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 Dobré správy pre našu obec. Po dvoch 

výzvach na predloženie žiadostí, prvej na jeseň 

2018  a druhej v tomto roku 2019, sme v tej dru-

hej - rozšírenej - nakoniec uspeli. O čo išlo? 

Európska komisia (EK) so sídlom v Bruseli vy-

členila peniaze na budovanie verejných WiFi 

sietí v mestách a obciach krajín Európskej únie. 

Naša obec Častá sa zúčastnila obidvoch výziev, 

avšak úspešní sme boli až v druhom kole. Pô-

vodne sme sa do výberu druhého kola tiež nedo-

stali, ale Európska komisia navýšila v druhom 

kole objem finančných prostriedkov poskytova-

ných na tento účel, aby bolo uspokojených viac 

obcí a miest v Európskej únii. Máme nárok na 

čerpanie 15 000 EUR na vybudovanie verejnej 

WiFi siete na verejných priestranstvách našej 

obce. Peniaze majú slúžiť na tzv. hardvér, t.j. na 

vybudovanie vysielačov a všetky technické za-

riadenia nutné k vybudovaniu verejnej WiFi 

siete. Na prevádzkovanie samotného systému, 

napr. na  mesačné poplatky providerovi 

(poskytovateľovi) , na prenos signálu a pod., nie 

sú a ani neboli tieto prostriedky určené. To zna-

mená, že ak sa vedenie obce rozhodne tieto pe-

niaze prijať, prevádzkové náklady bude prijíma-

teľ  EÚ grantu hradiť zo svojich prostriedkov, 

v našom prípade z obecného rozpočtu. Zavede-

ním verejnej WiFi siete v obci by sme zvýšili  

vám – občanom – užívateľský komfort. Do Bru-

selu som poslal predbežný súhlas, podpísal som 

predbežné papiere a nutné dokumenty a budeme 

čakať na ďalšie kroky. Výhodou prípadného 

vybudovania verejnej WiFi siete je ďalší benefit 

a to ten, že signál sa dá rozčleniť do viacerých 

úrovní, ktoré môžu v budúcnosti  slúžiť na vybu-

dovanie kamerového systému, ktorý by mohol 

monitorovať vybrané potenciálne kritické miesta 

v našej dedine a zvyšovať mieru bezpečnosti 

našich detí, majetku ako aj ostatných občanov. 

Prispejeme tiež k vytváraniu vedomostnej spo-

ločnosti, pretože dnes má skoro každý tzv. smart 

telefón (dotykový mobil), ktorým riešime skoro 

automaticky mnoho každodenných povinností  

od vyhľadania autobusového spojenia či vlaku 

až po hľadanie v mapách alebo používanie navi-

gácie. Príkladov by som mohol uviesť neúre-

kom. Tiež návštevníci našej obce a turisti by 

mohli z tejto verejnej WiFi siete profitovať.  

Samozrejme,  za prísnych podmienok ochrany 

osobných údajov vychádzajúcich z nariadenia 

známeho pod skratkou GDPR. Bola by to taká 

predpríprava pre prípadné vybudovanie bezpeč-

nostného monitoringu v obci. Krádeže osobných 

áut v nedávnej minulosti v určitých lokalitách 

obce alebo krádež bankomatu sú nám celkom 

reálnym príkladom zo života.  O všetkom nako-

niec ale musia rozhodnúť vaši poslanci Obecné-

ho zastupiteľstva v Častej. V neposlednom rade 

chcem poďakovať za všetku pomoc pri podávaní 

žiadosti, za  technické prevedenie podania a  

komunikáciu s kontaktnými bodmi v Bruseli 

pánovi Andrejovi Dobrovičovi, tiež môjmu zá-

stupcovi starostu pánovi Petrovi Tatranskému 

a všetkým pracovníčkam Obecného úradu 

v Častej za prípravu podkladov a všetkých mate-

riálov nutných k podaniu žiadosti, ktorá nako-

niec bola úspešná. Naše spoločné úsilie bolo 

odmenené a keď Obecné zastupiteľstvo rozhod-

ne o prevádzkovaní systému verejnej WiFi siete, 

myslím, že bude k úžitku nás všetkých.  

Robert Lederleitner                                                                                                                                                                     

starosta obce Častá 

ČASTÁ USPELA V  BRUSELI  
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UZNESENIE č. 1 až 3-V/OZ/2019 sú formláne pre chod 

zasadania OZ. 

 

UZNESENIE č. 4-V/OZ/2019  Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Zákon o obec-

nom zriadení) b e r i e   n a v e d o m i e : 

 

a) informácie starostu a zástupcu starostu o nadstavbe jedálne 

Základnej školy v Častej a o postupe projekčných prác,  

b) informácie starostu a zástupcu starostu z pracovného stretnu-

tia na Bratislavskom samosprávnom kraji dňa 16. septembra 

2019 k rozširovaniu kapacít základných škôl v Bratislavskom 

kraji. 

 

U Z N E S E N I E č. 5-V/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) na základe pridelenej územnej dotácie po-

skytnutej Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 3.655 

EUR s c h v a ľ u j e výstavbu zastrešeného pódia pred budo-

vou Obecného úradu v Častej v plnom prevedení, t. j. drevené 

pódium, nutné nosné drevené konštrukcie, bezpečnostné zá-

bradlie, vrátane vybudovania pergoly v celkovej sume 8.162 

EUR. 

 

U Z N E S E N I E č. 6-V/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 opravu podstavca sochy sv. 

Floriána na základe predloženej zníženej cenovej ponuky za 

sumu 3.750 EUR z rozpočtu obce z programu 2 – majetok ob-

ce, položka Opravy a údržba obecného majetku. 

 

U Z N E S E N I E č. 7-V/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) na základe uznesenia Mestského zastupiteľ-

stva mesta Modry zo dňa 28. augusta 2019 o zrušení Spoločné-

ho obecného úradu so sídlom v Modre ku dňu 1. októbra 2019  

a v zmysle § 20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e: 

 

a) ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu so 

sídlom v Modre zo dňa 17. februára 2003 v znení všetkých jej 

neskorších dodatkov a doplnkov dohodou zmluvných strán ku 

dňu 01.10.2019,  

 

b) uzatvorenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu 

so sídlom v Budmericiach na úseku územného plánovania a 

stavebného poriadku v predloženom znení od 1.10.2019.  

 

U Z N E S E N I E č. 8-V/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 e d o m i e znenie rozsudku 

Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19. júna 2019 ohľadom 

zrušeného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor op-

ravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie  

v právnej veci kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Častá 

– splašková kanalizácia a ČOV“.  

 

U Z N E S E N I E č. 9-V/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) s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Častá v prednesenom znení. 

 

 

ZMENA SÍDLA STAVEBNÉHO ÚRADU 
 

Stavebný úrad pre obec Častá je od 1. 10. 2019 presťahovaný z 

Modry do Budmeríc, J. Rašu č. 534 (bývalá budova obecného 

úradu). 

 

Zamestnanci: Šurinová Želmíra  

 

Stránkové hodiny: pondelok  7:00 - 12:00 hod. 

 

      streda 7:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod. 

 

      prvá sobota v mesiaci 8:00 - 12:00 hod. 

