malý
zázrak, že u nás v Častej sa podarilo trénerom dať dokopy chlapcov z toľkých
obcí a že to funguje. Naviac málokde
nájdete v obciach v pezinskom okrese
dorastenecké družstvo. Chlapcom ďakujeme za dobrú reprezentáciu klubu aj
obce a v ďalšom futbalovom napredovaní
im držíme palce.
Nakoniec sme si nechali naše
družstvo mužov. Po veľmi dobrej zimnej
príprave, ktorá prebehla už pod vedením
nového trénera Františka Čechoviča,
chlapci nabrali hlavne kondíciu, ale zapracovali aj na herných činnostiach, čo sa
začalo prejavovať už v prípravných zápasoch, ale ukázalo sa to hlavne počas zápasov v jarnej časti. S výsledkami
v jarnej časti je celkom spokojnosť, najviac je nám ľúto prehry doma s Modrou
pre množstvo zahodených šancí
a v Šenkviciach, ktoré nás stáli body
a nepochopiteľne nezvládnutý záver sezóny v Doľanoch. Naopak chlapci prekvapili v zápasoch so silnými súpermi,
keď remizovali s Malackami, vyhrali
vysoko nad Studienkou a remizovali vo
Vištuku. Škoda len množstva nepremenených šancí vo vyrovnaných zápasoch,
kde rozhodoval jeden gól o získaní či
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nezískaní bodov. Chlapci mohli mať
v konečnom dôsledku o pár bodov
v tabuľke viac a mohli si vylepšiť aj
umiestnenie. Družstvo malo po jeseni len
6 bodov, ale na jar sa zlepšilo
a preskočilo v tabuľke dve družstvá. Konečné 11. miesto nie je uspokojivé, ale
vzhľadom na slabú jeseň už bolo veľmi
ťažké dohnať bodovú stratu na družstvá
pred nami. Pozitívom je priebeh jarnej
časti, hlavne tréningy a k tomu sa postupne pridávali aj zlepšené výkony na ihrisku a aj výsledky. Družstvo ostáva do ďalšej sezóny pod vedením Františka Čechoviča. Veľmi dobre sa v jarnej časti sezóny
ukázal Paľko Čaputa, ktorý sa presadzoval aj gólovo. Oporou mužstva bol stopér
Ladislav Drajna, po operácii kolena sa
v dobrej forme vrátil Edo Duffala.
V obrane sa presadili Lukáš Hajdin
a Tomáš Varga a stálica Peťo Šukaľ, potenciál ukázal aj Marek Jakuš. V zálohe
dobré výkony ukázali Matej Cíferský,
Marián Pereslenyi a po návrate aj Števko
Schwarz. Radi by sme káder posilnili
hlavne o hrotového útočníka, prípadne
posilnili aj ďalšie posty kvôli konkurencii
v mužstve. Všetko však bude závisieť od
toho, akí hráči budú dostupní a aj od financií. Chlapci by mali začať trénovať
v polovici júla, teda asi mesiac pred začiatkom novej sezóny. Času na prípadné
posilnenie kádra bude málo, preto hlavne
nás, funkcionárov, bude čakať náročná
úloha posilniť jednotlivé družstvá. Veríme, že sa nám to čo najlepšie podarí,
všetkým družstvám teraz prajeme trošku
oddychu, doliečenie zranení a v príprave
do novej sezóny veľa energie.
No a na záver chceme informovať o ďalších novinkách v rámci OZ FC
Slovan Častá. Pred jarnou časťou sezóny
sme spolupracovali s obcou na vypracovaní projektu kúrenia v budove kabín.
Obec sa v spolupráci s nami zapojila do
grantovej výzvy, uvidíme, či budeme
úspešní. V prípade ďalších grantových
výziev sme určite pripravení sa zapojiť
a skúsiť získať nejaké financie, napr. na
projekt osvetlenia ihriska. Takisto obec
zakúpila novú kosačku, ktorá zasa pomô-

