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    V čase, kedy píšem tento článok, 

je v Slovenskej republike vyhlásená mimo-

riadna situácia už siedmy deň a núdzový 

stav v zdravotníctve tretí deň. To všetko 

v súvislosti s možným ohrozením novým 

typom koronavírusu s názvom Covid-19.  

Keď prepukla táto choroba v ďalekej Číne, 

ani sme nechyrovali, že obyvateľstvo bude 

o h r o z e n é 

v Európe, 

a teda aj na 

S l o v e n s k u . 

Život ale pri-

niesol iný sce-

nár. Vírus Co-

v i d - 1 9 

(koronavírus) 

je realitou 

v našej krajine 

aj v našom 

Bratislavskom 

kraji. Priebež-

ne zasadal 

Ústredný krí-

zový štáb Slovenskej republiky a dňa 13. 

marca 2020, na základe celoštátne vyhláse-

nej mimoriadnej situácie, som zvolal Krízo-

vý štáb obce Častá. Predtým som príkazom 

starostu zatvoril školu od 10. marca 2020. 

Opatrenia boli zverejnené na webovej strán-

ke obce, facebookovom profile obce a na 

úradnej tabuli pri čerpacej stanici PHM. 

Priebežne, ako sa vyvíjala situácia, prijíma-

la obec ďalšie opatrenia – pozrite, prosím, 

opatrenia obce a starostu obce Častá na 

inom mieste Informačníka. Vedenie Obec-

ného úradu, Krízový štáb obce a ja ako sta-

rosta nesieme zodpovednosť za plnenie pri-

jatých opatrení v súvislosti s možným ohro-

zením koronavírusom – preto vás všetkých 

žiadam, aby ste dodržovali zodpovedne 

všetky nariadenia Ústredného krízového 

štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva 

a hlavného hygienika Slovenskej republiky.  

 Prvoradý je však zodpovedný občan 

– jednotlivec! Následne rodina, blízki, pria-

telia, susedia, uličná a celoobecná komunita. 

V nadpise píšem o obyčajných ľuďoch ako 

o hrdinoch. Mám na mysli všetkých tých, 

ktorí museli zostať v práci, aby nám niekto 

mohol predať potraviny, pohonné látky, 

lieky, drogériu, pekárenské výrobky, nava-

riť v reštauráciách a rozviesť do domácnos-

tí, opraviť defekty a autá v pneuservisoch 

a autoservisoch atď. Veľké „ďakujeme“ 

hrdinom týchto dní posielame všetkým 

predavačkám a predavačom, pekárom, ku-

chárom a obsluhám v reštauráciách, na čer-

pacej stanici, v lekárni, v pneuservise, čis-

tiarňach a vôbec všetkých prevádzkach, kto-

ré museli zostať otvorené nariadením 

Ú s t r e d n é h o 

krízového štá-

bu.  

 Život 

sa však ne-

môže zasta-

viť úplne. 

P r á v e 

v období vy-

hlásenej mi-

m o r i a d n e j 

situácie zača-

li rekon-

štrukčné prá-

ce na multi- 

funkčnom 

V  Č AS E KO RO N AV Í RUS U  S Ú  H R D IN AM I   

A J  O BYČ A JN Í  Ľ U D I A   

Nosiť rúško nie je hanba  

Odvodňovacie vrty pri   

rekonštrukcii  ihriska  
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ihrisku v areáli Základnej školy Častá. Prípravné práce a verej-

né obstarávanie na dodávateľa boli naplánované a vyhodnotené 

dávno pred krízovou situáciou. Po dokončení prác budeme mať 

znovu ako nové naše školské a obecné „umelé ihrisko“, ako ho 

nazývajú aktívni užívatelia. Budú ho môcť znovu používať 

najmä školopovinné deti z našej základnej školy, futbalisti, 

ostatné športové krúžky, ako aj široká verejnosť. Predpokla-

dom na funkčné a dlhodobé používanie multifunkčného ihriska 

bude pravidelný servis a údržba, čo sa v minulosti podcenilo. 

Zo skúseností starostov z iných dedín vieme, že umelú trávu 

treba pravidelne prečesávať a dopĺňať zásypné materiály – pie-

sok a gumený granulát. Budeme mať aj nové sieťky okolo 

mantinelov. Týmto chcem poprosiť budúcich užívateľov, aby 

k zrekonštruovanému ihrisku pristupovali ako k svojmu majet-

ku, lebo je to majetok nás všetkých. Na obnovu ihriska prispeli 

peniazmi najmä z grantu Úradu vlády SR vo výške pridelenej 

dotácie 10.000 €. Zvyšok je dofinancovaný z obecného rozpoč-

tu, čo schválilo obecné zastupiteľstvo v Častej minulý rok.  

   Dúfam, že vynovené ihrisko bude slúžiť dlho a dobre všet-

kým užívateľom. Takisto dúfam, že v čase vyjdenia tohto čísla 

Informačníka už nebudeme musieť tak naliehavo riešiť ohroze-

nie koronavírusom. Veľa zdravia a silu vydržať vám praje  

 

 

 

 

Robert Lederleitner  

Starosta 

1. Vyzývame občanov, aby dodržiavali všetky opatrenia 

vyhlásené Ústredným krízovým štábom, Úradom verej-

ného zdravotníctva a hlavným hygienikom Slovenskej 

republiky.  

2. V zmysle nariadeného núdzového stavu zostanú 

v Častej otvorené len prevádzky predajní potravín, dro-

gérie, lekáreň, trafika, pekáreň a čerpacia stanica pohon-

ných hmôt a reštaurácie v obmedzenom režime. 

3. Reštaurácia U Schwarzov, reštaurácia Štadión a pizzeria 

Dedinka budú ďalej variť – jedlo bude vydávané pria-

mym výdajom cez podávacie okienko, resp. cez dvere 

alebo rozvozom do domácnosti. Vstup do reštaurácii je 

zakázaný. 

4. Dôrazne žiadame obyvateľov Častej, aby používali na 

ochranu nosa a úst ochranné rúško. V prípade, že rúško 

nemáte – použite na ochranu tváre bavlnenú šatku alebo 

vreckovku. Môže sa stať, že do prevádzok otvorených 

pre verejnosť vám neumožnia vstup bez ochrany tváre. 

5. Dodržiavajte, prosím, pokyny prevádzkovateľov otvore-

ných obchodov a čerpacej stanice – ochránite seba, ale 

hlavne personál, ktorý vám potraviny predáva alebo vás 

obsluhuje. 

6. Po dohode s vedením predajne potravín CBA Častá bu-

de umožnený vstup do predajne maximálne 5-im oso-

bám s ochranou tváre. Bez ochrany tváre má právo per-

sonál predajne neumožniť vám vstup! 

7. Pri čakaní v rade do otvorených prevádzok dodržiavajte 

odstup medzi osobami 1-2 metre. 

8. Nezdržujte sa zbytočne na všetkých verejných priestran-

stvách v obci.  

    
pokračovanie na strane 3 →  

Strhávanie starého trávnika  

Kremičitý piesok na zasypanie plochy  

Plocha pred položením nového umelého trávnika  

OPATRENIA OBCE ČASTÁ A  STAROSTU 

OBCE V ČASE VYHLÁSENEJ  

MIMORIADNEJ SITUÁCIE  

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  



9. V prípade uplatňovanej 14-dňovej karantény sa zdržia-

vajte na izolovanom mieste a nevychádzajte na verejné 

priestranstvo.´ 

10. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí občanovi 

pokuta vo výške 1.650 €.  

11. Dôrazne žiadam rodičov všetkých školopovinných detí 

a študentov, aby monitorovali pohyb svojich detí 

a nedovoľovali im skupinové stretávanie a zhlukovanie 

po dedine v akúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu – 

starosta to osobne bude kontrolovať a v prípade opako-

vaného porušovania bude privolaná Polícia SR 

s vyvodením zodpovednosti!    

12. V prípade, že osamelá, nevládna osoba, ktorá nemá deti, 

vnukov, príbuzných, priateľov alebo dobrých susedov 

bude potrebovať nákup základných potravín – nech za-

volá na Obecný úrad Častá, tel. č. 033 / 6495 427 

a prostredníctvom dobrovoľníkov im nákup doručíme 

pred dom, resp. pred dvere od bytu. 

13. Žiadame všetkých občanov, aby konali zodpovedne voči 

sebe aj voči iným – všetky opatrenia platia do odvola-

nia! 

 

Ďakujem za pochopenie a Vašu disciplinovanosť!  

 

V Častej, 16. marca 2020         Robert Lederleitner, v. r.  

starosta obce Častá     

 V i e t -

namská komu-

nita na Sloven-

sku pod vede-

ním jej predse-

du Nguyen Kim 

Danga  prišla s 

novou iniciatí-

vou. Najprv 

pomáhali zbier-

kou pre obyva-

teľov Prešova po výbuchu paneláku, teraz šijú rúška a pomáha-

jú aj s distribúciou rukavíc a dezinfekčných gélov. 

Na boj s koronavírusom založili medzi sebou zbierku a doteraz 

vyzbierali viac ako 12 500 EUR. Ich krajania žijú a podnikajú 

aj v našej obci. Po kontakte 

a rozhovore s pánom Nguyen 

Kim Danga  zo strany Františka 

Kašického, padlo rozhodnutie, 

že pomôžu aj obci Častá. Obec 

zabezpečuje potrebné pomôcky 

zo svojich zdrojov, od štátu, či 

pomocou našich občanov, ktorí 

tiež pomáhajú so šitím rú-

šok.  Nateraz nepokryté potreby 

nám pomohol kapacitne zabez-

pečiť aj doručený  dar od viet-

namských priateľov v podobe 

niekoľkých desiatok ušitých 

rúšok na dlhodobé používanie, 

zdravotníckych rukavíc, ako 

aj dezinfekcie. Tie po opera-

tívnej dohode so starostom 

obce Robertom Lederleitne-

rom sú prioritne určené pre 

našich starších občanov, dob-

rovoľníkom, ktorí im zabez-

pečujú nákupy a miestnym 

hasičom a záchranárom. Veľ-

mi pekne ďakujeme za dar a 

nezištnú pomoc! 