 

Telefónny kontakt: 033/6448 190, 033/6448 191 

  

zdroj web OÚ Častá 

 

V sobotu 7. 

s e p t e m b r a 

2019 boli dis-

t r i b u o v a n é  

prvé kusy 

kompostérov, 

ktoré sme 

dostali z Ko-

hézneho fondu 

E u r ó p s k e j 

únie v sume 

p r i b l i ž n e 

100.000 €. Do 

domácností na 

uliciach Cin-

torínska, Pod-

horská, Ružo-

vá a Slnečná  

ich pomáhal 

rozvážať Juraj 

Porkert, ktorý 

poskytol aj 

firemné auto.    pokračovanie na strane 3 →  

U ZNESENIA Z  O Z   ČAST Á   

19.  9.  2019  

KOMPOSTÉRY  



 V stredu 25. 9. 2019 dokončili opravu prepadnutej vo-

zovky na Štefanovskej ulici. Toto miesto bolo rozkopané už štvrtý-

krát! Snáď už posledný. Tento problém je potvrdením toho, že 

neporiadna robota dobehne raz každého. Keby kanalizačnú prípoj-

ku urobili od začiatku poriadne, tento problém by nenastal. Po 

odkopaní bolo zistené, že tí prví „majstri“ pri zásype pri krajnici 

vozovky štátnej/regionálnej cesty vôbec nepoužili kameň. Nahá-

dzali tam jednoducho len zeminu. Bolo len otázkou času, kedy sa 

miesto rozkopávky prepadne. A to sa aj stalo. Teraz je oprava uro-

bená poriadne, s riadne zhutnenou vrstvou kameňa, zabetónova-

ním so železnou výstuhou a zaasfaltovaním.  

Po februárovej dopravnej ne-

hode, pri ktorej nám poškodil 

nezodpovedný vodič oplotenie 

okolo sochy sv. Františka Xa-

verského, prišla oprava, ktorú 

zariadil a financoval vinník 

dopravnej nehody zo svojich 

peňazí. Na rad prišlo aj na 

natretie oplotenia. Náter reali-

zoval Miroslav Kyrinovič. 

Porovnajte fotky - ako nové to 

už nikdy nebude, ale krásne 

kované oplotenie nám nejaký 

ten rok vydrží. 

 

zdroj: web / FB, upravené red 

 V sobotu 5. októbra 2019 sa v priestoroch ZŠ Častá od 

9:00 hod uskutočnila brigáda pod názvom "Akcia V - vylepši-

me našu školu", zameraná na skladanie paletového sedenia z 

europaliet získaných od sponzorov do ekoučebne a pre družiná-

rov. 

 Vďaka ľuďom, ktorých neodradila ani zima a dážď je 

paletové sedenie poskladané. Radi by sme poďakovali T. Do-

minikovi, Z. Falkovej, S. Falkovi, S. Janečkovi, J. Krátkemu, 

B. Slezákovi a D. Turekovi za skvelú prácu, poskytnutie vlast-

ného náradia a spojovacích materiálov a Pekárni Častá za ob-

čerstvenie. Ste úžasní a Rada rodičov vám zo srdca ďakuje. 
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OPRAVA  VOZOVKY 

OPRAVA OPLOTENIA 

R A D A  R O D I Č O V   

pokračovanie na strane 4 →  



 

 

 Dňa 1. 10. 2019 zasadala Rada školy pri Základ-

nej škole s materskou školou v Častej. Okrem prerokova-

nia koncepčných a riadiacich dokumentov, informácie o 

dosiahnutých výsledkoch vrátane školského klubu a ma-

terskej školy, návrhov na ďalšie formy spolupráce s ro-

dičmi sa diskutovalo aj o plánovanej nadstavbe základnej 

školy, príprave projektov a zapojení sa do rôznych gran-

tov, kde je škola veľmi aktívna a úspešná. 
 

zdroj web FB, upravené red 

 Hasiči majú za sebou letnú sezónu, ktorá dopadla po-

merne dobre, dobre z pohľadu zásahovej činnosti. Naši členo-

via sa podieľali na viacerých akciách, ako: ošetrovanie techni-

ky, brigády, ukážky spojené s výučbou detí a mládeže atď.  

Za zmienku stoja nasledovné zásahy, ktorých sme sa zúčastnili 

i s technikou: 

- Technický zásah začiatkom júla v Mach Hydina prevádzka 

Častá, kde išlo o výpadok elektrickej energie. Daným výpad-

kom dochádzalo k prehrievaniu hál a úhynom hydiny vzhľa-

dom na horúčavy, ktoré zasiahli SR.  Z tohto dôvodu bolo nut-

né chladiť haly, v ktorých sa nachádzala hydina. Zásah bol rie-

šený OR HaZZ Pezinok a vedením s. r. o.  

  

- Požiar chemickej skládky v kat. obce Budmerice vznikol 

v polovici júla a zapojilo sa do samotnej likvidácie tohto požia-

ru viacero jednotiek v súlade s plánom zvolania na hasenie tejto 

skládky. Tak, ako sme v uplynulom čísle už informovali, hase-

nie takýchto skládok je veľmi problematické a vyžaduje si na-

sadenie viacerých hasičských jednotiek s technikou a množ-

stvom hasičov i špeciálneho vybavenia. I v tomto prípade sa 

zasahujúcim jed-

notkám podarilo 

včas dostať požiar 

pod kontrolu. Ne-

chceme polemizo-

vať o možných 

príčinách takýchto 

požiarov. Faktom 

však ostáva skutoč-

nosť, že vysoké 

horúčavy sa často 

podpisujú pod prí-

činu, ak máme na-

mysli chemické 

samo vznie t en ie , 

ktoré sa stáva veľ-

kým nepriateľom 

a stojí v rebríčku 

príčin požiarov 

skládok na popred-

nom mieste. 
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Hasiči obce Častá sa už tradične podieľajú na niekto-

rých dôležitých cirkevných oslavách, kde v prvom rade zabez-

pečujú dôstojný priebeh samotných slávností, ale 

i zabezpečenie zdravotnícke, požiarne a pod. Môžeme konšta-

tovať, že v tomto roku sa nevyskytli žiadne nepredvídané okol-

nosti, ktoré by sme museli riešiť, resp. realizovať samotné zá-

sahy.  

Často sa stáva, že sa občania rôznou formou pýtajú na 

niektoré veci, ktoré ich prekvapia. Dovolíme si podať informá-

ciu, že socha svätého Floriána je v súčasnosti rekonštruovaná, 

takže ju určitú dobu Časťania nebudú vídať na podstavci. 

Asistenciami, ktoré sme vykonali a chceme spomenúť, 

bola pomoc našim priateľom leteckým modelárom, ktorí sa už 

tradične stretávajú na letisku pri „Rozárke“, kde sme zabezpe-

čovali odborný dohľad nad samotným podujatím z hľadiska 

požiarnej bezpečnosti. V závere leta sme sa podieľali na osla-

vách  SNP spojených  so zapálením vatry, ktoré sa tradične 

konajú v areáli ihriska. Pekné počasie a príjemná atmosféra 

spestrili samotný zážitok z týchto osláv.  

Záverom by sme radi poinformovali našich spoluobča-

nov, že DHZ Častá a firma BDM začali sponzorsky s čistením 

časti kúpaliska „Na Vŕšku“ od nánosov bahna so snahou 

o skultúrnenie i tejto časti, ktorá nám robí nemalé vrásky na 

čele a je samozrejme častou kritikou zo strany občanov.  Chce-

me tak pomôcť obci skrášliť jej vzhľad. Možno, sa k nám nie-

ktorí v tejto aktivite pridajú. 