že pri udržiavaní kvality trávnika a tiež
poskytla futbalovému klubu do užívania
traktor, ktorý môžeme využiť pri valcovaní ihriska. Ide síce o starší traktor, ale
pokiaľ bude funkčný, klubu určite pomôže. Takisto počas jarnej časti sme prvýkrát realizovali vertikuláciu ihriska,
s následným postrekom trávnika proti
plesniam a burinám. Tento proces bol
dosť finančne nákladný, ale rozhodli sme
sa ho vyskúšať a zatiaľ sa toto rozhodnutie ukazuje ako veľmi správne, nakoľko
sa veľmi zlepšila kvalita trávnika. Ako
obecné združenie sme sa podieľali na
obecných oslavách 1. mája, kde sme po
oslovení od p. starostu Róberta Lederleitnera zriadili a obsluhovali stánok
s občerstvením. Tiež sme v máji spoluorganizovali v spolupráci s OZ BTC Častá
súťaž vo varení gulášu na námestí
v Častej. Bol to už tretí ročník a toto podujatie si už získalo svojich priaznivcov,
takže rátame, že aj budúci rok ho spolu
s BTC Častá urobíme.
No a nakoniec sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám počas futbalovej sezóny 2018-2019 pomáhali pri organizovaní zápasov a pri chode samotného
futbalového klubu. Ďakujeme v prvom
rade členom OZ, funkcionárom, bez ktorých by tu futbal fungovať nemohol. Poďakovanie patrí obci v zastúpení bývalej
p. starostky p. Garajovej a súčasného p.
starostu p. Lederleitnera. Takisto ďakujeme obecnému zastupiteľstvu, lebo aj jeho
rozhodnutia výrazne ovplyvňujú chod
celého klubu. Obrovská vďaka patrí ľuďom, ktorí sa starajú o čistotu areálu
a prípravu vecí na zápasy. Tiež chceme
poďakovať všetkým našim sponzorom,
priaznivcom, fanúšikom a tiež hlavne
hráčom a rodičom detí, ktoré u nás futbal
hrávajú. Všetci títo svojou troškou prispievajú k chodu celého klubu, preto aj
im ďakujeme. O ďalších novinkách
v rámci nášho klubu vás budeme naďalej
informovať v ďalších číslach obecného
Informačníka.
Jozef Grajciar,
tajomník klubu FC Slovan Častá

pokračovanie na strane 17 →
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Tabuľka V. liga seniori (S5V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obecný športový klub Láb
FK Jablonové
FC Malacky B
FC Družstevník Budmerice
TJ Slovan Vištuk
FK Studienka
FK CINEMAX Doľany
Grinavský futbalový klub 1923
ŠK Šenkvice
Futbalový klub Dubová
FC SLOVAN Častá
FC Slovan Modra
FC Zohor
TJ Družstevník Jablonec(odstúpené)

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

22
16
14
14
12
11
10
10
8
7
6
5
2
0

1
2
3
2
4
4
3
2
5
5
2
1
4
0

1
6
7
8
8
9
11
12
11
12
16
18
18
0

146:20
73:37
76:52
55:40
63:44
52:64
46:54
51:66
33:60
51:67
32:57
36:90
28:91
0:0

67
50
45
44
40
37
33
32
29
26
20
16
10
0

Tabuľka III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie
1
2
3
4
5
6
7
8

FC Stupava
ŠK Svätý Jur
FC SLOVAN Častá
FC Ružinov Bratislava
SDM Domino B
ŠK Šenkvice
FK Dúbravka
TJ Jarovce Bratislava

7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
2
2
2
1
0

2
0
1
3
2
2
3
1

0
2
2
2
3
3
3
6

32:8
19:8
15:12
10:17
8:13
11:13
13:26
7:18

17
15
13
9
8
8
6
1

20 17
20 11
20 10
20 9
20 7
20 0

1
3
2
3
3
0

2
6
8
8
10
20

92:19
122:41
52:44
65:52
58:52
8:189

52
36
32
30
24
0

Tabuľka mladší žiaci - skupina B
1
2
3
4
5
6

FC Slovan Modra
PŠC Pezinok B
FC Družstevník Budmerice
TJ Slovan Vištuk
ŠK Báhoň
FC SLOVAN Častá

Strana 17

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK

2

P R Í P R A VY N A A I R G R I L L 2 0 1 9
Po dvakrát zrušenom tohtoročnom podujatí Otváranie
neba pre nepriazeň počasia a nespôsobilosť terénu členovia RC

sku RC klubu. Zúčastnila sa na nej väčšina členov. Práce bolo
neúrekom. Bolo potrebné pokosiť letiskovú plochu, vybrúsiť a
nalakovať mobiliár, vykosiť brehy potoka a priľahlého parkoviska, vyhrabať konáre, upraviť príjazdovú cestu, s ktorou nám
svojou technikou nezištne pomohol Jozef Dukát, za čo mu srklubu Častá nechceli nič nechať na náhodu a chceli na poduja- dečne ďakujeme.
tie Air Grill pripraviť priestory letiska k spokojnosti jeho návRoman Setnický
števníkov. V sobotu 6. 7. 2019 sa preto konala brigáda na letifoto:
Pavel benčík
pokračovanie na strane 19 →
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AIR GRILL ČASTÁ 13. 7. 2019
V tohtoročnom nestálom
počasí usporiadať
akékoľvek podujatie pod holým nebom je tak trochu
lotéria a povedané
leteckou terminológiou - "let do neznáma". A aj napriek snahe a vynaloženému úsiliu na priaznivý chod podujatia
sa všetko v priebehu chvíle môže zmeniť.
Dňa 13. 7.
2019 na RC letisku
Častá, dejisku konania modelárskeho
podujatia
AI R
GRILL
ČASTÁ
2019, tomu nebolo
inak. Počasie bolo
síce ako sa už pomaly v Častej stáva
pravidlom - veterné,
no zatiaľ bez dažďa.
Odhodlanie
členov bolo veľké,
a tak mohol cca. o
10:00 hod. predseda
klubu Roman Setnický privítať prítomných pilotov na
úvodnom brífingu. Pilotov privítal predseda klubu Roman
Riadiaci letov Milan Setnický a riadiaci letov Milan Krajčovič
Krajčovič oboznámil pilotov s potrebnými pravidlami, spôsobom lietania a mohlo sa začať.