 

 

zdroj: web obce Častá 

 

UZNESENIE č. 1 a 2 sú formálne uznesenia k chodu zasada-

nia OZ. 

 

U Z N E S E N I E č. 3-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej s c h v a ľ u j e nájomné zmlu-

vy v obecných bytoch na Fándlyho ulici č. 54 na jeden rok s 

účinnosťou od dňa 11. 02. 2020 do 11. 02. 2021 pre nasledov-

ných nájomcov: 

1. Dubanová Katarína, 

2. Užovič Milan s manželkou Martou, 

3. Szecsényi Boris s manželkou Zuzanou, 

4. Schwarz Štefan s manželkou Janou, 

5. Schwarz Michal s manželkou Dášou, 

6. Žofčík Peter s manželkou Zuzanou, 

7. Čavojský Ivan s manželkou Andreou, 

8. Galla Roman s manželkou Danielou, 

9. Pecúch Erik s manželkou Silviou, 

10. Herák Pavol s manželkou Janou. 

 

U Z N E S E N I E č. 4-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej b e r i e  n a  v e d o m i e plne-

nie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupi-

teľstva v Častej, ktoré sa uskutočnili dňa 21. novembra 2019 a 

19. decembra 2019. 

 

U Z N E S E N I E č. 5-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej 

1) k o n š t a t u j e  že hlavný kontrolór obce predložil na ro-

kovanie obecného zastupiteľstva správy o vykonaných kontro-

lách v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019: 

a) Správu o plnení povinností obce Častá o slobodnom 

prístupe k informáciám v rokoch 2018 - 2019,  

b) Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inventa-

rizácie za rok 2018.   
2) b e r i e  n a  v e d o m i e: 

a) Správu o plnení povinností obce Častá o slobodnom 

prístupe k informáciám v rokoch 2018 - 2019, 

b) Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inventa-

rizácie za rok 2018.   
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U Z N E S E N I E č. 6-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej s c h v a ľ u j e plán kontrolnej 

činnosti na I. polrok roku 2020 doplnený o bod 3.3 Kontrola 

nájomných zmlúv v obci Častá. 

 

U Z N E S E N I E č. 7-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej s ú h l a s í:  

1. s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

nehnuteľného obecného majetku – nebytového priestoru 

v budove zdravotníckeho strediska po detskej lekárke, 

2. že podmienky verejnej obchodnej súťaže a spôsob hod-

notenia budú zaslané na schválenie obecnému zastupi-

teľstvu po spracovaní návrhu Obecným úradom. 

 

U Z N E S E N I E č. 8-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej 

1) k o n š t a t u j e: 

a) že kupujúci Branislav Schwarz a manželka Jarmila Schwar-

zová, bytom Kíperská ul. 5, Častá nadobudli svoju nehnuteľ-

nosť zapísanú na liste vlastníctva č. 1933, parc. č. 18/11 o vý-

mere celkom 579 m2 kúpou od obce Častá, 

b) že na uvedenom pozemku v liste vlastníctva je zapísané 

predkupné právo v prospech Obec Častá formou vecného bre-

mena, 

c) že kupujúci splnil podmienky dohodnuté v ustanovení bodu 

V. kúpnej zmluvy tým, že nezastavaný pozemok nepredal a na 

pozemku postavil rodinný dom. 
 

2) s ú h l a s í so zrušením predkupného práva obce na pozem-

ku LV 1933, parcela č. 18/11 o výmere celkom 579 m2 pre 

Branislava Schwarza a manželku Jarmilu Schwarzovú. 

 

U Z N E S E N I E č. 9-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej s c h v a ľ u j e rozdelenie 

obecných dotácií v roku 2020 nasledovne: 

1. Športový klub SPC Častá (silový trojboj) vo výške 

3.200 €, 

2. Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške 6.300 €, 

3. Klub slovenských turistov Častá vo výške 2.400 €, 

4. RC Klub Častá vo výške 1.200 €, 

5. Khan Karate Klub Častá vo výške 1.700 €, 

6. Kynologický klub Častá vo výške 1.000 €, 

7. Divadlo na kolene Častá vo výške 1.500 €, 

8. Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške 1.250 €, 

9. Klub priateľov prírody Častá vo výške 250 €, 

10. OZ Červenokamenské panstvo vo výške 800 €, 

11. BTC Častá vo výške 1.150 €, 

12. LSR Racing vo výške 250 €. 

 

U Z N E S E N I E č. 10-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej s c h v a ľ u j e  úpravu rozpoč-

tu: 

a) v príjmovej časti, položka 121 navýšenie o 27.500 €, 

b) vo výdavkovej časti, pol 3.1 navýšenie o 500 €, 

c) vo výdavkovej časti, pol. 5.1 navýšenie o 4.000 €, 

d) vo výdavkovej časti, pol. 11.1 zníženie o 3.000 €, 

e) vo výdavkovej časti, pol. 11.2 zníženie o 1.000 €, 

f) v časti Kapitálové výdavky obce – pol. 2.1 „Kapitálové ne-

rozdelené“ zníženie o 28.000 €, 

g) vytvorením novej položky 2.1 s názvom „Budovanie miest-

nych komunikácií s infraštruktúrou“ 

v sume 55.000 €. 
 

p o v e r u j e starostu obce podaním žiadosti na výzvu o po-

skytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zamera-

ná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v intravi-

láne obcí – výzva č. 40 – operačný program kvalita životného 

prostredia. 

 

U Z N E S E N I E č. 11-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej s c h v a ľ u j e: 

1. financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizačného projektu stavby „Nadstavba a 

rekonštrukcia Základnej školy Častá a jej vybraných 

stavebných objektov s cieľom rozšírenia priestorových 

kapacít školy“ v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 

21.1.2020 z rezervného fondu v sume 39.900 € (bez 

DPH),  

2. financovanie hydrogeologického prieskumu v areáli 

Základnej školy Častá pre potreby vypracovania projek-

tovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačné-

ho projektu vyššie uvedenej stavby v sume do 2.500 € 

(bez DPH). 

 

U Z N E S E N I E č. 12-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej v prípade pridelenia dotácie 

poskytnutej  Bratislavským  samosprávnym  krajom  s c h v a -  

ľ u j e spolufinancovanie projektu „Vybudovanie parku pred 

budovou Obecného úradu v Častej“ v sume 3.272 €. 

 

U Z N E S E N I E č. 13-I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Častej s c h v a ľ u j e pre Základnú 

školu s materskou školou v Častej v prípade schválenia projek-

tu „Aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispô-

sobení sa zmene klímy realizovanými školami – ClimaEdu“ z 

Nórskych grantov (ACC03) príspevok na spolufinancovanie 

maximálne vo výške 2.500 €. 

zdroj: web obce Častá 
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Hasiči bilancovali uplynulú sezónu 

 

 Koncom januára 2020 sa uskutočnila výročná členská 

schôdza DHZ Častá pod vedením predsedu p. Vladimíra Jan-

kta. Na schôdzi v Častej sme privítali nové vedenie OR HaZZ 

Pezinok. Riaditeľom je pplk. Mgr. Vladimír Bartoš, jeho zá-

stupcom sa stal pplk. JUDr. Rastislav Kalman. Ďalej sme priví-

tali delegáta DPO PK-SC p. Ivana Baxu a samozrejme p. sta-

rostu Roberta Lederleitnera.  

 Predseda p. Jankto privítal prítomných hostí i členov 

a predniesol program zasadania. Podrobnú správu z činnosti 

referoval p. Dukát, veliteľ DHZ, ktorý rozobral podrobne všet-

ky oblasti, ktoré DHZ riešila v priebehu roka 2019.  

Naša jednotka zasahovala 11 x na rôznych udalostiach ako: 

- požiare na skládkach v Zohore, Budmericiach i Dubovej, 

- požiare v katastri našej obce, kde išlo o tzv. menšie zásahy. 

Značnú časť práce sme venovali oprave a skrášleniu hasičskej 

zbrojnice, ako i oprave techník požiarnej ochrany. 

Vyškoliť sme nechali viacerých členov na prácu s motorovými 

pílami, vodičov na vedenie hasičských cisterien a obsluhu tejto 

techniky. Zabezpečovali sme viaceré akcie realizované obec-

ným úradom, farským úradom i pri pomoci významných špor-

tových podujatiach.  

 Ďalej vystúpili p. Hnátik so správou o hospodárení 

a p. Zelinka s plánom hlavných úloh na tento rok, kde naniesol 

určitý okruh smerovania, ktorým by sme sa chceli uberať.  

Diskusné príspevky sa uberali následne už k navrhnutým té-

mam a je potešiteľné, že nás podporili svojimi  príspevkami 

pán starosta,  riaditeľ OR HaZZ, jeho zástupca i delegát DPO. 

Pri príležitosti významných životných jubileí boli ocenení via-

cerí členovia DHZ, za všetkých sa nám nedá nespomenúť Joze-

fa Šafarika a Jozefa Mička, ktorý pracujú v DHZ 

Častá už dlhých 50 rokov. Všetkým samozrejme 

patrí veľká vďaka za prácu, ktorú vykonali 

v prospech obce i spoločnosti. Záver už patril 

schváleniu uznesenia z VČS, ktoré predniesol p. 

Rybárik. 

 Od nového roka prešli dva mesiace a my 

sme už riešili niektoré udalosti ako: zabezpečovali 

sme natáčanie filmu ne hrade Červený Kameň 

a tiež sme vykonali  5 výjazdov.  Požiar motorové-

ho vozidla Modra–Kráľová, spadnutý strom  na 

Zochovej Chate, likvidácia stromu pri materskej 

škôlke, otvorenie bytu, ako i vytopenie rodinného 

domu (všetko udalosti v Častej). Zásahy boli 

promptne vyriešené k spokojnosti občanov, ale 

i nás. Veríme, že i v tomto roku sa nám bude dariť 

najmä v zásahovej činnosti, ale i ostatných úlo-

hách, ktoré sme si predsavzali.   

 

Výbor DHZ Častá 

DHZ  ČASTÁ  
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Jar je obdobie tradične spojené so zvýšeným výsky-

tom požiarov suchých porastov, suchej trávy, pálením halu-

ziny. Vo väčšine prípadov sa stáva, že tieto malé požiare 

predchádzajú vzniku veľkých lesných (pozemných, koruno-

vých- rýchlo sa šíriacich, alebo podzemných dlho trvajú-

cich) požiarov. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru také-

hoto druhu je človek a jeho nezodpovedné sa správanie. 