Všetky aktivity, ktoré sme realizovali, boli predmetom 

rokovania výboru DHZ a ukazuje sa, že sa nám z roka na rok 

niektoré akcie obmieňajú v tej, alebo onej podobe. Dovolíme si 

však upozorniť na to, že viaceré aktivity pribúdajú a bude teda 

nutné sa na ne i včas a dôsledne pripraviť. Preto sa chceme 

poďakovať všetkých hasičom za ich prácu na týchto akciách.  

 
Výbor DHZ Častá 

 

Otvorili sme brány 7. ročníka Festivalu  

zabudnutých remesiel 

 

 Prázdniny odštartoval v dňoch 29. – 30. júna festival 

stredovekých remesiel, jedla, hudby a tanca. Ako sme sa na 

festivalovej lúke cítili? 

 Všetko sa to začalo bratmi Wolfurtovými – vtedajšími 

páni Červeného Kameňa zo stredovekých čias, ktorí udelili 

právo na slobodné remeselné trhy v Červenokamenskom pan-

stve. Nebolo nám treba dvakrát hovoriť a úlohy reprodukcie 

stredovekého trhoviska, kde každý remeselník bojuje o toho 

svojho zákazníka a svoju utŕženú zlatku, sme sa veľmi radi 

zhostili. Zišli sa u nás majstri z blízkeho i ďalekého okolia, aby 

na červenokamenskej lúke prezentovali svoje unikátne zručnos-

ti.  

Strana 5 
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Návštevníci festivalu si tak mali možnosť pozrieť, ako vznikali 

úžitkové veci dennej potreby či napríklad šípy a zbroj. Svoje 

umenie predvádzali šikovní majstri tkáči, krajčíri, šperkári, 

hrnčiari, viazači lán, obuvníci, kováči, výrobcovia papiera 

a kníhviazači, kožiari či sviečkari. No vďaka možnosti zapojiť 

sa do pripravených workshopov mali návštevníci možnosť vy-

skúšať a zažiť na vlastnej koži, aké neľahké bolo byť vojakom, 

aké bolo vtedy ťažké dobýjanie, ale aj to, ako napríklad vznika-

li tkané opasky, ako sa stredovekí ľudia starali o svoje telá – čo 

jedli a pili, ako sa vyrábalo maslo a syry, ako sa odievali, ako 

sa tancovali a ako sa umývali. Tento rok sme sa preniesli aj do 

stredovekého Japonska, naučili sa, ako sa vyrába japonský čaj 

matha a tiež sme sa presvedčili o ostrosti japonských bojových 

mečov. 

 Aké by to však boli trhy bez sprievodných aktivít? 

Pestrý stredoveký jarmok dotvárali vtipné šermiarske vystúpe-

nia, skočné i pomalšie tance, ktoré predvádzali šikovní taneční-

ci či veselo naladení kaukliari a hudobníci. Tento rok sme hu-

dobný repertoár spestrili stredovekým hudobným zoskupením 

Strigôň. Pre deti bolo pripravené bábkové divadielko, pre dos-

pelých zasa poučný recitál majstra Kozu a Kunu. Neodmysli-

teľnou súčasťou je tiež obľúbené dobýjanie slameného hradu či 

rôzne súťaže. Festivalová lúka s napätím sledovala napínavé 

zápasy v stredovekej loptovej hre soul či presnosť stredove-

kých lukostrelcov v lukostreleckom turnaji. Nechýbala ani sú-

ťaž vo varení stredovekých dobrôt MajsterŠéf, keď si dokonca 

súťažiaci pripravili degustačné vzorky aj pre maškrtné publi-

kum. Úspešní návštevníci si mohli domov odniesť pekné, no 

i veľmi chutné ceny v súťaži „hod diviakom“ či v súťaži pití 

piva. Sobotný program vyvrcholil po západe slnka v sprievode 

točiacich sa ohňov, a to priamo pri vstupe do hradu.  

 Stredovek je aj napriek svojej 

neslávnej povesti veľmi zaujímavým 

a inšpirtívnym obdobím, ktorý má 

v súčasnosti veľa fanúšikov. Či sú to tí, 

ktorí do jeho tajov prenikajú aktívne, 

alebo jeho obdivovatelia, je fascinujúce 

odkrývať spôsoby života ľudí 

v minulosti. Dúfame, že sa nám najmä 

vďaka takmer tristovke zanietených 

„aktivistov“ podarilo takmer 5000 náv-

števníkom sprostredkovať hodnoverný 

autentický stredoveký zážitok. 

 

 Dovidenia na Festivale zabud-

nutých remesiel 2020! 

 

 

Zdenka Krasňanská 

OZ Schatmansdorf Častá  

foto: Anička Krasňanská 
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Opravili sme zničený Jánošíkov stôl,  

pomáhame s opravou Sochy sv. Floriána 

 

 V prebiehajúcom roku 2019 sme dokončili prípravy 

úplnej opravy vandalmi zničeného tzv. Jánošíkovho stola, ktorý 

sa nachádza v lese v blízkosti hradu Červený Kameň. Jánoší-

kov stôl bol zničený vandalmi počas Vianoc v roku 2017. 

V priebehu roku 2018 sme oslovili reštaurátorov s cieľom zís-

kať návrhy na odbornú opravu. Taktiež sme oslovili samosprá-

vy obcí Častá a Píla, ako aj združenie miestnych obcí Mikrore-

gión Červený Kameň so žiadosťou o finančnú podporu opravy. 

Finančný príspevok na opravu zničenej pamiatky nachádzajú-

cej sa v katastri obce Častá nám poskytla nakoniec iba najmen-

šia obec nášho okresu – obec Píla, a to vo výške 

200 EUR, zvyšné náklady na opravu hradilo Ob-

čianske združenie Červenokamenské panstvo 

z vlastného rozpočtu, a to 578 EUR. Išlo 

o prostriedky, ktoré nám venovali podporovatelia 

prostredníctvo 2 % z daní. Projekt obnovy zastrešo-

val sekretár združenia Mgr. Jozef Tihányi.  

 Jánošíkov stôl bol 13. 9. 2019 prevezený 

do ateliéru reštaurátora Mgr. F. Šmigrovského, kde 

bol odborne opravený. Dňa 2. 10. 2019 bol osadený 

na svoje pôvodné miesto v lese pri hrade. Na mieste 

Jánošíkov stôl čakajú ešte povrchové hydrofóbne 

úpravy, aby kameň lepšie odolával poveternostným 

podmienkam. Veríme, že kompletne opravený bude 

dlho robiť radosť návštevníkom obce a aj nasledu-

júcim generáciám. Touto cestou ďakujeme za pod-

poru opravy Obecnému úradu Píla, starostovi obce 

R. Mičunkovi a Obecnému zastupiteľstvu obce 

Píla. 

