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 Pandémia ochorenia Covid-19 zasiahla 
aj obec Častá. Pri sledovaní celoslovenských 
štatistík a čísiel chorých, vyliečených, hospitali-
zovaných a počtoch ľudí na umelej pľúcnej ven-
tilácii súbežne aj v našej obci prebiehali opatre-
nia, ktoré zasiahli životy našich občanov, školo-
povinných detí, detí v materskej škole, ich rodi-
čov, pedagogický aj nepedagogický personál 
Základnej školy s materskou školou Častá 
a v neposlednom rade našich seniorov v obci.  
    Ako prvé opatrenie prišlo zverejnenie 
oznamu – informácie od Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) na obecnej webovej 
stránke dňa 4. marca 2020 o výskyte 
a nebezpečenstve nového koronavírusu.  
    Ako druhé opatrenie prišlo zatvorenie 
ZŠ s MŠ Častá dňa 9. marca 2020 s účinnosťou 
od 10. marca 2020 po vzájomnej dohode s pani 
riaditeľkou ZŠ, t.j. štyri dni predtým, ako školy 
na celom Slovensku nechala zatvoriť vtedajšia 
vláda, resp. ústredný krízový štáb. Znovuotvore-
nie ZŠ s MŠ Častá po konzultáciách s pani riadi-
teľkou prebehlo od 1. júna 2020 na základe do-
stupných a relevantných informácií ústredného 
krízového štábu Slovenskej republiky, resp. Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
    V ten istý deň, 9. marca 2020, zverejni-
la obec preventívne opatrenia Ministerstva vnút-
ra SR a začala sa nimi riadiť.  
    Dňa 10. marca 2020 obmedzila svoje 
prevádzkové hodiny pre verejnosť pošta v Častej 
a na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR zo dňa 9. marca 2020 
s účinnosťou od 10. marca 2020 sa všetkým 
fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnika-
teľom a právnickým osobám zakázalo organizo-
vať a usporiadavať hromadné podujatia športo-
vej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, vrá-
tane bohoslužieb v kostoloch.  
    S platnosťou od 11. marca 2020 pristú-
pil Bratislavský samosprávny kraj k úprave ces-
tovných poriadkov dopravnej spoločnosti Slovak 
Lines v prázdninovom režime. 
    V tomto týždni zasadol ústredný krízo-
vý štáb a s účinnosťou od 13. marca 2020 vyhlá-
sil rozsiahle celoštátne opatrenia, vrátane nose-
nia rúšok alebo obdobnej ochrany úst a nosa 
(šatka, multifunkčná šatka, šál, respirátor 
a pod.). Po zasadnutí ústredného krízového štábu 
zvolal starosta obce neodkladne zasadnutie krí-

zového štábu obce Častá, ktoré sa uskutočnilo 
v piatok 13. marca 2020 o 12:00 hod. na Obec-
nom úrade Častá. Starosta určil do krízového 
štábu obce nasledovné osoby: Peter Tatranský – 
zástupca starostu, poslanci obecného zastupiteľ-
stva Jozef Dukát a František Kašický 
a riaditeľka ZŠ s MŠ Adriana Cíferská, ktorým 
na zasadnutí odovzdal menovacie dekréty 
o menovaní do krízového štábu. Členovia pre-
brali základné body programu a opatrenia, ktoré 
v obci boli uskutočnené na miestne podmienky. 
Pracovníčky Obecného úradu pripravili zoznam 
prvotných a základných opatrení, ktoré ešte 
v ten deň boli vyhlásené v miestnom obecnom 
rozhlase a rozoslané do notifikácií. Taktiež pra-
covníci obecného úradu pripravili základné 
opatrenia pre podnikateľské subjekty v obci a v 
ten istý deň (13. 3. 2020) ich starosta doručil 
firmám v obci. Dňom 13. marca 2020 bola za-
tvorená budova obecného úradu, zastavená čin-
nosť obecnej knižnice a do odvolania zatvorené 
detské ihrisko pre verejnosť. Obecný úrad ďalej 
fungoval prostredníctvom elektronickej schrán-
ky, e-mailov, poštou, telefonicky alebo doruče-
ním žiadostí/podnetov v tlačenej forme do poš-
tovej schránky na budove obecného úradu.  
    Od 12. marca 2020 uzatvoril budovu 
pre verejnosť aj Spoločný obecný úrad – staveb-
ný úrad so sídlom v Budmericiach do odvolania. 
Po vyhlásení núdzového stavu v zdravotníctve 
a po sprísnení opatrení vydal starosta obce ďal-
šie opatrenia s účinnosťou od 16. marca 2020 – 
zverejnené na webovom sídle obce v rovnaký 
deň.  
    Priebežne sa obec prispôsobovala všet-
kým opatreniam a nariadeniam, ktoré vydával 
Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom 
hlavného hygienika SR.  
    Súbežne s vyššie napísaným vedenie 
obecného úradu a starosta riešili zabezpečenie 
v tej dobe  nedostatkových ochranných rúšok – 
aj prostredníctvom mesta Pezinok a jeho primá-
tora Igora Hianika – žiadosťou adresovanou na 
Okresný úrad Pezinok, resp. na Štátne hmotné 
rezervy – bezvýsledne. Vďaka ženám 
a dievčatám – amatérskym krajčírkam v našej 
obci, ktoré sa rozhodli začať so šitím rúšok, sme 
pokryli prvotné potreby najmä pre najstarších 
obyvateľov. Dve desiatky kusov rúšok 
z Lekárne Trinitas  