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna 

spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, 

strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje 

záhrady. Mnohí pritom  oheň využívajú ako prostriedok 

pomoci pri vykonávaní spomínaných činností. Ten však 

v tomto období veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar a tým 

začne platiť porekadlo: „Oheň je dobrý sluha ale zlý pán!“ 

Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov len 

veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva pred-

stavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne roz-

vinutý požiar. Preto sa spaľovať môže len za splnenia urči-

tých požiadaviek. Vypaľovanie je za každých okolností za-

kázané a trestne sankcionované! Na druhej strane medzi 

najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Tie vznikajú 

najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný požiar sa po-

stupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, ktorý sa 

pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor po-

stupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza 

k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je 

charakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra 

a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vede-

nia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti 

využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvi-

dáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, 

častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky. 

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon 

o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným 

a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje oko-

lie. 

 Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim 

javom, a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné ria-

diteľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada 

tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché po-

rasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to nie 

je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné prí-

kazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa!  

Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku ties-

ňového volania!   
Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad 

protipožiarnej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej 

prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá 

preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýše-

ným nebezpečenstvom vzniku požiarov.     

                                                                                                                

 

OR HaZZ v Pezinku 

Dotácia z FPU pomohla rozšíriť ponuku nových kníh  

v knižnici 

 

 Našou snahou je udržiavať  a podporovať obecnú 

knižnicu a preto v roku 2019 Obec Častá opäť využila mož-

nosť získať finančné prostriedky na nákup kníh z Fondu na 

podporu umenia. V rámci výzvy  č. 8/2019, v podprograme 

5.1.4. Akvizícia knižníc 

bol podaný projekt pod 

názvom: „Kniha naj-

lepší priateľ“. Projekt 

bol úspešný a Fond na 

podporu umenia na 

akvizíciu knižničného 

fondu pre Obecnú kniž-

nicu Častá poskytol 

finančnú dotáciu vo výš-

k e  1 0 0 0 . -  € . 

Z poskytnutej dotácie 

z FPU sa do knižnice 

zakúpilo 112 nových 

kníh. Obec Častá 

v rámci spolufinancova-

nia projektu prispela 

z vlastného rozpočtu 

112.- € (najmenej 5% 

z celkovej sumy dotácie) 
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a za túto sumu sa zakúpilo 12 kníh. Realizáciou projektu sa 

knižničný fond celkovo rozšíril o 124 knižných noviniek. 

Viac ako 20 % 

z poskytnutej do-

tácie sa použilo na 

nákup kníh vyda-

ných s podporou 

FPU. Hlavným 

garantom projektu 

je Fond na podpo-

ru umenia, a preto 

sa do každej zakú-

penej knihy vlepi-

la  samolepka 

s  t e x t o m :  

Z verejných 

zdrojov podporil 

Fond na podporu 

umenia. 

 

 V ď a k a 

tejto podpore sa 

môžu čitatelia 

tešiť na množstvo 

knižných novi-

niek. Pri nákupe kníh sme zohľadnili požiadavky a potreby 

našich čitateľov. Pre menšie deti sa zakúpili leporelá, roz-

právkové príbe-

h y 

o zvieratkách, 

básničky, poves-

ti a rozprávky, 

i mimočítanková 

literatúra. Pre 

staršiu mládež 

sa knižný fond 

doplnil o dobro-

družnú literatúru 

a encyklopédie. 

Dospelí čitatelia 

sa môžu tešiť na 

najnovšie knižné 

novinky od sú-

časných sloven-

s k ý c h 

a zahraničných 

autorov, ako sú 

romány pre že-

ny, historické 

romány, životo-

pisy, detektívky, 

thrillery, sci-fi 

romány, náučné 

knihy rôzneho zamerania ako je: medicína, zdravý životný 

štýl, kuchárske knihy, kultúra a tradície. 

  

 Dúfame, že množstvo knižných noviniek, ktoré sa 

nám vďaka získanej dotácii podarilo zakúpiť, prilákajú do 

knižnice nových i stálych čitateľov. Nákupom nových kníh 

sa snažíme používateľom našej knižnice poskytnúť lepšie 

a kvalitnejšie služby a v tomto trende chceme i naďalej po-

kračovať.  

 

D. Poizlová, knihovníčka 
 

foto: autorka   
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 Iste si pamätáte na prezentačné podujatia k možnos-

tiam financovania projektov v obci z rôznych grantov, fondov, 

finančných mechanizmov, či dotačných schém. Podujatia sa 

uskutočnili za podpory Obecného úradu v Častej v jeho priesto-

roch. Následne aj v niektorých okolitých obciach. Zúčastnili sa 

ho poslanci, občianske, športové, záujmové a kultúrne organi-

zácie z obce. V priebehu uplynulého obdobia boli a priebežne 

sú vyhlasované výzvy na podporu projektov. Pozitívne je, že sa 

subjekty z obce do nich zapájajú. Aj samotný obecný úrad, 

napríklad v rámci dotačnej schémy Bratislavského samospráv-

neho kraja, či základná škola s materskou školou napríklad v 

rámci grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho 

finančného mechanizmu.  Verme, že budú úspešní. Tak isto aj 

futbalisti sa už v minulosti úspešne zapojili do výzvy Sloven-

ského futbalového zväzu a v súčasnosti s obcou pracujú na 

ďalšom projekte týkajúce sa rozšírenia osvetlenia miestneho 

ihriska z dotácii župy. Úspešné boli aj iné občianske združenia 

obce ako napríklad BTC Častá, či iné. Obec poskytuje pre čin-

nosť kultúrnych, športových a iných organizácií vlastné dotá-

cie, ktoré však v žiadnom prípade nedokážu pokryť všetky po-

treby miestnych klubov a organizácií. Je veľmi dobré, že tie ich  

aktívne hľadajú aj mimo obecného rozpočtu obce. Aj obec sa-

motná mnohé projekty musí realizovať len prostredníctvom 

fondov. Tak, ako to tomu bolo v minulosti, keď sa budoval 

náučný chodník v obci z európskych fondov, či kanalizácia zo 

Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Niektoré projekty sú 

realizované bez povinnej finančnej spoluúčasti, pri niektorých 

sa spolufinacovanie vyžaduje. Aj tu obec vie promptne  prijať 

rozhodnutie v rámci obecného zastupiteľstva. Akékoľvek fi-

nancovanie projektov obce, či realizácia aktivít, ako aj podpora 

organizácii v nej pôsobiacich, mimo rozpočtu obce, je pre obec 

a jej obyvateľov len a a len výhodná a súčasnosti ani inej cesty 

niet. 

 

František KAŠICKÝ 
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Z rokovania  Komis ie  ško lstva ,  detí ,  mládeže  a  športu 

pr i  obecnom zastupi teľstve  v  Časte j  k dotáciám  

F O N D Y  E Ú  

 Píše sa rok 1390. Posol kráľa Žigmunda Luxembur-

ského nesie správu pánovi hradu Červený Kameň Ulrichovi 

Wolfurtovi. ,,Kráľ Žigmund navštívi Tvoje panstvo.” Po 

obdržaní posolstva sa začne pripravovať na príchod kráľa a 

jeho družiny. Na jeho pozvanie k hradu prichádzajú urodze-

ní páni z celého okolia, najlepší remeselníci, tanečníci i maj-

stri rôznych umení. Kaukliari cvičia svoje najlepšie čísla, 

hudobníci skladajú piesne na jeho slávu a kuchári objedná-

vajú tie najdrahšie koreniny. Mladí či starí, chudobní či bo-

hatí, všetci prichádzajú vzdať česť jeho veličenstvu. 

 

  Vivat Sigismundus Rex!  

 

 Príďte ju vzdať spolu s nami na Festival zabudnu-

tých remesiel. Už siedmy ročník festivalu teraz prichádza s 

novým, jedinečným konceptom. Nechajte sa vtiahnuť brána-

mi stredoveku ešte inten-

zívnejšie cez príbeh založe-

ný na skutočnej udalosti, 

osobnej návšteve hradu 

Červený Kameň kráľom 

Žigmundom Luxembur-

ským. Na svoje si prídu 

nadšenci histórie, rodiny s 

deťmi i milovníci remesiel 

a dobrého jedla. Radosť, 

ale aj útrapy stredovekého 

života zažijete len na Festi-

vale zabudnutých remesiel 

na hrade Červený Kameň 

22. až 23. mája 2021. 

 

Schatmansdorf 

SCHATMANSDORF 

Zmena termínu - poznámka 

redakcie 



 Dňa 22. januára 2020 sa uskutočnila  v priestoroch 

klubu JDS Častá pre našich seniorov zdravotná prednáška o 

liečivých bylinkách. Prednášajúcim bol Ing. Karel Šteubarc. 