 Naše občianske združenie sa dlhodobo 

venuje zachovaniu a opravám miestnych pamiatok 

a pamätihodností, v minulosti sme opravili okrem iného baro-

kovú sochu sv. Urbana a podieľali sme sa na záchrane sochy 

sv. Františka Xaverského. Ďaľšiu výzvu sme už dlhšie videli 

v nelichotivom stave sochy sv. Floriána. Preto sme podporili 

iniciatívu opraviť túto sochu a náš člen Mgr. J. Tihányi spro-

stredkoval pre obec Častá reštaurovanie sochy v podobe roční-

kovej práce vysokoškolských študentov reštaurovania. Socha 

bola preto deinštalovaná, uskutočňuje sa na nej základný vý-

skum pod vedením Mgr, art. Gabriela Strassnera, a to čistenie 

povrchu kameňa, biocídne ošetrenie povrchu, odsolenie, hĺbko-

vá petrifikácia kamennej hmoty, rekonštrukcia poškodených 

a absentujúcich časti v umelom kameni, tmelenie a retuš tmele-

ných častí, farebná úprava a hydrofóbna úprava povrchu a tiež 

dokumentácia vykonaných prác. 

 Predpokladaná suma týchto prác bola pred začiatkom 

prác vyčíslená na 3658 EUR. Táto cena však nezahŕňa opravu 

podstavca a schodových stupňov, ktoré majú tiež svoju histo-

rickú a umeleckú hodnotu a vyžadujú si tiež odbornú opravu. 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo aj o oprave podstavca a scho-

dových stupňov, takže socha sv. Floriána bude opravená ako 

celok vrátane podstavca. 

Ak sa vám naša práca páči, budeme radi, ak nás podporíte 

v nasledujúcom roku 2 % z daní . 

 

 OZ Červenokamenské panstvo – chránime dedičstvo 

našich predkov.  

OZ ČKP 

foto: JT 
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OZ ČKP  

Vandalmi zničený Jánošíkov stôl v r. 2017. 

Odvoz na opravu 13. 9. 2019.  

Opravený a znovuosadený Jánošíkov stôl 2. 10. 2019. 



Náš rodák, bývajúci v Budmericiach, Vla-

dimír Schwandtner zaoberajúci sa okrem 

iného zbieraním a archivovaním čias minu-

lých, založil na webe FB-skupinu s názvom 

Častá v historickej fotografii, kde okrem 

iného píše: „Túto skupinu som vytvoril pre tých, ktorí sa zaujímajú o 

ČASTÚ, zaujímajú ich staré historické fotografie, príbehy, nárečie, 

mapy a iné relikvie súvisiace s Častou, prípadne aj s blízkym okolím 

( Doľany, Píla, Dubová a pod. ) Za najväčší prínos tejto našej skupiny 

považujem to, že okrem iného získala božské vlastnosti. Dokáže aj 

oživovať mŕtvych, ktorí žili medzi nami, a jej sila stále rastie. Skupina 

je verejná, a preto si jej obsah môže prezerať ktokoľvek. Taktiež do nej 

môže aj ktokoľvek prispievať. Jediné obmedzenie je, že príspevky ne-

smú byť urážlivé, dehonestujúce, či inak negatívne.“ 

 

 Pohľadnice Častej 

 1. časť pohľadnice 

Pohľadnica Častej zachytáva hlavné časti dediny medzi rokmi 1932 – 

1935. V roku 1932 prebehla elektrifikácia obce. Na fotografiách je 

vidieť elektrické stĺpy, takže fotky vznikli až po roku 1932. Na fotke 

je vidieť kostolná veža pred rekonštrukciou, preto fotka nemohla 

vzniknúť neskoršie ako v roku 1935, kedy začala rekonštrukcia kosto-

la. Rekonštrukcia bolo dokončená v roku 1937. Vľavo je Steinerov 

dom (dnešné zdravotné stredisko), Rajkovičov dom (zbúraný), bývalý 

Niznerov dom (zbúraný). Na mieste týchto dvoch domov je Avanti. 

Uličná fronta pokračuje bývalým obchodom u Hradských, Geršičo-

vým domom, domom pani Dubovskej, Schwarzovým domom a cir-

kevným domom vedľa kostola. Nad týmito domami je vidieť dnešnú 

starú školu, ktorá bola vtedy úplne nová. 

 2. časť pohľadnice 

Na fotke je Nová ulica odfotená smerom od Ompitála (Dolian). Foto-

graf stál niekde pri transformátore, ktorý už vtedy existoval. Vľavo 

hore je vidieť Fuggerov dom ešte celý a neporušený. Vpravo je vidieť 

dom Bošmnaských a vyššie je dom Schwarzov. Tiež je tam vidieť aj 

kaplnka. Cesta bola samozrejme ešte prašná, no popri ceste sú hŕby 

kamenia. 

 3. časť pohľadnice 

Na tomto zábere  je koniec dediny smerom na Dubovú. Zase vidíme, 

že cesta je ešte prašná a tiež sú popri ceste kopy kamenia. Vtedy tam 

asi osádzali stĺpy a aj upravovali jarky. Na pravej strane ešte nestáli 

žiadne domy. Naľavo je vidieť Štúdijná základina a dva domy. Ten 

bližší je dom Miša Helda. Na mieste, kde sú zložené trámy je dnes 

Vinárstvo Pegas. Toto obdobie je začiatok éry, odkedy nie je možné 

urobiť pekný romantický záber ulice, lebo všade nastrkali elektrické 

stĺpy. Jeden z nich, ale súčasný betónový, som od jedu vyretušoval 

spred kostola, keď som si ho fotil v roku 2009. 

 

 Nákladiak s kameňom 

Doobeda 14. júla 1960 sa z kameňolomu dolu dolinou smerom do 

dediny rútilo nákladné auto Škoda 706 plno naložené kameňom. V 

kabíne sedeli traja chlapi. Jano Bilka bol šofér a Klement Masár s 

Jožom Moravčíkom, veľkým ťažkým chlapom boli závozníci.  

(celý príbeh nájdete na FB) 

 

zdroj: web FB 

red 
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Prázdniny sme prežili rôzne, deťom sme dali voľno 

v tréningovom procese, čo i využili najmä pri hrách a iných 

športových aktivitách, aby si od karate tzv. odpočinuli. Tréneri 

nezaháľali a cvičili staré i nové veci, aby sme mohli v plnom 

nasadení nastúpiť. Väčšinu leta s nami  však trénovala malá 

Viki, ktorá sa učila techniky a najmä kata (zostavy). Jej bojový 

potenciál sa tak posunul rá-

dovo o niečo vyššie. 

 Počas leta sme sa 

však rozdelili na niekoľko 

trénerských skupín, a tak 

sme navštívili karatistov vo : 

Zvolene, Hodoníne, Senici,  

Poprade a pod. 

 Japonsko – Okina-

wa, tu sa jeden z našich čle-

nov pripojil k českej výprave 

vedenej MUDr. Čulenom 

a absolvoval tréningy 

u samotného majstra Saku-

mota, ktorý je považovaný za 

súčasného najlepšieho sveto-

vého trénera v oblasti kata 

(viď. foto). Momentálne analyzujeme poznatky prinesené 

z týchto tréningov, aby sme vedeli zaradiť niektoré veci do 

tréningových metód. 