AKO SME V ČASTEJ BOJOVALI S KORONAVÍRUSOM 
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Častá dostali ako prví dobrovoľní hasiči. So šitím ochranných 

rúšok sa neskôr pridali pracovníčky základnej školy a mater-

skej školy v Častej. Obec dostala darom 50 ks rúšok 

a dezinfekčné prostriedky od vietnamskej komunity na Sloven-

sku – odovzdané dobrovoľným hasičom.   

    Od 24. marca 2020 začal obecný úrad vydávať zadar-

mo prvé hotové rúška pre občanov s trvalým pobytom v Častej 

– najprv vekovej skupine 70 rokov a starším. Pár dní na to roz-

dal obecný úrad rúška pre všetkých občanov vekovej skupiny 

nad 65 rokov a následne vekovej skupiny nad 60 rokov, čo 

v počte zadarmo vydaných rúšok činilo viac ako 400 kusov. Po 

zaobstaraní rúšok pre najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva 

pristúpil obecný úrad s výdajom rúšok pre každého, kto o to 

požiadal. Obec ešte zaobstarala nákupom 50 ks respirátorov 

FFP2/N95.     

    Starosta oslovil na sociálnej sieti ľudí - dobrovoľní-

kov, ktorí boli ochotní pomáhať s nákupom a rozvozom potra-

vín, liekov a pod. pre ľudí v núdzi – ľudí imobilných, žijúcich 

osamotene, starých alebo nevládnych, resp. pre ľudí v nútenej 

karanténe v domácnosti. Takýchto dobrovoľníkov sa prihlásilo 

pätnásť, počet ľudí odkázaných na pomoc obecného úradu – 

dvaja seniori. Reálne k využitiu pomoci nedošlo, seniori zapí-

saní v zozname o donáškovú službu nepožiadali. Donáškovú 

službu potravín využili ale neskôr repatrianti umiestnení na 

Papierničke, ktorí tam boli v povinnej štátnej karanténe od 11. 

apríla 2020. 

    Všetky predajne potravín v obci zabezpečovali trvalý 

a bezproblémový predaj, vrátane vyhradených nákupných ho-

dín pre seniorov, podľa usmernení ústredného krízového štábu. 

V obecnom rozhlase, v obecných výveskách, v notifikáciách 

a obecnom časopise Informačník č. 1/2020 boli zverejnené 

informácie určené pre seniorov „Povedzme stop podvodní-

kom“, kde boli odporúčania Ministerstva vnútra platné v čase 

koronavírusu.    

    Našej obce sa dotkli aj opatrenia ústredného krízového 

štábu o povinnej štátnej karanténe. V účelovom zariadení NR 

SR v Častej–Papierničke bola zriadená povinná štátna karanté-

na, kde od 11. apríla 2020 za osobnej účasti premiéra SR I. 

Matoviča a ministra vnútra R. Mikulca boli ubytovávaní repat-

rianti – obyvatelia Slovenska navrátivší sa do republiky. Orga-

nizáciu umiestňovaných repatriantov riadilo Ministerstvo vnút-

ra SR, ktoré  starostu  obce  požiadalo o koordináciu a pomoc. 