 

 Dňa 1. marca 2020 sa v priestoroch reštaurácie Šta-

dión uskutočnila členská výročná schôdza JDS Častá. Okrem 

pozvaných členov prijala pozvanie aj predsedkyňa OV JDS 

Mgr. Mária Miškeríková a starosta obce Častá Mgr. Robert 

Lederleitner. O kultúrne spestrenie sa postaral pán Ing. Marián 

Petrovič a pani Mária Izakovičová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JDS Častá 

foto: Ing. Michal Mičko 
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VO FAŠIANGOVOM SPRIEVODE ÚČINKOVALI - popis k spoločnej fotografii: 
 

Horný rad: Dragúň Roman Setnický, Richtár Miroslav Held, Dragúň Stanislav Kadlec  

Stredný rad: Rómka Helena Neshodová, Kôň Ondrej Špoták, Vodník Dorota Javorová, Rómka Ľubica Bošmanská, Mäsiar Voj-

tech Blaho, Pekárka Terézia Polakovičová, Baba s košom Martin Myslík, Kráľ Jakub Šulák, Kat Milan Užovič, Dievčina-

speváčka Simona Hrdlovičová, Kráľovná Nikola Heldová, Mládenec-spevák Peter Arvay, Dievčina-speváčka Silvia Szerenczeo-

vá, Mládenec-spevák Ján Kadlec, Doktor Peter Hrdlička, Šľachtic Martin Užovič, Kominár Igor Lederleitner, Smrtka Maroš 

Kschill, Spevák a harmonikár Jánošík Jozef Neshoda  

Spodný rad: Traktorista Miroslav Kuric, Rómka Jana Hrdličková, Rómka Daniela Bieliková, Róm Juraj Zelinka, Róm Roman 

Hrdlička foto:  Pavel Benčík, Anna Krasňanská 



Strana 12 

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       1 

 BTC Častá o.z. a MTBIKER v spolupráci so SNM - 

Múzeum Červený Kameň a Obcou Častá vás pozývajú na 4. 

ročník MTB cykloturistickej akcie, vhodnej pre všetkých fanú-

šikov cyklistiky. Pre deti bude pripravená trať v okolí hradu 

Červený Kameň v dĺžke do 5km, trate 20km a 44km vedú vo 

zvernici Biela skala. Trate sú primárne určené pre MTB bicyk-

le, ale dajú sa prejsť aj na trekingovom bicykli. Bohatý bufet, 

tombola, sprievodný program, umývanie bicyklov a základný 

servis sú samozrejmosťou.  

 

Čas registrácie: 9:00-11:00 hod.  

Štart prvých účastníkov: 9:00 hod.  

Účastnícky poplatok: dospelí - 12€, online - 15€, na mieste 

mládež 12-18 rokov - 10 €, online - 12 €, na mieste deti do 12 

rokov - 1 €.  

 V cene poplatku je štartovací balíček - účastnícka ma-

pa, lístky na nápoj a jedlo v bufete, lístok do bohatej tomboly a 

darček pre prvých 600 zaregistrovaných účastníkov od hlavné-

ho partnera MTBIKER. Online registrácia bude spustená od 1. 

4. 2020. Pre viac informácií sledujte náš facebook BTC ČAS-

TÁ. 

OZ BTC 

O Z  B T C  

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie odkladá na 

neurčito - poznámka redakcie 

 Vážení spoluobčania, blíži 

sa termín nášho tradičného turistic-

kého podujatia a ja si Vás v mene 

Klubu slovenských turistov Častá 

naňho dovoľujem pozvať. Častovská 

50 má dlhoročnú tradíciu, 

ale tak ako všetky ľudské 

činnosti, aj toto podujatie sa 

vyvíjalo, menilo miesto štar-

tu, cieľa, občerstvenia. 

V tomto zmysle a najmä po zme-

nách, ktoré nastali vďaka materiálo-

vému zabezpečeniu klubu, a tiež po 

podpísaní zmluvy o spolupráci 

so SNM – Hrad Červený Kameň, 

prišli úvahy o mieste usporiadania 

na hrade Červený Kameň.  Prichádzajúcich turistov by sme 

dostali z ulíc obce na jedno miesto a účastníci by mali 

k dispozícii kapacitné parkovisko s priľahlými hygienickými 

zariadeniami. Taktiež Lesy SR sú nám naklonené pri zmene 

trasy do cieľa, keď od úpätia Geldeku (po Sklenej hute) by 

trasa mohla smerovať popri Hubertkovi cez sedlo Vápenného 

dolu na Červený Kameň. 

Stálo by to oveľa viac úsilia usporiadateľov pri organizácii 

samotného areálu, dozoru na WC 

a pod. a taktiež prácnejšie zabezpe-

čenie občerstvenia. Ale žijeme 

v roku 2020 a podmienky sú nepo-

rovnateľné s tými, keď poduja-

tie začínalo. 

 Tento rok určite 

Č a s t o v s k á  5 0  b u d e 

v doterajšom spôsobe orga-

nizovania. Keďže však viem, že 

svojim spôsobom je to podujatie, 

ktorým žije celá obec, mládež, pova-

žujem za svoju povinnosť dať prie-

stor na vyjadrenie širokej verejnosti. 

Takt iež  budeme d iskutovať 

i s našimi priateľmi z  KST regiónu 

Malé Karpaty. Nerobíme žiadnu 

anketu. Vaše názory môžete vyjadriť 

či už priamo 8. mája 2020 na našom 

podujatí, pri osobných stretnutiach s našimi členmi, ktorých 

máme viac ako 100, alebo v duchu doby aj na facebookovej 

stránke Častovská 50. Vopred ďakujeme. 

Dovidenia 8. mája na turistických chodníkoch. 

Marián Porkert 

predseda KST Častá 

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie v danom ter-

míne neuskutoční - poznámka redakcie 

KLUB SLOVENSKÝCH 

TURISTOV ČASTÁ  

PODUJATIE PRELOŽENÉ  

NA NEURČITO  

PODUJATIE SA V DANOM 

  

TERMÍNE NEUSKUTOČNÍ  



Deti a mládež sa dostavili s nadšením po 

Novom roku na cvičenie. Záver roku 

2019 však nevychádzal tak, ako by sme si 

predstavovali, odvolané  boli niektoré 

súťaže, s ktorými sme počítali. V úlohe 

pozorovateľov  sme sa boli pozrieť na 

Majstrovstvá Slovenska v Trnave i 

na Vianočnom turnaj v karate. Súťaž ma-

la lepší priebeh oproti minulým rokom 

a rozhodcovia tiež lepšie rozhodovali.   

Grand prix Slovakia v Bratislave 

2020 – prerástla do medzinárodnej európ-

skej súťaže s bodmi započítavanými i do 

majstrovstiev sveta WKF. Sporadicky sa 

jej zúčastňuje viac a viac pretekárov. Tu 

mám na mysli tohto roku viac ako 2300 

prihlásených pretekárov zo 16 krajín 

a cca. 40 klubov  (najväčšie zastúpenie je 

z Európy). Tento rok  sme sa 

rozhodli postaviť za klub 

Viki Lakoštíkovú (9 r.), aby 

si skúsila túto náročnú súťaž, 

vzhľadom na to, že spĺňala 

kritériá. Súťaž sa konala v 

A X A  a r é n e  N T C 

v Bratislave. Borili sme sa 

však s viacero problémami. 

Problém nastal nielen 

u Viky, ktorá na  takejto 

náročnej súťaži ešte neštarto-

vala, ale i u trénerov nakoľ-

ko plánovaný aprílový ter-

mín bol zmenený na február, 

čo z hľadiska trénovania 

spravil určite škrt cez rozpo-

čet. Ďalším problémom boli 

nové pravidlá rozhodovania, 

podľa ktorých sa štartovalo 

a ktoré neboli zatiaľ otypo-

vané. Z hľadiska súborných 

cvičení kata sme stavili na 

H e i k u ,  A n a n 

a rádovo vyššie 

zostavy, ktorým 

sme sa venovali aj 

za cenu, že sme 

s pretekárkou na-

vštevovali každý 

týždeň ešte jednu z 

telocviční v Trnave, 

aby sme stihli čo-to 

docvičiť. Navyše 

sme museli navští-

v i ť  i  Sen icu 

a Hodonín, kde sme 

tiež čo–to dolaďova-

li. Nakoniec sme skončili na 14. mieste 

z 30 pretekárov jej skupiny. I keď by som 

mal byť spokojný (vzhľadom na problé-

my), musím priznať, že sme chceli byť 

v prvej desiatke – je to však šport - šport 

vrcholový. Do budúcna bu-

dem i ja musieť počítať 

s niektorými nepredvídateľ-

nými faktormi.  

V tomto roku máme deti tiež 

rozdelené v dvoch skupi-

nách, t.j. začiatočníkov 

a pokročilých, ktorí pravidel-

ne trénujú. Už v súčasnosti 

pripravujeme pre nich nie-

ktoré  aktivity, ako detskú 

súťaž, kde  chceme mládež 

náležite oceniť formou me-

dailí. Výkonný výbor sa roz-

hodol, že i tento rok deti oce-

níme tričkom karate, aby 

sme ich určitým spôsobom motivovali. 

Verím že sa im bude v tréningoch na ka-

rate páčiť a súťažiacim želám veľa špor-

tového šťastia. 

Jozef Rybárik, predseda 
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KHAN KLUB KARATE ČASTÁ 



Do ďalšej dvadsaťročnice… 

 

 Na výročnej členskej schôdzi  

Kynologický klub Častá zhodnotil 

činnosť v roku 2019 a pripomenul si 

20. výročie svojho 

založenia a čin-

nosti. Od starostu 

obce Roberta Led-

erleitnera dostal 

Pamätnú plaketu 

za spoluprácu s 

obcou. V súčasnosti klub pôsobí ako 

občianske združenie, ktoré má vo 

svojich radoch certifikovaných 

kynologických rozhodcov a inštruk-

torov výcviku. Klub združuje 

chovateľov a majiteľov psov rôznych 

plemien vrátane krížencov majúcich 

záujem na ich výchove a výcviku. 

Bol zriadený za 

účelom vykonáva-

nia záujmových 

činností súvisia-

c i c h  s  o r -

ganizovaním práce 

s mládežou a dos-

pelými so zamer-

aním sa na všetky 

činnosti so vzťa-

hom ku kynológii, 

k y n o l o g i c k ý m 

športom, zách-

ranárskej kynológii a canisterapii. 

Práca klubu sa zameriava na zaistenie 

všestranného športového vyžitia záu-

jemcov o chov a výcvik psov, výcvik 

a výchovu psov, vzdelávanie majite-

ľov psov, poskytovanie poradenskej 

činnosti, spoluprácu s inými klubmi v 

regióne, ale aj organizovanie záu-

jmových a výkon-

nostných súťaží. 

Klub po tradičnom 

k y n o l o g i c k o -

t u r i s t i c k o -

s i l ves t ro vs ko m 

výstupe na Keltek  

pokračoval  v 

nedeľných pravi-

delných výcvikoch 

a  v osobitných  
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výcvikoch obrany. 