Dohľad  nám prisľúbil i majster Čulen, európska špič-

ka v kata, ktorý nás pozval na tréningy kata, ktoré sa uskutočni-

li na českej i slovenskej strane. Zúčastnili sme sa tak prípravy 

českej reprezentácie na majstrovstvá sveta v štýle GOJU RYU, 

ktoré sa konajú (v čase písania článku) v Malajzii.  Katistické 

tréningy boli náročné a zmeny, ktoré v súčasnosti hýbu jednot-

livými štýlmi sú dosť podstatné na to, aby pretekár uspel. Vide-

li sme veľa nových vecí v kata i samotné aplikácie bunkai- 

sebaobrany, čo sme kladne ocenili. Na druhej strane sme sa 

rozhodli spolu s p. Kováčikom pozrieť si i tréningy kumite 

(voľný boj) týchto reprezentantov a tu sme boli prekvapení 

tým, že nám česká strana neukázala vôbec nič, čo by sme už 

nevideli. Dovolím si tvrdiť, že slovenská strana je lepšie pripra-

vovaná v tejto oblasti najmä  zásluhou p. Longu (Rapid Brati-

slava). Porovnávať môžeme i z toho dôvodu, že sme boli 

v Rapide na reprezentačných tréningoch a mali sme teda mož-

nosť vidieť technicky iné spôsoby boja. 

Chcem sa však dotknúť i tréningov karate v Častej, 

ktoré prebiehajú tak, ako doposiaľ vždy v pondelok a v stredu 

od 17.00 – 19.00 hod. s rozdelením na začiatočníkov a nižšie 

pásy, pokročilých a vyššie pásy. Záujem je z našej strany, naj-

mä, aby deti cvičili a mali radosť z pohybu i samotného karate. 

Musím uznať, že sme zmenili niektoré zastaralé prístupy tré-

ningov karate a stále zavá-

dzame nové a nové prvky, 

čo je pochopiteľné vzhľa-

dom na vývojové trendy vo 

svete. Deti a mládež budú 

cvičiť zmes štýlov Goju ryu 

a Ryuei ryu, na ktoré sa 

v súčasnosti špecializujeme 

a odkiaľ máme dobré vedo-

mosti. Pokiaľ ide o súťaže, 

sme zaradení v regionálnej 

Bratislavskej únie karate, 

kde si môžu deti a mládež 

slušne na úrovni zasúťažiť 

i s nomináciou na Majstrov-

stvá Slovenska. Pre deti 

a mládež pripravíme klubo-

vú súťaž a tiež skúšky karate na zvýšenie pásov. To však pri-

padne až na mesiac november a december, takže mládež sa má 

ozaj načo tešiť i tento rok. 

Jozef Rybárik, predseda 
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Majstrovstvá Slovenska 2019  v Turisticko-orientačnom 

behu (TOB) v Častej 

 

 Po dlhodobej príprave sa 14. septembra 2019 

v priestoroch lesoparku hradu Červený Kameň uskutočnili 

Majstrovstvá Slovenska v turisticko-orientačnom behu, na 

ktorých sa zúčastnili najlepší pretekári z celého Slovenska. 

Pretekalo sa v 12 kategóriách od najmladších žiakov až po 

kategóriu nad 36 rokov. Vzhľadom k tomu, že podujatie také-

ho formátu KST Častá organizoval po prvýkrát, nechceli sme 

nič nechať na náhodu a preteky sme začali pripravovať už 

v zimných mesiacoch. Ako to už býva, tá najdôležitejšia časť 

prípravy prebieha tesne pred pretekmi.  

 Najdôležitejšou zložkou takýchto pretekov je dôklad-

ný výber trate, aby pretekári zo seba dostali všetko. Každá 

z troch tratí bola „vyfáborkovaná“, teda označená stužkami, 

aby pretekári vedeli, ktorým smerom majú bežať. Taktiež boli 

na tratiach určené a vyznačené jednotlivé disciplíny: určovanie 

topografických a turistických značiek, orientácia - azimutové 

úseky (u najmladšieho žiactva a prípravky orientácia mapy), 

kultúrno-poznávacia činnosť, lanová lavička, viazanie uzlov, 

plazenie, určovanie liečivých rastlín a drevín a hod na cieľ, 

ktoré museli pretekári absolvovať. Štart a cieľ boli na lúke 

oproti hradu. Okrem dobre pripravených tratí bolo potrebné 

pre pretekárov vybudovať zázemie ako občerstvenie, stany, 

stoly a pod. Že sa nám to podarilo, môžete vidieť z priložených 

fotografií. 

 Prví preteká-

ri nás navštívili už vo 

štvrtok s cieľom po-

znávať krásy Malých 

Karpát, o ktorých si 

horniaci myslia, že to 

ani nie sú hory. Určite 

si prišli na svoje, na-

koľko sme im výlety 

naplánovali my. 

 Po rannej 

kontrole trate hlav-

ným rozhodcom moh-

li byť preteky začaté. 

S príhovorom vystú-

pili starosta obce Čas-

tá Mgr. Robert Leder-

leitner, poslanec OZ 

Častá Mgr. František 

Kašický a riaditeľ 

Múzea Červený Kameň PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček, ktorí pri-

vítali pretekárov v Častej a na Červenom Kameni a popriali im 

veľa zdaru.  

 Po výklade 

trate boli preteky 

odštartované. Na trať 

sa postavilo 145 pre-

tekárov medzi nimi aj 

20 našich pretekárov 

z TOM Čučoriedky – 

Vytrvalčatá Častá. 

Každý z týchto prete-

károv absolvoval trať 

podľa svojej kategó-

rie. Najmladší bežali 

po modrej trati 

o dĺžke 1,9 km 

s prevýšením 50 m. 

Žiakov preverila bie-

la trať s dĺžkou 3,7 

km a prevýšením 90 

m. Dorast a dospelí zavítali   
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až na čistinku nad „Kiperkami“, nakoľko ich čakala náročná 

5,8 km červená trať s prevýšením 160 m. Pretekári štartovali 

v intervale jednej minúty, aby na jednotlivých stanovištiach 

nevznikali zdržania. Po viac ako troch hodinách od štartu dobe-

hol aj posledný pretekár do cieľa.  

V cieli pretekárov čakalo občerstvenie vo forme výborného 

fazuľového  guláša.  

 Napriek tomu, že vyhodnotenie takýchto pretekov je 

náročné, nakoľko je potrebné štartovací preukaz, do ktorého si 

súťažiaci na stanoviskách zaznačujú odpovede, vyhodnotiť a 

k výslednému času prirátať trestné minúty, už niekoľko minút 

po dobehnutí posledného pretekára do cieľa boli známe výsled-

ky.  

 Jednotlivým oceneným boli odovzdané originálne 

ručne kreslené diplomy, medaile a poháre z keramiky, ktoré 

boli vyrobené v keramickej dielni Tamary Bejdákovej z Častej. 

Z našich pretekárov ich získali Gréta Dominiková, Natália Po-

dobeková a Natalie Kallová za prvé tri 

miesta v kategórii prípravka; Matej Do-

minik za 2. miesto v kategórii najmladší 

žiaci; Tomáš Dominik za 1. miesto 

v kategórii Muži 36+ a Lucia Šuleková 

v kategórii Ženy 36+ (poznámka autora: 

A môže sa vôbec u týchto žien spomí-

nať vek?).  

 Po vyhlásení Majstrovstiev 

Slovenska nasledovalo vyhlásenie cel-

k o v é h o  p o r a d i a  p r e t e k á r o v 

v Slovenskom pohári, čo je seriál troch 

pretekov, ktoré prebehli na jar tohto 

roku. Za TOM Častá sa v kategórii prí-

pravka na 1. mieste umiestnila Gréta 

Dominiková a na druhom Natalie Kal-

lová. V kategórii najmladší žiaci sa na 

1. mieste umiestnil Matej Dominik a na 

peknom 4. mieste Andrej Ochaba. Cel-

kovo sa Slovenského pohára z nášho 

klubu zúčastnilo 30 pretekárov. 