Maketovo spracovaný Z-37 Čmeliak Jirku Komárka

je lietadlá, sa mali možnosť presvedčiť aj prítomní diváci, ktorí
ich odmenili potleskom. Medzi pravidelných návštevníkov

Úsmev na tvárach malých aj veľkých po absolvovaní vyhliadkového
letu

AIR GRILL patrí Jirko Komárek so svojim maketovo spracovaným Z-37 Čmeliak a Ľubomír Hornáček s modelmi Aero 18
a Tiger Moth. S pekne spracovanými modelmi k nám zavítali
aj mnohí ďalší,
napr. Michal Hrnčiar s modelom
Portefild Colegiate
CP-65, Miloš Volentier s modelom
Belanca Decathlon,
Jan Procházka s
modelom L-13 Blaník, Jozef Lukáč st.
s modelom vetroňa
Fascination, Andrej
Molčányi s modelom Blaník L-213A
a samozrejme nestor modelárkeho
neba Olin Vitásek s
modelom
Piper
Predletová príprava lietadla Piper Cherokee Six najstaršieho účastníCherokee
Six.
ka Olina Vitáska
Piloti si sami zostavovali poradie, kto si ako trúfal
lietať v menšom, ale aj väčšom vetre. O tom, ako ovládajú svo-

pokračovanie na
strane 20 →

Jozef Lukáč ml. predvádza pilotné umenie so
svojou Extrou 300
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Jan Procházka s modelom L-13 Blaník

Nádherne maketovo spracovaný L-39 Albatros Pavla Filípka

V kategórii akrobatických modelov sa verejnosti príchod a prehliadku historických vozidiel zúčastnených na
predstavili s modelom Extra 300 Tomáš Záhora, Adam Malokarpatskej Veterán Tatra Rallye poriadanej Veterán Tatra
Hubáček, Jozef Lukáč ml. a Marek Plichta. Ďalej Vojtech Clubom Šenkvice, ktorý do svojho itinerára už po tretí raz
Kubiš s modelom Extra 330 SC, Miloš Volentier ml. s zaradil aj RC letisko Častá počas konania podujatia Air Grill.
modelom MXS, Jaroslav Mrosko a
Tentokrát sa počasie zadržalo a
Marek Procházka - obaja s modelom SU
nepriviezli so sebou aj povestný dážď,
29, Gabriel Karaba s modelom Pitts
ako po minulé roky, hoci skoro všade
S1T, Michal Jasenovec s modelom
naokolo pršalo.
Slick, Marko Novotný s modelom Loop
Ten prišiel až v podvečer okolo
a Matej Komárek s modelom Sbach 242.
19:00 hod. a nebolo možné urobiť ani
Nesmieme zabudnúť ani na
oficiálne ukončenie podujatia, preto sa
Jaroslava Lepiša s historickým modelom
chceme aj touto formou poďakovať
XL-56, Vlada Vrančíka s modelom Fox
všetkým zúčastneným pilotom za
230, no a najmladším pilotom, ale o to
predvedenie ich majstrovstva a krásnych
odvážnejším, bol Michal Jasenovec s
modelov. Veríme, že sa u nás cítili
modelom Fun Cub. Jediným pilotom v
dobre a prídu opäť. Taktiež sa chceme
kategórii prúdových modelov bol Pavol
poďakovať sponzorom, dobrovoľným
Filípek so svojim nádherne maketovo
hasičom, členom RC klubu Častá za
spracovaným L-39 Albatros.
odvedenú prácu a ich rodinným
Návštevníci Air Grill mali
príslušníkom za podporu a trpezlivosť.
možnosť okrem sledovania letových Najmladší účastník Michal Jasenovec s modeAir Grill sa skončil, zostávajú
ukážok pilotov absolvovať aj lom Fun Cub
zážitky, spomienky a fotografie. Nás
vyhliadkový let vrtuľníkom Robinson
čaká zhodnotenie a nápady, ako urobiť
R44 ponad Častú a hrad Červený Kameň, občerstviť sa v ten nasledujúci ešte lepší, ako tohtoročný.
bufete, alebo "budúcim pilotom" kúpiť hádzacie lietadlo s
vedenie RC klubu Častá
logom RC klubu Častá. Približne o 17:00 hod. zhliadnuť
foto: Pavel benčík

Prehliadka veteránov Malokarpatskej Veterán Tatra Rallye poriadanej Veterán Tatra Clubom Šenkvice
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