Teší nás veľký 

záujem  a účasť 

detí a rodičov. Ve-

denie klubu sa 

zúčastni lo na 

rokovaní Komisie 

školstva, detí, 

mládeže a športu 

pri Obecnom zas-

tupiteľstve Častá k 

r o z d e l e n i u 

príspevku z roz-

počtu obce pre 

miestne športové 

kluby, kde sa po-

s u d zo va l a  a j 

žiadosť nášho  

klubu o dotáciu, 

ktorá bola v 

p o ž a d o v a n o m 

objeme schválená 

v rámci komisie, 

ako aj na obec-

nom zastupiteľ-

stve, za čo ďaku-

jeme. Klub splnil 

podmienky a je 

opätovne zaregis-

trovaný aj v 

tomto roku ako 

subjekt na pober-

anie 2 percent 

dane z príjmov. 

Ak uvažujete 

komu venujete 2 

percentá z dane, podporte činnosť a aktivity 

Kynologického klubu Častá, ktorý sa venuje aj práci s 

deťmi. Vopred ďakujeme.  
 

František Kašický  

a vedenie klubu 
foto: archív klubu  
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 Po Novoročnom behu v Cíferi 1. 

1. 2020 som sa dlhšie rozprával 

so zakladateľom známeho cíferského 

behu, pánom M. Pavlíkom, o našom ro-

dákovi, a okrem iného výbornom bežco-

vi, Šaňovi Švarcovi. Pán Pavlík bol 

ochotný zhrnúť svoje spomienky 

a informácie aj do pekného textu 

a predstaviť tak čitateľom Informačníka 

kus z atletickej histórie Častej.  

Touto cestou by som sa rád pánovi Pavlí-

kovi poďakoval. 

Adam Herceg 

 

Novoročný beh neregistrovaných 

v Cíferi patril medzi najlepšie organi-

zované bežecké podujatia na Slovensku  

 

V prvých dvoch ročníkoch kraľoval 

Šaňo Švarc z Častej 

  Rekreačné bežecké hnutie 

v Trnavskom okrese sa naplno rozbehlo 

koncom sedemdesiatych rokov 20. storo-

čia, tesne po založení  Klubu rekreačného 

a kondičného behu v Trnave (2. septem-

ber 1977), ktorý bol prvým na území bý-

valého Československa . Do termínovej 

listiny čoskoro pribudli mnohé bežecké 

podujatia, ktoré sa konali nielen 

v Trnave, ale aj v jej blízkom okolí -  

Modranka, Hrnčiarovce nad Parnou, Cí-

fer, Špačince, Dechtice, Dolné Orešany, 

Drahovce, Majcichov, Kľačany a pod.   

 Medzi najlepšie organizované 

vidiecke podujatia v tom čase patril No-

voročný beh neregistrovaných (NBN) 

v Cíferi, ktorý uviedla do pohybu hŕstka 

nadšencov dirigentskou taktovkou Mariá-

na Pavlíka. Preteky boli pre milovníkov 

behov príťažlivé nielen svojím nezvyk-

lým termínom, ale aj tým, že pri každom 

ročníku jeho účastníkov obdarovali  

účastníckym diplomom, pamätnou vlaj-

kou podujatia, 32-stranovým vkusným 

bulletinom formátu A/5, či igelitovými 

vreckami s emblémom behu. Raritou 

bolo aj to, že cíferský beh mal svoje hu-

dobnú zvučku (znelku), ktorou sa poduja-

tie začínalo, emblém (najskôr klasický 

z písmen NBN a potom s maskotom ká-

čera), aj originálnu vlajku vejúcu počas 

trvania podujatia na stožiari. Rokmi pri-

budla v cieli umiestnená nadrozmerná 

svetelná tabuľa, ktorá 

prítomným divákom 

signalizovala pohyb pr-

vého pretekára na trati.    

 Cíferský bežec-

ký festival pohybu bol 

v tom čase jediným pod-

ujatím tohto druhu 

v prvý januárový deň 

v Československu. No-

voročný beh sa zrodil 

zásluhou športových 

redaktorov Jaroslava 

Lieskovského a Mariána 

Pavlíka (cíferského rodá-

ka a dodnes veľkého lo-

kálpatriota tejto obce), 

pracujúcich v okresných 

novinách Trnavský hlas 

a na nohy ho postavili 

nadšenci kráľovej športu z radov mládež-

níkov a zväzarmovcov v najväčšej obci 

Trnavského okresu - v Cíferi . Záštitu nad 

podujatím prevzali predstavitelia obce na 

čele s predsedom MNV Jaroslavom Val-

kom.     

 Prvý ročník uzrel svetlo sveta 1. 

januára 1978, keď sa na štart vo všetkých 

šiestich vekových kategóriách postavilo 

141 pretekárov, z toho 51 neregistrova-

ných mužov do 40 rokov a 12 veteránov 

nad 40 rokov. Palmu víťazstva v hlavnej 

kategórii neregistrovaných bežcov si pre-

vzal 26-ročný vynikajúci lyžiar Alexan-

der Švarc zo Slovana Častá, ktorý zvíťa-

zil v čase 16:39, s 9-sekúndovým násko-

kom pred Milanom Janákom z Dolian 

a Stanislavom Gilanom z Ráztočna (za 

víťazom zaostal 19 sekúnd.  V početnom 

51-člennom pelotóne vtedy ešte z Častej 

štartovali ešte ďalší štyria pretekári -  

Stanislav Miko (skončil na 8. mieste ča-

som 17:2, 11. Marián Porkert  17:56, 16. 

Jozef Bartek 18:26 a 20. Ladislav Jablo-

nický 18:43. 

 Aj druhý ročník bežeckého pod-

ujatia mal vysokú úroveň, nielen čo do 

účasti, ale i pozoruhodných noviniek, 

ktoré slúžili k vylepšeniu a napredovaniu 

Novoročného behu neregistrovaných 

v Cíferi. Napriek nevľúdnemu mrazivé-

mu počasiu sa 1. januára 1979 na trať 

v hlavnej kategórii neregistrovaných pre-

tekárov vydalo 69 odvážlivcov. Celkom 

vo všetkých šiestich kategóriách bežalo 

160 pretekárov. Medzi nimi aj jediná 

žena - Katka Pénzešová, futbalistka tr-

navského prvoligového Skloplastu Trna-

va, ktorej 20-stupňový mráz zrejme ne- 

Cieľová rovinka. Šaňo Švarc z Častej sa defi-

nitívne stáva víťazom premiérového ročníka  

B E Ž E C  Š A Ň O  Š V A R C  

Stupeň víťazov. Predseda MNV v  Cíferi 

Jaroslav Valko blahoželá víťaznému A. 

Švarcovi (na obr. v strede). Vpravo Mi-

lan Janák, skončil druhý a  vľavo Stani-

slav Gilan, obsadil 3. miesto 

pokračovanie na strane 17 →  

Traja najúspešnejší pretekári I. ročníka NBN v  Cíferi 

s prekrásnymi vázami, vyrobenými v  Majolike Modra. 

Víťaz Alexander Švarc z Častej (v strede horného radu), 

druhý v poradí Milan Janák z Dolian (prvý zľava v  hornom 

rade) a tretí Stanislav Gilan  z Ráztočna (v podrepe) 



prekážal..  Prvenstvo obhájil Alexander 

Šarc (Slovan Častá) časom 16:55, čím za 

premiérovým výkonom z roku 1978 za-

ostal o 16 sekúnd.  Druhú priečku obsadil 

Ladislav Jaško (Bratislava) 

17:02 a tretí skončil podob-

ne ako v prvom ročníku 

Stanislav Gilan (Ráztočno) 

17:04. Poradie ďalších troch 

pretekárov z Častej: 11. 

Jozef Bartek 17:36, 17. Sta-

nislav Miko 17:54,  22. Jo-

zef Rýdzi 18:24.    

    Po ročnej prestávke (v 

roku 1980 sa preteky 

z technických príčin neus-

kutočnili) v treťom ročníku 

NBN (1. január 1981) bolo 

podujatie obohatené aj kate-

góriu atlétov. V nej zvíťazil 

slovenský reprezentant Šte-

fan Polák (Inter Bratislava) 

14:55 a v kategórii žien 

(mala tiež v Cíferi oficiálnu 

premiéru) prvenstvo 

z vlaňajška zopakovala Ka-

tarína Pénzešová (KDPM 

Trnava) 19:95. Spomedzi 

85 neregistrovaných mužov 

bol najrýchlejší trnavský 

vytrvalec Viliam Hrebík. 

Zvíťazil v čase 15:54 

(utvoril najlepší výkon 

v tejto kategórii), 2-

násobný víťaz Alexander 

Švarc z Častej sa žiaľ mu-

sel uspokojiť až so štvrtým 

miestom... Bolo to posled-

né vystúpenie toho úspeš-

ného bežca na cíferskom 

asfalte. Celkove štartovalo 

v 3. ročníku 202 preteká-

rov, tým najmladším bol 4

-ročný Martinko Jankech 

z Piešťan a najstarším 75-

ročný František Hulán 

(Spoje Bratislava).   

    V kategórii neregistro-

vaných mužov sa vo 4. 

ročníku (1982) na štartovú 

čiaru postavilo 124 prete-

károv do 40 rokov, 42 

veteránov a 16 žien. 

Z víťazstva sa opäť rado-

val Trnavčan Viliam Hre-

bík (15:36). V zápolení 

atlétov si prvenstvo zopa- 
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Stupeň víťazov - v strede  celkový víťaz  II. 

ročníka NBN v Cíferi  Šano Švarc z Častej. 

Vľavo druhý Ladislav Jaško z Bratislavy 

a vpravo tretí Stanislav Gilan z Ráztočna  

Stručný prehľad víťazov všet-

kých kategórii, ktoré sa beža-

li v prvých dvoch ročníkov 

NBN v Cíferi (1978, 1978)  
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koval Bratislavčan Štefan Polák (15:37) 

a v kategórii žien bola najrýchlejšia Kata-

rína Rozimová (Dukla Banská Bystrica) 

časom 18:05. Rekordný počet  účastníkov 

- 438 - zaevidovali organizátori v ôsmich 

kategóriách jubilejného 5. ročníka 

(1983), ktorým v uliciach (najmä 

v priestore štartu a cieľa) tlieskalo vyše 

2000 nadšených divákov. Najväčší záu-

jem bol opäť o kategóriu neregistrova-

ných mužov (223 pretekárov) tentokrát 

s medzinárodnou účasťou, pretože bežali 

aj zahraniční študenti z Etiópie so svojimi 

vychovávateľmi zo Strednej priemyselnej 

školy v Trnave. Cieľovú pásku pretrhol 

ako prvý Karol Hierweg (Farmaceut Bra-

tislava) 15:23. Prvenstvá z vlaňajška za-

knihovali Banskobystričanka Katarína 

Rozimová (17:26) a z atlétov Bratislav-

čan Štefan Polák. Časom 4:52 dosiahol 

hetrik, tretie víťazstvo za sebou...  