 Keďže organizácia Majstrovstiev Slovenska by sa 

nezaobišla bez pomoci mnohých rúk, 

chceli by sme sa aj touto cestou poďa-

kovať VŠETKÝM, ktorí sa akýmkoľ-

vek spôsobom podieľali na organizova-

ní a zabezpečení týchto pretekov, najmä 

SNM – Múzeum Červený Kameň za 

poskytnutie veľkých  priestorov, mobi-

liáru a prehliadok expozícií pre účastní-

kov, Bratislavskému samosprávnemu 

kraju za dotáciu, vďaka ktorej sme mali 

technické zabezpečenie – stanové prí-

strešky a ozvučovaciu techniku, Základ-

nej škole s materskou školou v Častej 

za poskytnutie turistického ubytovania 

pre pretekárov a v neposlednom rade 

Obci Častá za poskytnutie veľkého prí-

strešku a mobiliáru. Celú logistiku za-

bezpečovala spoločnosť Signatech, 

s.r.o. 

 

Klub slovenských turistov Častá 
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 Vážení priatelia rekreačnej cyklistiky, 

 Častovský cyklookruh 2019 máme úspešne za sebou. 

Tento rok sme  v počte registrovaných účastníkov  prekonali 

ďalšiu hranicu, na lúke sa stretlo 710 nadšencov cyklistiky (v 

minulom roku nás bolo 507), z toho bolo 46  juniorov (minulý 

rok 24) a 130 detí (minulý rok 69). A teda celkovo nás bolo 

o 203 viac ako vlani. Je veľmi potešiteľné, že sa nám  opäť  

podarilo dotiahnuť k cyklistickej turistike viac mládeže 

a hlavne sme pritiahli k cyklistike aj celé rodiny. 

 K atraktivite  nášho  cyklistického podujatia prispeli aj 

novinky tohto ročníka. Jednak to bola zvýhodnená online regis-

trácia na našej websránke www.btccasta.sk, nápad v podobe 

bludiska v tráve  pre najmladšie deti, a jednak súťaž v maľova-

ní vlastnej grafiky dresu v troch vekových kategóriách. 

V kategórii do 6 rokov sa víťazkou stala Simonka Porkertová, 

v kategórii od 7 do10 rokov bol víťazom Jakub Bilanič 

a v kategórii nad 10 vyhrala Terezka Zelinková. 

Vizuál dresu 

Navyše každý registrovaný účastník získal vecnú cenu – cyk-

lofľašu s logom Častovský cyklookruh. 

 

 Novinkou  bolo  aj rozdelenie losovania bohatej  tom-

boly, zvlášť sme losovali tombolu pre deti a zvlášť pre dospe-

lých. Nakoľko bol zlosovateľný každý registrovaný lístok, lúka 

ostala o čosi dlhšie zaplnená a podujatie sme si tak spoločne 

mohli dlhšie užiť. 

 Tentoraz sa zúčastnení mohli pustiť po tratiach 

s dĺžkami približne 20 a 44 km – inak s Malokarpatským pre-

výšením o približne 1100 výškových metrov v miestnej zverni-

ci – v obore. Detská 5 km trať je už samozrejmosťou. Pre mno-

hých sú naše trate jedinečné pre ich v minulosti obmedzený 

prístup. Veľkej popularite sa tešia naše prejazdové body – in-

formačné tabule. K štvorici už známych prejazdových bodov 

(Červený Kameň, Holind, Kaplnka sv. Huberta, Rybník 

v pilanskej doline) pribudli tento rok ďalšie, a to  Gabčová lúka 

a vápencový masív Geltek, kde sa účastníci môžu dozvedieť čo

-to z histórie uvedenej lokality. Trate sa opäť križovali na na-

šej, už tradične úspešnej, občerstvovacej medzistanici, kde ok-

rem personálu hrali prím mastený chleba s cibuľkou a kvalitné 

domáce vínko. A vynikajúci personál k tomu. 

 Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať všet-

kým sponzorom, ktorí  prispeli do hodnotnej tomboly: 

 Slovkolex s.r.o. Dubnica n,/ Váhom – dovozca bicyklov 

CUBE – 1. cena 

 

 E L E K T R O  P L A N E O  

hlavný sponzor 

 

 Abus Slovakia s.r.o., KO-

OR s.r.o Bratislava, Turbike Pezi-

nok, ELVIP Malacky, NYNA 

s.r.o., ARTMET Doľany, Hetrix, 

Trax Pezinok, Stexo, TERNO, 

papiernictvo Anka Budinská 

 

O hladký priebeh sa postarali aj 

ďalší ľudia a spoločnosti, ktorým 

tak isto veľmi pekne ďakujeme:   

 Obecný úrad Častá 

 Lesy SR – odštepný závod Smolenice – sprístupnenie 

lesných ciest, 

 Slovenské národné múzeum Červený Kameň – využitie 

červenokamenských lúk, 

 Tenisové kurty  - Myslík – za perfektný bufet Myslík 

Winery, Pekáreň Častá, DHZ Častá – Marcel Zelinka a 

ostaní členovia,   
pokračovanie na strane 13→  

O Z  B T C  

http://www.btccasta.sk/


pokračovanie na strane 14 →  
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 Art Met Doľany, Stavebniny Karbón Šenkvice 

Kovaplet Častá, Maxone s.r.o. Častá., Jozef Rybárik – zdra-

votník, Pavol Chudý – za vykosenie lúky. 

 

 Sme opätovne veľmi povďační  spoločnosť Signatech 

s.r.o., ktorá sa výrobou  profesionálnych značiek, postarala 

o to, že ste sa nám na trati nestratili, nezranili, skrátka, že všet-

ko na trati išlo tak, ako má. 

 A, samozrejme, veľká vďaka patrí všetkým členom 

OZ  BTC ČASTÁ a ich rodinným príslušníkom a priateľom, 

bez ktorých by sa táto, pre nás výnimočná, akcia nedala zorga- 

nizovať. 

 

 Tešíme sa na ďalší ročník Častovského cyklookruhu, 

ktorý sa bude konať 6. 6. 2020 a na ktorý Vás už teraz všetkých 

pozývame a tešíme sa na Vás – OZ BTC ČASTÁ. 

 

Ing. Vladimír Schwarz,  

predseda OZ BTC ČASTÁ 

 

 

 

 Kynológovia v lete 

 Činnosť Kynologického klubu Častá sa v letnom ob-

dobí orientovala na viacero oblastí. Medzi ne patrilo aj zveľa-

ďovanie areálu cvičiska v miestnom bývalom kameňolome. 

Členovia klubu počas brigád, hlavne Marián Polakovič, Matej 

Cvečka, Roman Stojkovič, Daniel Cittera sa postarali o vybu-

dovanie nových 

kotercov na odkla-

danie psov počas 

výcviku a súťaží. 

Boli vybudované 

taktiež nové dreve-

né zábradlia, upra-

vené prekážky pre 

psov vrátane pod-

liezky, vyčistené 

ohnisko, narezané 

a poukladané drevo 

na akcie a ďalšie 

veci. Opravená, 

zvarená a opäť 

funkčná je brána 

do areálu. Súčasne 

sa pravidelne kosil 

areál, kde pomáhal 

Štefan Jankovič a 

Roman Stojkovič. 

Aj takto sa svojpomocne zveľaďuje obecný majetok v správe 

klubu. 

  

 Filmová hviezda – „Častovský Max“ 
Bernský salašnícky pes Max z nášho Kynologického klubu 

Častá, ktorého 

majiteľom je Ma-

túš Miko bude 

účinkovať v pri-

pravovanom se-

riály RTVS Ma-

ma, kúp mi psa , 

4. diel.  Asi nám 

vyrastá konku-

rencia Komisáro-

vi Rexovi v po-

d o b e 

„ Č a s t o v s k é h o 

Maxa“. 

  

 Účasť na výročí 

Zástupca klubu sa zúčastnil osláv 70. výročia vzniku policajnej  
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kynológie na Slovensku, ktoré sa spolu s ukážkami policajnej 

hipológie a činnosti špeciálnych jednotiek uskutočnili v areáli 

hradu Červený Kameň. Klub si súčasne splnil povinnosť zo 

zákona a zrealizoval na Ministerstve vnútra oznámenie aktuál-

nych údajov o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgá-

nu kynologického klubu. 

 K y n o l o g i c k á  s ú ť a ž  
Aj napriek daždivého počasiu sa uskutočnila začiatkom sep-

tembra tradičná kynologická súťaž v Častej, ktorú otvoril sta-

rosta obce Robert Lederleitner. V kategórii šteniat zvíťazil Ra-

dovan Mičunek s Edisonom, druhý bol Branislav Herchl s Ma-

xom a na treťom mieste skončila Zuzana Porkert s Weslym.  

 
pokračovanie na strane 15→  
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Hlavnú súťaž dospe-

lých psov vyhral 

Marián Polakovič s 

Jolly, na druhom 

mieste skončil Matej 

Cvečka s Rockym a 

na bronzovej priečke 

Dušan Šípek s Lon-

gym. Ďakujeme ro-

dinám Stojkovičo-

vej, Strážajovej, Po-

lakovičovej za prí-

pravu súťaže, ako aj 

rozhodcom Zuzke Tahotnej a Igorovi Bučekovi, ako aj všet-

kým zúčastneným.  

 Psíčkari na 

vinobraní 

 Na základe po-

nuky od organizátorov 

Kynologický klub Častá 

reprezentoval obec v 

alegorickom sprievode 

počas pezinského vino-

brania 2019. Účasť čas-

tianskych psíčkarov opäť 

pritiahla záujem návštev-

níkov tradičného poduja-

tia v regióne. 

  

 Úspechy na 

výstavách 

Člen nášho klubu Miro 

Novák zaznamenal so 

svojimi zverencami a svojou chovnou stanicou ďalšie úspechy 

na medzinárodných a klubových výstavách. 

  

 Plány do konca roka 

Klub plánuje pokračovať v pravidelných nedeľných výcvikoch, 

o ktoré je neustály záu-

jem a muselo sa pristúpiť 

osobitne na výcvik šte-

niat a dospelých psov. 

Súčasne ďalšie práce na 

obnove areálu, príprave 

koncoročnej schôdze a 

tradičného silvestrovské-

ho turistického pochodu 

na Keltek. 

 

 

František Kašický,  

predseda klubu 

 

foto: archív autora a 

klubu 
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Ďalšie úspechy silového trojboja 
 

 Druhú časť sezóny silového trojboja nám už v strede 

augusta otvorili Majstrovstvá Európy v klasickom tlaku na la-

vičke v Luxembursku. Tu mal svoju reprezentačnú premiéru 

dorastenecký slovenský šampión v trojboji aj v tlaku na lavičke 

iba 16-ročný Adam Sudra. Adam vybojoval v kategórii do 

93kg skvelý bronz za nový slovenský rekord 152,5kg a za zla-

tom zaostal iba 2,5kg. To 

svedčí o vyrovnanej kon-

kurencii na veľkých pod-

ujatiach. Dva týždne po 

tomto veľkom úspechu 

sme cestovali do ďalekej 

Kanady, kde sa v meste 

Regina konali Majstrov-

stvá sveta v silovom troj-

boji dorastu a juniorov. Z 

dvojice slovenských re-

prezentantov sa najviac 

darilo nášmu Kristianovi 

Filipovi Jakubcovi, ktorý 

súťažil v kategórii doras-

tencov do 83kg. Po bo-

jovnom výkone Kristián 

dosiahol životný úspech 

ziskom bronzovej medai-

ly za osobný rekord 

647,5kg v trojboji. Ďalšie 

medaily získal za drep 

245kg bronz, tlak 155kg 

striebro a za mŕtvy ťah 247,5kg striebro. Toto sú veľké úspechy 

našich borcov na najvyššej úrovni. 

 Silnej mládeži sa v Častej veľmi darí. Dôkazom je 

práve uplynulá medzinárodná súťaž Grand Prix Slovakia v silo-

vom trojboji, ktorú sme už 16-ty rok organizovali v Častej. 

Naša mládež vybojovala 

15 medailí (7+4+4). V 

absolútnom hodnotení 

medzi dorastenkami bola 

druhá Olívia Lapšanská a 

tretia Katarína Baňovičo-

vá, v kategórii dorasten-

cov súperov valcovali 

Adam Sudra a Kristián 

Filip Jakubec a medzi 

juniormi víťazil suverén-

ny slovenský rekordér 

Jaroslav Halač. Podobne 

valcovala v kategórii žien 

svoje súperky Ľubica 

Polkorábová. Spomedzi 

začíňajúcich pretekárov 

sa skvele predviedli Peter 

Hudec, Dominik Held, 

Timotej Tahotný, Alex 

Polčic a Adam Moravčík. 

 Jesennú časť 

sezóny ukončíme tradič-

ne na Majstrovstvách 

Slovenska družstiev, ktoré budú opäť v Sabinove a definitívny 

koniec bude v Litve na Majstrovstvách Európy v klasickom 

silovom trojboji, kde si sily s európskou špičkou zmerá náš 

Adam Sudra.  Držte palce...  

Pavol Kovalčík,  

SPC Častá 
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 Nová sezóna 2019 / 2020                            

Dovoľte, aby sme vás informovali 

o novinkách, ktoré sa udiali v klube počas 

leta a na začiatku novej futbalovej sezóny.  

Po skončení futbalovej sezóny 2018/2019, s ktorej 

výsledkami sme neboli veľmi spokojní, mali všetky družstvá 

oddych  približne do polovice júla. Počas tejto prestávky, keď 

sa ani netrénovalo na ihrisku, sme sa snažili čo najlepšie starať 

o trávnik pravidelným kosením a polievaním. Tiež sa spravili 

viaceré brigády v areáli futbalového ihriska. Premiestnila sa 

striedačka hostí, striedačky sa natreli, pripravoval sa projekt 

kúrenia v kabínach, ktorý by sa mal realizovať v septembri.   