 Za účasti 450 bežcov, štartujú-

cich v tradičných ôsmich kategóriách, sa 

uskutočnil 6. ročník NBN (1984). 

V hlavnej kategórii neregistrovaných 

zvíťazil Miroslav Buček (SZM Považské 

strojárne Považská Bystrica) 15:44, zo 

žien bola najrýchlejšia Sylvia Pajanová 

(Slovan Bratislava) 18:29 a z veteránov 

nad 40 rokov Karol Petöcz (Inter Brati-

slava) 16:16 (najrýchlejší veterán 

v histórii NBN). Výbornú úroveň mali aj 

preteky atlétov. Zvíťazil československý 

reprezentant Martin Vrábeľ (Dukla Ban-

ská Bystrica) časom14:16, ktorý je do-

dnes platným rekordom cíferského podu-

jatia. Rýchlejší bežec ako on v Cíferi 

v čase trvania podujatia nebol... Sympa-

tickým úvodom do roku 1985 bol opäť 

festival pohybu a zdravia počas 7. roční-

ka NBN. Osem kategórii prilákalo 373-

členný pelotón pretekárov.  Najviac opäť 

v kategórii neregistrovaných mužov, kto-

rých bežalo 175. Najrýchlejší z nich bol 

Miroslav Kováč (Mníchová Lehota) 

15:52. Zo štvrtého víťazstva v rade sa 

tešil atlét Štefan Polák (15:32) 

a z tretieho zasa Katarína Štulí-

ková-Rozimová (Slávia PF Ban-

ská Bystrica) 18:12.  

 C í f e r č a n i a  s a 

s populárnym Novoročným 

behom neregistrovaných rozlú-

čili  pri  8. ročníku, ktorý sa 

konal 1. januára 1986. Vtedy pri 

prezentácii kategória neregistro-

vaných pretekárov evidovala 

290 mien . Posledným jej víťa-

zom sa stal Karol Lipovský, 

známy cyklista Skloplastu Trna-

va. Spomedzi 25 žien si obula 

najrýchlejšie maratónky talento-

vaná dorastenka trnavskej Slávie Mária 

Gembešová.  Za najrýchlejšieho veterána  

nad 40 rokov na stupni víťazov pasovali 

Miroslava Juščáka (Spartak BEZ Brati-

slava). Z atlétov preukázal najlepšiu for-

mu na 5-kilometrovej trati Banskobystri-

čan Dušan Pasrbek. Bol jedným z členov 

skromnej výpravy, ktorú viedol náčelník 

Armádneho strediska Dukly Banská Bys-

trica Vladimír Kovačič, mimochodom 

cíferský rodák.               

 Napriek tomu, že ďalšie kapitoly 

obľúbeného cíferského bežeckého podu-

jatia sa už nekonali, stroskotali na najmä 

nedostatku finančných prostriedkov a tiež 

neochote obecných, či okresných telový-

chovných trnavských funkcionárov podať 

cíferským organizátorom NBN pomocnú 

ruku, sa na toto výnimočné atletické pod-

ujatie v obci nezabudlo. Koncom roku 

2000, keď sa bilancovali najlepšie športo-

vé podujatia v Cíferi, uskutočnené 

v uplynulom 20. storočí, bol Novoročný 

beh neregistrovaných  vyhodnotený 

v ankete čitateľov mesačníka Cíferpress 

za suverénne najlepší. Myslíme si že prá-

vom, pretože osem kapitol konaných 

v rokoch 1978-1986 vždy v prvý kalen-

dárny deň roku zviditeľnilo a preslávilo 

Cífer, najväčšiu obec Trnavského okresu, 

široko-ďaleko.                                        

MARIÁN PAVLÍK,  

riaditeľ NBN v Cíferi  

foto: archív autora 

 
STRUČNÝ ŽIVOPOPIS   

2 -NÁSOBNÉHO VÍŤAZA NBN 

V CÍFERI  
 

 Alexander Švarc, rodák z Častej 

(nar. 11. februára 1951), ktorý bol dvoj-

násobným víťazom NBN v Cíferi 

v úvodných kapitolách a v tretej skončil 

na peknom 4.  mies te ,  patr í 

k najúspešnejším bežcom tohto podujatia. 

Mnohí, najmä tí skôr narodení Cíferčania 

zaujímajúci sa o šport, dodnes 

v debatných krúžkoch spomínajú na jeho 

famózne výkony na trati. Tento vysoko-

školsky vzdelaný bežec a vynikajúci ly-

žiar, ktorý nás nečakane opustil 

v novembri 2016 vo veku 65 rokov 

(posledná rozlúčka sa uskutočnila 14. 

novembra 2016 v Bratislavskom krema-

tóriu), bol v civilnom povolaní akademic-

kým maliarom. Vyštudoval VŠMU 

v Bratislave. Má za sebou viacero úspeš-

ných výstav doma i v zahraničí. Neskôr 

v rokoch 1991-2016 pôsobil v Bratislave 

- v Kultúrnych zariadeniach Petržalky 

ako lektor výtvarných kurzov. Patril me-

dzi prvých ľudí, ktorí formovali zamera-

nie a dramaturgiu miestneho CC Centra 

od jeho vzniku pre výtvarnú kultúru 

v Petržalke. Štvrťstoročie formoval este-

tické a výtvarné povedomie širokej verej-

nosti tejto mestskej časti Bratislavy, od 

školopovinných detí až po ľudí v zrelom 

v e k u . 

J e h o 

výtvar-

né ho-

d i n y 

prebie-

h a l i 

formou 

t v o r i -

v é h o 

d i a l ó -

g u , 

v ž d y 

b o l i 

ž i v é , 

p l n é  

obdivu-

hodných vedomostí z dejín a teórie vý-

tvarného umenia a zároveň naplnené skú-

senosťami z jeho vlastnej výtvarnej tvor-

by. Za roky pôsobenia v CC Centre pri-

pravil do života množstvo mladých ľudí, 

pre ktorých sa stali jeho kurzy odrazo-

vým mostíkom pri ich ďalšom štúdiu na 

stredných odborných a vysokých školách 

umeleckého zamerania. Veľký obdiv mu 

patrí aj za to, že napriek zdravotným ťaž-

kostiam nepoľavil vo svojich aktivitách 

a až do konca svojho života im ako lektor 

výtvarných kurzov rozdával svoje bohaté 

skúsenosti.   
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Bežci v prvom okruhu 5-kilometrovej trasy. Tre-

tí zľava Alexander Švarc (133)  

Akademický maliar Alexander 

Švarc, víťaz prvých dvoch ročníkov 

NBN v Cíferi, si v roku 2014 pre-

vzal ocenenie „Vzorný kultúrno-

osvetový pracovník Petržalky“ 

z rúk starostu tejto bratislavskej 

mestskej časti Vladimíra Bajana 
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Jakubcová, Pavol 

Jakubec, František 

Kašický, Marek 

Miko, Adam Sla-

ninka, Peter Tichý. 

 Nako niec 

sa chceme poďako-

vať ZŠ Častá za 

prenájom telocvič-

ne, starostovi obce 

Častá R. Lederleit-

nerovi za trofeje pre 

družstvá a našim členom VT Častá, ktorí prispeli materiálne 

alebo finančne, aby sme turnaj mohli organizovať. 

Ak chce niekto rozšíriť naše volejbalové rady, trénujeme vždy 

v utorok o 19:00 hod. v miestnej telocvični, nájdete nás aj na 

facebooku – skupina Volejbal v Častej. 

 

Sumár výsledkov – XVI. Ročník 
 

I. kolo: 
 

All blacks Pezinok - Mix Suchá nad Parnou 0:2 (18:25, 23:25) 

Volleyball team Častá - AB Pezinok 2:0 (25:15, 25:16) 

Mix Suchá - VT Častá 2:0 (25:20, 25:20) 
 

II. kolo: 
 

Mix Suchá - AB Pezinok 2:0 (25:19, 25:17) 

AB Pezinok - VT Častá 0:2 (13:25, 23:25) 

VT Častá - Mix Suchá 1:2 (21:25, 25:18, 9:15) 
 

Poradie: 
 

1. Mix Suchá 8 b (8:1) 

2. VT Častá 4 b (5:4) 

3. AB Pezinok 0 b (0:8) 
 

Cena - Najlepší hráč turnaja (hlasovanie kapitánov): Miloš 

Procházka (Mix) 

 

 

J. Grajciar, A. Herceg 

foto: F. Kašický 

 

XVI. ročník Vianočný volejbalový turnaj Častá 

 

 Máme za sebou ďalší úspešný ročník vianočného tur-

naja v mix-volejbale družstiev, ktorý sme zakladali v roku 

2004, a ktorého šestnáste pokračovanie bolo už tradične „na 

Štefana“ 26. 12. 2019. Tento rok sa do súťažných zápasov za-

registrovali tri družstvá: All blacks Pezinok, Mix Suchá nad 

Parnou a domáci VT Častá. Družstvá odohrali medzi sebou po 

dva zápasy na dva víťazné sety, ktoré určili konečné poradie. 

Turnaj prebehol v mimoriadne súťaživom duchu, v zápasoch 

nechýbala bojovnosť o každú loptu vo výmene, tvrdé smeče, 

bloky a nakoniec nechýbali ani prekvapenia. Milým prekvape-

ním pre tím Mix Suchá nad Parnou bolo, keď v I. kole porazili 

domáci tím a mali tak šancu zabojovať o premiérové víťazstvo 

na turnaji, ktorého sa volejbalisti zo Suchej pravidelne zúčas-

tňujú. O víťazovi rozhodoval nakoniec posledný zápas, 

v ktorom museli domáci VT Častá vyhrať. To sa domácim 

v napínavom zápa-

se nepodarilo, a tak 

obsadili druhé 

miesto. Víťazný 

pohár si 

prebral tím 

Mix. Tre-

tie miesto 

p a t r i l o 

nováčikovi 

t u r n a j a , 

t í m u 

z Pezinka. 

Na turnaji 

sme po 

hlasovaní 

t í mo v ýc h 

kapitánov 

odovzdali aj cenu pre najlepšieho hráča turnaja, a to za 

bojovnosť a líderstvo pre Miloša Procházku (Mix). 

 Za tím VT Častá nastúpili hráči a hráčky 

z Častej, Dolian, Dubovej: Nikoleta Adamcová, Lenka 

Dubanová, Jozef Grajciar, Adam Herceg, Katarína 

Ročník XIII, číslo 1 

VT Častá 

V O L E J B A L  Č A S T Á  

Adam Slaninka smečuje  

Trofeje 

Účastníci XVI vianočného volejbalového turnaja  



tlaku na lavičke z ME Milan 

Vojačik. Druhú priečku obsa-

dil Adam Sudra, bronzový z 

ME v tlaku a 5. z ME v troj-

boji. Najlepším dorastencom 

sa suverénne stal najsilnejší 

dorastenec SR Kristián Filip 

Jakubec. Kristián Filip dosia-

hol v sezóne 2019 naše naj-

cennejšie výsledky. Na ME v 

Plzni vybojoval striebro v 

trojboji, drepe a v mŕtvom 

ťahu a bronz v tlaku. Svoju 

medzinárodnú výkonnosť 

potvrdil aj na MS v ďalekej 

Kanade, ziskom striebra v tlaku a v mŕtvom ťahu a bronzu za 

drep a trojboj. 

 

 V juniorskej kategórii (-23 rokov) bola najlepšou pre-

tekárkou vyhodnotená úspešná majsterka SR Adriana Nilašová, 

ktorá sa zaskvela svojou vý-

konnosťou v jarnej časti sezó-

ny. Vysokú medzinárodnú 

výkonnosť dokazoval svetový 

dorastenecký šampión 2018 

Jaroslav Halač. Jaro prešiel do 

juniorskej kategórie veľmi 

úspešne, keď vybojoval na 

ME zlato v mŕtvom ťahu. 

 Najlepšou v kategórii 

žien sa stala Ľubica Polkorá-

bová. Ľubica vyhrala všetky 

domáce šampionáty a aj pohá-

rové súťaže. Svojou výkon-

nosťou sa právom dostala do 

širšej reprezentácie SR. 

 

 Veľká kvalita výkonov bola v mužskej kategórii. Tu 

sme ocenili až šesť borcov podľa koeficientu výkonnosti. Jed-

ným z veľkých úspechov sezóny bolo desiate víťazstvo za se-

bou na Majstrovstvách SR (MSR) v silovom trojboji družstiev. 

Značnou mierou k nemu prispel v poradí šiesty ocenený Peter 

Moravčík, ktorý na súťaži predviedol kvalitný výkon v osob-

ných rekordoch. Piatu priečku 

v rebríčku právom patrí On-

drejovi Novomeskému. On-

drej napriek zraneniu dosiahol 

jeden z najkvalitnejších vý-

sledkov MSR družstiev. Štvr-

tú priečku obsadil úspešný 

pretekár Peter Nemček za 

premiérové víťazstvo na MSR 

v trojboji a aj v tlaku v kate-

górii do 83kg. Tretiu priečku 

získal už spomenutý junior 

Jaro Halač, ktorý sa zaskvel 

svojim výkonom roka na sve-

tovej úrovni so štyrmi národ-

nými rekordmi tiež na MSR 
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Bilancia sezóny 2019 v silovom trojboji a tlaku na lavičke 

 

 Silový trojboj je v Častej už 29 rokov. Od roku 1999, 

kedy počet pretekárov v našom športovom klube značne narás-

tol, vyhodnocujeme v klube na prelome rokov "najepšieho 

športovca roka". 

 

 Vyhodnotenie sezóny 

2019 sa konalo v krásnej prie-

strannej modranskej pivnici 

vinárstva Malé divy, jedného z 

našich sponzorov. Za hojnej 

účasti našich členov, sponzo-

rov a štátnych trénerov. Prí-

tomnosť našich štátnych tréne-

rov nebola náhodná, nakoľko 

reprezentanti z nášho klubu 

výrazne obohatili kolekciu 

medailí pre Slovensko. 

 

 Stručná štatistika: 

  - v sezóne 2019 ŠK SPC Častá reprezentovalo až 42 preteká-

rov, 

  - absolvovali sme 12 domácich a 6 zahraničných súťaží, 

  - vybojovali sme 121 medailí (50+37+34), 

  - naši pretekári utvorili 29 národných rekordov, 

  - rekordný počet národných 

titulov je 37. 

    V dorasteneckej kategórii 

(-18 rokov) súťažilo celé pole 

skúsených pretekárov, ale aj 

začiatočníkov. Za najlepšiu 

dorastenkyňu bola vyhlásená 

najsilnejšia dorastenkyňa SR 

a 4. z Majstrovstiev Európy 

(ME) Olívia Lapšanská. 

 

 Spomedzi dorasten-

cov boli ocenení až traja 

úspešní reprezentanti. Na 

treťom mieste strieborný v 
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trénovalo vonku. Bežecké tréningy boli v obci Častá a v horách 

v okolí, kde sú výborné terény na naberanie bežeckej kondície. 

Telocvičňu v januári využívali vždy vo štvrtok večer 

a v prípade zlého počasia, keď sa nedalo trénovať vonku. Prí-

padne sa využívala aj umelá tráva v areáli ZŠ. Od marca, keď 

to dovolilo počasie, využívali muži na trénovanie už aj futbalo-

vé ihrisko. V jarnej časti po operácii už v kádri nebude Ladi-

slav Drajna, takisto Milan Biháry. Do družstva pribudli Ondrej 

Geršic, Lukáš Veverka a Jakub Chvíla, Do kolektívu by sa mal 

vrátiť aj Tomáš Varga. Ďalej pracujeme na príchode Jána Mes-

zárosa a Stanislava Peška a ešte niektorých hráčov máme 

v štádiu riešenia. Ciele družstva sú jednoznačne sa vyhnúť bo-

jom o záchranu, zlepšovať kvalitu hry a s tým súvisí aj získava-

nie väčšieho počtu bodov ako počas jesennej časti. Cieľom je 

aj posun v tabuľke smerom nahor. Družstvo má kvalitu na to, 

aby tieto ciele dokázalo splniť, ale všetko je podmienené aj 

kvalitnými tréningami a, samozrejme, dôležité bude aj to, aby 

sa chlapcom vyhýbali zranenia. 

 

Muži odohrali v marci prvý prípravný zápas so Slá-

viou Trnava s výsledkom 0:0 a celkom slušnou hrou. Ďalší 

zápas hrali s Hrnčiarovcami v Senci na umelej tráve, Naši fut-

balisti prehrali 6:1. Jediný gól nášho mužstva strelil Edo Duffa-

la. Ešte je v pláne aj modelovaný zápas s družstvom nášho do-

rastu. Všetko však závisí od stavu hracej plochy na našom 

ihrisku. Súťaž mala začať 22. marca, ale kvôli koronavírusu sú 

zatiaľ prvé dve kolá odložené. O tom kedy jarná časť začne, 

vás budeme priebežne informovať na našej klubovej stránke 

a aj prostredníctvom obecného rozhlasu. Chlapcom budeme 

držať palce, aby stanovené ciele v jarnej časti naplnili.  

     

Družstvo dorastu, ktoré nám počas jesene robilo ob-

rovskú radosť aj výsledkami aj hrou a ktoré získalo titul jesen-

ného majstra, začalo zimnú prípravu podobne ako družstvo 

mužov. Využívali miestnu telocvičňu vždy vo štvrtok večer 

a tiež využívali Častú a okolie na naberanie kondície počas 

bežeckých tréningov. Od marca sa potom pridali už aj tréningy 

na futbalovom ihrisku. Družstvo už pár rokov vedie ako tréner 

M. Križanovič s asistentmi B. Herchlom a R. Drozdom. Počas 

zimnej prestávky sa do tímu vrátili F. Malovec z Malaciek a M. 

Vrbinkovič z Lokomotívy Trnava a z hosťovania z Pezinka sa 

vrátil aj M. Hrdlička. Naopak do Budmeríc odišiel L. Kubišta.  

Ciele družstva sú udržať si náskok v tabuľke, ako dlho to len 

bude možné a tým sa pokúsiť zabojovať o prvé miesto 

v tabuľke, čo by bolo obrovským úspechom. Vzhľadom na 

počet hráčov v družstve (družstvo začalo s 20 hráčmi a súťaž 

bude dohrávať asi len 15 hráčov), treba na rovinu povedať, že 

postup by bol malý zázrak. Chlapci sú v ťažkom veku 

a začínajú mať iné záujmy. Vzhľadom ku kvalite a šírke kádra 

s akým momentálne tréneri pracujú, bude táto časť sezóny pod-

statne náročnejšia ako všetky predošlé. Na druhej strane ale 

treba povedať, že hráme v podstate s družstvom vo vekovej 

kategórii U-17 v súťaži s družstvami U-19 a s takýmito dobrý-

mi výsledkami sme nepočítali. Dúfame, že sa bude chalanom 

dariť a znova v sebe prebudia hlad a chuť po futbale. V pláne 

je niekoľko prípravných zápasov s mužstvami PŠC Pezinok U-

19 a U-17, modelovaný zápas s družstvom mužov 

a s Budmericami U-19.  

 

družstiev. Supervýkon v trojboji 910 kg, ktorý predviedol Sa-

mo Lederleitner na MSR družstiev, si právom vyslúžil druhú 

priečku v našom hodnotení. Samo je talentovaný a svedomitý 

pretekár. Jeho výkonnosť narástla na európsku úroveň a prá-

vom si oblieka reprezentačný dres. Športovcom roka v kategó-

rii mužov sa stal ďalší úspeš-

ný reprezentant SR Ákos La-

bát. Ákos dosiahol na MSR v 

Častej historicky najvyšší 

slovenský trojboj 1045 kg. 

Som rád, že tento výkon padol 

práve u nás doma a právom 

rezonoval aj v televíziách a v 

tlači. 