Veľmi dôležité bolo nariadenie futbalového zväzu, že 

aj družstvá mužov v 5. lige musia robiť pravidelné kompletné 

video záznamy zo svojich  zápasov, a to už od jesennej časti 

nového ročníka súťaže mužov. Na jeseň treba vyhotoviť zázna-

my z dvoch zápasov a od jari potom už musíme robiť video 

z každého zápasu mužov. Na zhotovovanie týchto záznamov 

treba vybudovať plošinu o presne stanovených rozmeroch vo 

výške 2 metre, z ktorej sa budú dané videozáznamy robiť. Tak-

že aj vplyvom  tohto nariadenia sme museli tieto veci začať 

riešiť, kúpila sa kamera so statívom a rieši sa aj výstavba danej 

plošiny, čo je zasa pre klub dosť nákladné, najmä finančne ale 

aj časovo. Tiež musíme vyhotovovanie videa zo zápasov vy-

skúšať, kým urobíme už záznam z prvého zápasu mužov. Vi-

deá z daných zápasov potom budú k dispozícii na pozretie cez 

stránku na futbalovom zväze. Takže aj naši fanúšikovia si budú 

môcť pozrieť zápasy mužov aj zo záznamu. 

Čo sa týka jednotlivých družstiev, tak začneme 

s družstvom mladších žiakov. Po minuloročnej veľmi zlej sezó-

ne družstva, si družstvo od novej sezóny zobral na starosť Mar-

tin Myslík a spolu s Erikom a Dávidom Havlasom a Paľom 

Minárikom sa chlapcom začali venovať na tréningoch. Tiež 

sme chlapcom dokúpili dresy a tréningové bundy.  Chlapci 

trénovali  od augusta dvakrát  týždenne a zatiaľ sme veľmi spo-

kojní s účasťou na tréningoch a zápasoch. Prvé zápasy tiež uká-

zali herné a aj výsledkové zlepšenie, keď chlapci po prehre 

v prvom kole v Limbachu, v druhom kole doma vysoko vyhrali 

nad Báhoňom 10:2. Veríme, že poctivým tréningom  sa im  

postupne začne dariť aj viac výsledkovo, aby futbalovo  len  

napredovali.  Všetci sa im budeme snažiť v tom pomáhať 

a držať im palce.  

Družstvo dorastu  po minuloročnej sezóne, ktorú odo-

hralo v súťaži mladších dorastencov do 17 rokov, sme tento rok 

museli prihlásiť do súťaže staršie dorastu do 19 rokov.  Ide 

o slabšiu súťaž ako minulý rok, ale zasa vekovo bude náš do-

rast patriť asi k najmladším družstvám súťaže, čo bude zasa 

nevýhoda. O prihlásení dorastu do kategórie staršieho dorastu 

rozhodlo to, že ani tréneri a ani vedenie klubu sme nechceli 

rozbiť dobre fungujúcu  partiu. Súpiska sa takmer nezmenila. 

Odišiel brankár Marek Pitek do Budmeríc a Matúš Vrbinkovič 

do Lokomotívy Trnava. Do bránky sa vrátil Matúš Duban 

a chlapci, ktorí v minulej sezóne nemohli hrať za dorast kvôli 

veku. Sú to Henrich Duban, Radovan Gavorník a Paťo Augus-

tovič. Ďalej sa vybavuje ešte prestup Vitaliho Hovbana 

z Ukrajiny a po zranení sa do tréningu a zápasov postupne za-

pája aj Adrián Križanovič. Po dohode s rodičmi sme sa rozhod-

li už na prestupe chlapcov z Dubovej, takže sa stali hráčmi Čas-

tej. Aj týmto krokom chceme, aby dorast a mládež u nás napre-

dovali a v budúcnosti postupne dopĺňali naše družstvo mužov. 

Dorast ostal pod vedením M. Križanoviča, ktorému pomáhajú 

ako asistenti B. Herchl a  R. Drozda, takže družstvo už funguje 

v osvedčenom režime. Chlapci sa počas letnej prípravy zúčast-

nili mini futbalového turnaja v Častej a odohrali úspešne aj tri 

prípravné zápasy s víťazstvami. Družstvo je zohraté 

a futbalovo veľmi nadané, čo sa potvrdilo aj v prvých kolách, 

keď prvé dve kolá dorast vyhral a v treťom kole privítal jedné-

ho z ašpirantov na postup NMŠK Bratislava, s ktorým doma 

v kvalitnom zápase remizoval 2:2, takže si chlapci zatiaľ udrža-

li neporaziteľnosť. Chlapcom želáme, aby sa im hlavne vyhý-

bali zranenia, ktorých bolo minulú sezónu veľa a aby ich futbal 

bavil stále aspoň tak, ako ich baví. 

Družstvo mužov malo približne 6 týždňov prestávku 

po konci súťaže a približne od polovice júla začali trénovať 

trikrát týždenne. Tiež sa muži zúčastnili mini futbalového tur-

naja v Častej, kde sa dostali až do finále a v ňom prehrali, takže 

obsadili pekné druhé miesto.  Počas letnej prestávky nastali 

i viaceré zmeny v kádri mužstva mužov, keď hlavne zo zdra-

votných dôvodov skončili opory Tomáš Varga a Lukáš Hajdin. 

Tiež u nás skončil Jozef Farkaš a Martin Molnár a brankár Lu-

káš Harsa. Pridali sa aj nejaké zranenia, a tak so zložením druž-

stva na prípravné zápasy, ale aj na prvé jesenné kolá bol dosť 

veľký problém. Chlapci počas prípravy odohrali dve prípravné 

stretnutia, kde jedno vyhrali a jedno prehrali, no a samotnú 

súťaž začali veľmi smolne dvomi tesnými prehrami s Viničným 

1:2 a s Jabloňovým 3:4. Potom však  vyhrali v derby na Dubo-

vej 2:0 a uhrali cennú remízu 1:1 so silným družstvom Lozor-

na.  Družstvo ostalo pod vedením trénera F. Čechoviča, 

s ktorého prácou pri mužoch sme zatiaľ veľmi spokojní a aj 

výsledky na jar boli celkom dobré. Chalanom držíme tiež pal-

ce, aby sa im vyhýbali hlavne zranenia a dúfame, že postavenie 

v tabuľke bude lepšie ako minulý rok.   

V klube dúfame, že našim družstvám sa bude dariť 

oveľa viac ako v minulej sezóne, že body budú pribúdať a že aj 

postavenie v tabuľke bude lepšie. Mladším žiakom želáme, aby 

túto sezónu poriadne potrénovali a trošku si zdvihli aj sebave-

domie, lebo o rok pravdepodobne čaká toto družstvo presun do 

kategórie starších žiakov, kde to už bude zasa náročnejšie. 

Družstvu dorastu želáme, aby sa pobilo o popredné priečky 

v súťaži, čím by nám spravili obrovskú radosť. No a muži, aby 

konečne trošku stabilizovali káder, aby neboli zranenia 

a odchody a keď sa bude poctivo trénovať, mali by sa dostaviť 

aj výsledky.  

Tiež želáme všetkým našim podporovateľom 

a fanúšikom, aby našim futbalistom aj naďalej fandili 

a pravidelne chodili na naše zápasy. 

 

Ivan Ružek – predseda klubu FC Slovan Častá 

Jozef Grajciar  - tajomník klubu FC Slovan Častá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Dňa 21. 9. 2019 sa na 

RC letisku Častá kona-

lo klubové podujatie 

pod názvom „Rozlúčka 

s letom“ za účasti aj 

neklubových pilotov. 

Podujatie sa nieslo v 

slnečnej a uvoľnenej 

atmosfére o čom vypo-

vedajú aj nasledovné 

fotografie. 

 

Roman Setnický 

 

 

foto: Pavel Benčík, 

Roman Setnický 

ROZLÚČKA S 

LETOM 2019 
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