 Sezóna 2019 bola 

veľmi náročná ako po organi-

začnej tak aj po finančnej 

stránke. Z výpočtu našich 

výsledkov je však jasné, že sa 

oplatilo investovať námahu, 

čas a aj peniaze. Tešili sme sa 

z výsledkov našej fitnesky Alexandry Subotič, ktorá ešte ako 

juniorka okúsila čaro ME a aj MS. Tiež sme sa tešili z návratu 

bývalej úspešnej reprezentantky SR Jany Jakušovej, predtým 

Sedláčkovej, ktorá výraznou mierou prispela k rozvoju trojboja 

v Častej. Radosť nám robili aj naše mladé talenty, z ktorých 

mnohí majú perspektívu dosiahnuť a aj prekonať výsledky na-

šich najlepších trojbojárov v sezóne 2019. 

 Záverom treba vyzdvihnúť tých, ktorí nám pomáhajú 

v našej práci so športovcami v úlohe sponzorov. Som rád, že 

okrem firiem ako sú Defense Pro a Demolation Trans a ďalší, 

sa svojou mierou podieľa na našom spoločnom úspechu aj 

Obecný úrad v Častej. Ďakujeme. 

              

Pavol Kovalčík, tréner 

Príprava na jarnú sezónu 

 

 Dovoľte, aby sme Vás informovali 

o novinkách, ktoré sa udiali v klube počas 

zimnej prestávky. 

 

Mužstvá mali po jesennej časti sezóny dlhšiu prestáv-

ku. V decembri dorastenci aj muži využívali miestnu telocvič-

ňu ZŠ, kde raz týždenne hrávali halový futbal. Družstvo mlad-

ších žiakov malo dlhšie voľno po jeseni a s tréningami 

v telocvični začali až v januári futbalom. No a okrem telocvič-

ne od februára využívali družstvá pri tréningoch Častú 

a okolité terény na behanie, od marca ak bolo vhodné počasie 

sa začali pridávať tréningy aj na futbalovom ihrisku a tiež pri-

budli aj prípravné zápasy. 

 

             Čo sa týka družstva mužov, zimnú prípravu družstvo 

oficiálne začalo 1. februára pod vedením   trénera F. Čechovi-

ča, ktorý vedie družstvo už druhú sezónu. Tréningy boli trikrát 

za týždeň na začiatku prípravy a neskôr, keď bol počas víkendu 

prípravný zápas, tak cez týždeň boli len dva tréningy. Družstvo 
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rozbehnutý a o ďalšom vývoji vás budeme informovať. Prebeh-

ne aj výmena bufetu na ihrisku. Samozrejme, pokiaľ bude neja-

ká ďalšia možnosť získať financie prostredníctvom ďalších 

projektov alebo grantov, určite sa do takýchto projektov zapojí-

me. 

 

Ďakujeme všetkým za podporu a srdečne a radi Vás 

privítame na našich zápasoch počas jarnej časti sezóny. 

 

Ivan Ružek, predseda klubu FC Slovan Častá 

Jozef Grajciar, tajomník klubu FC Slovan Častá 

 

Koncoročná kapustnica 

 

 Tak, ako aj po iné roky, 

ukončuje RC klub Častá sezónu 

koncoročnou kapustnicou. Nebolo 

tomu inak ani na konci roku 2019, 

a tak sa členovia klubu spolu so 

svojimi rodinnými príslušníkmi za 

prítomnosti pozvaných hostí zo spriateleného pezinského RC 

klubu stretli dňa 29. decembra 2019 v prepožičaných priesto-

roch Divadla Na kolene v budove Obecného úradu v Častej. 

Atmosféra sa niesla v priateľskom duchu a okrem degustácie 

kapustnice, koláčov, vareného aj surového vínka a iných dobrôt  
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Mladší žiaci sa tiež pripravovali od januára najmä v telocvični, 

vždy v utorok večer. Družstvo ostalo pod vedením trénera M. 

Myslíka a jeho asistentov D. a E. Havlasovcov, ktorí mu pomá-

hajú v tréningovom procese. Družstvo trénovalo hlavne 

v telocvični, v marci, ak už bolo lepšie počasie, pridávali sa aj 

tréningy vonku. Vo februári zorganizovali v telocvični aj turnaj 

mladších žiakov za účasti domáceho družstva a družstiev 

z Dubovej a PŠC Pezinok. Najlepším strelcom turnaja bol A. 

Szerencés, najlepším hráčom bola K. Elizeuš z PŠC Pezinok 

a najlepším brankárom bol P. Strezenický. 

 

 Družstvo sa cez zimu trochu oslabilo o dvoch-troch 

chlapcov, ale do jarnej časti sú chlapci odhodlaní ukázať, že 

dobre potrénovali počas zimnej prípravy a budú sa snažiť byť 

vyrovnaným súperom pre ostatné družstvá v súťaži. Aj im bu-

deme držať v jarnej časti palce.   

 

 No a v neposlednom rade fungovalo cez zimu aj druž-

stvo prípravky, ktoré však v tejto sezóne nehrá žiadnu súťaž. 

Pod vedením P. Minárika chodili detičky vo veku 6-8 rokov 

raz do týždňa, a to v piatok podvečer, do telocvične, kde hráva-

li futbal. Účasť bývala celkom slušná a aj takouto formou chce-

me do nášho klubu priviesť čo najviac takýchto malých detí, 

aby sme rozširovali členskú základňu. Veríme, že keď sa zlepší 

počasie a ihrisko bude v dobrom stave, tak sa detičky presunú 

z telocvične na ihrisko a tam budú v takýchto organizovaných 

tréningoch pokračovať.  Ak by bol dostatočný počet detí v tejto 

vekovej kategórii, uvažoval by klub prihlásiť tieto detičky do 

riadnej súťaže, ale všetko záleží hlavne od počtu detí a chuti 

detí a rodičov podieľať sa na fungovaní daného družstva. Aj 

týmto naším najmenším držíme palce, aby ich futbal hlavne 

bavil a aby radi v čo najväčšom počte navštevovali spolu 

s rodičmi tieto tréningy. 

  

 Ako klub máme v jarnej časti sezóny tiež väčšie oča-

kávania najmä od družstva mužov a aj mladších žiakov, keďže 

na jeseň trochu zaostali za očakávaním. Všetkým sa budeme 

snažiť pripraviť čo najlepšie podmienky na tréningy a prípravu 

na zápasy, aby sa tréneri a hráči mohli plne sústrediť na lepšie 

výkony. Všetkým držíme palce, aby sa chlapcom vyhýbali 

hlavne zranenia a aby naše družstvá získavali viac bodov ako 

na jeseň a tým aj dobre reprezentovali náš klub a aj obec. 

 

 Tiež chceme všetkých ľudí informovať, že 16. mája 

budeme spolu s OZ BTC Častá organizovať ďalší ročník súťa-

že vo varení gulášu Guláš Cup 2020. Všetci ste srdečne vítaní 

aj na tejto už tradičnej akcii. 

  

 No a takisto aj v tomto roku máme v pláne ďalej zve-

ľaďovať areál futbalového ihriska. Po dokončení projektu kúre-

nia v kabínach sa zrealizovala počas zimy prestavba kabín do-

mácich družstiev. Znižovali sa stropy kvôli šetreniu energií 

v kabínach, do kabín sa nainštalovalo nové osvetlenie, oblože-

nie kabín, lavičky, koberce, urobila sa aj výmena dverí 

a ostatných vecí na skvalitnenie prostredia kabín pre hráčov. 

V pláne je aj realizácia projektu dokončenia osvetlenia na fut-

balovom ihrisku. Tento projekt sa bude realizovať v spolupráci 

s obcou a prostredníctvom projektu budeme žiadať o financie 

Bratislavský samosprávny kraj. Tento projekt je veľmi dobre 

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       1 

RC KLUB ČASTÁ  

pokračovanie na strane 23→  

Varenie kapustnice deň vopred  

Posedenie v Divadle Na kolene 



Strana 23 

šieho okolia. Vaša podpora nás teší, ale aj zaväzuje, robiť veci 

ešte lepšie a kvalitnejšie. Preto aj pre rok 2020 má klub naplá-

novaných niekoľko klubových podujatí a jednu veľkú, ktorou 

bez pochýb je 9. ročník modelárskeho leteckého dňa „AIR 

GRILL ČASTÁ“, ktorý sme naplánovali na 11. 7. 2020. Jedna 

vec je plánovať a druhá uskutočniť, nakoľko v kontexte  uda-

lostí posledných dní v súvislosti s pandémiou Covid-19, ktorá 

zachvátila celý svet a ovplyvňuje všetko dianie, čiže aj naše, by 

bolo sebecké teraz tvrdiť, že sa s vami stretneme, uvidíme na 

našom modelár-

sko m poduja t í 

dňa... Teraz je prvo-

radé zdravie. A 

preto mi dovoľte, 

aby som nám i vám 

všetkým zaželal len 

jedno, aby sme to 

spoločne zvládli. 

Verím, že až sa tak 

stane, o to radost-

nejšie sa spolu 

stretneme na nie-

ktorom z našich 

podujatí. 

 

Roman Setnický 

predseda RC klubu Častá    

ktorými sa prezentovali manželky členov, mali možnosť prí-

tomní zhliadnuť rôzne videá a fotografie s modelárskou a letec-

kou tematikou premietané z projektora. Pozvanie prijal aj sta-

rosta obce, Mgr. Robert Lederleitner, a vedúca Divadla Na 

kolene, pani Helena Neshodová. Ako to už býva, debata sa 

niesla nielen o modeloch a lietadlách, ale diskutovalo sa o všet-

kom. O tom, že nám bolo príjemne, svedčí aj to, že sme sa ani 

nenazdali a už bol večer. Darmo, s ľuďmi, s ktorými je vám 

fajn, beží čas rýchlo.  

   Naši, ale aj pozvaní modelári radi odprezen-

tujú svoje modely a pilotné umenie pred vami - návštevníkmi 

nášho RC letiska, či už z Častej, alebo blízkeho či vzdialenej-

Ročník XIII, číslo 1 

foto: Ľubica Setnická, 

Pavel Benčík, Dušan Voda 
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