Starosta a veliteľ DHZ Častá sa zúčastnili okamžite 11. apríla 

2020 v poobedňajších hodinách porady pred príchodom prvých 

repatriantov na Papierničku. Následne sa v hasičskej zbrojnici 

v Častej v podvečerných hodinách stretli zástupcovia dobro-

voľných hasičských zborov z okolitých dedín – Píla, Doľany 

a Budmerice, ktorí deklarovali ochotu pomáhať s výdajom stra-

vy a zberom odpadu pre ubytovaných repatriantov. Členovia 

DHZ Častá v čase koronavírusu dezinfikovali verejné priestory 

na námestí – autobusovú zastávku a okolie, neskôr pred otvore-

ním detské ihrisko v areáli futbalového ihriska. 

    Obec Častá musela pristúpiť z dôvodu šírenia nebez-

pečného koronavírusu aj k niektorým opatreniam a krokom, 

napr. k zrušeniu stavania prvomájového stromu z dôvodu záka-

zu zhromažďovania ľudí, ako aj z ekonomických dôvodov, 

nedodržala sa tradícia (súťažného) varenia gulášu, bol zrušený 

a preložený na nový termín Festival zabudnutých remesiel na 

hrade Červený Kameň, neuskutočnil sa tradičný turistický po-

chod „Častovská 50-ka“, v pôvodne navrhovanom termíne cyk-

loturistické podujatie organizované OZ BTC Častá, festival 

ochotníckych divadiel Festeátro atď.   

    Rok 2020 si budeme všetci pamätať ako rok, kedy 

bola zrušená olympiáda, majstrovstvá Európy vo futbale, maj-

strovstvá sveta v ľadovom hokeji, preložené Tour de France 

alebo iné športové podujatia európskeho a svetového významu.   

    Aktivity obce pokračovali aj v období nového korona-

vírusu. V mesiaci marec 2020 nám vo verejnom obstarávaní 

vybraná firma zrealizovala rekonštrukciu multifunkčného ihris-

ka v areáli základnej školy. Otvorenie ihriska po rekonštrukcii 

sa pripravuje, v súčasnej dobe nie je možné multifunkčné ihris-

ko verejnosťou využívať.  Dňa 31. marca 2020 nám projekčná 

kancelária odovzdala hotovú projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie k nadstavbe základnej školy. V apríli úč-

tovníčka obce vykonala zúčtovanie dotácie Úradu vlády SR 

k viacúčelovému ihrisku. V apríli a máji pokračovali konzultá-

cie s Bratislavským samosprávnym krajom ohľadne rozširova-

nia kapacít Základnej školy Častá. Dňa 14. mája 2020 sa usku-

točnila koordinačná porada na Bratislavskom samosprávnom 

kraji k štádiu pripravenosti jednotlivých miest, obcí 

a mestských častí bratislavského kraja k rozširovaniu kapacít 

základných škôl, ktorej sa zúčastnili starosta, zástupca starostu, 

projektant, riaditeľka ZŠ s MŠ a účtovníčka obce. Počas koro-

nakrízy na podnet občianskeho združenia Úsmev ako dar spus-

til Obecný úrad Častá v spolupráci s Farským úradom zbierku 

trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny a jednotlivcov 

v núdzi. Zbierka prebiehala v Domčeku sv. Jozefa pri kostole 

a týmto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným 

za čas, ktorý tejto udalosti venovali, takisto všetkým ženám 

a dievčatám v Častej, ktoré v najťažších chvíľach šili nedostat-

kové ochranné rúška pre občanov našej dediny!  

    Podľa údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pri 

Ministerstve financií SR, ktorá pre jednotlivé mestá a obce 

Slovenska vyrátala predpokladané zníženie príjmov samosprá-

vy v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb, pre 

našu obec Častá sú tri ekonomické scenáre: 

1. zlý – predpokladaný výpadok 50.000 EUR/ročne 

2. horší – predpokladaný výpadok 140.000 EUR/ročne 

3. najhorší – predpokladaný výpadok 240.000 EUR/ročne    

 

    Posledná korekcia z apríla 2020 predpokladá pre obec 

Častá predpokladaný výpadok príjmov vo výške cca. 120.000 

EUR/ročne.  

    Počet pozitívne testovaných obyvateľov obce 

v období od začiatku marca do konca mája 2020 bol:  1 osoba 

(žena), ktorá absolvovala povinnú karanténu mimo Častej, 

v Bratislave. V Domovoch sociálnych služieb (DSS) 

v bratislavskom kraji má obec podľa dostupných vedomostí 

umiestnených štyroch občanov – všetci boli negatívne testova-

ní.     

    Medzitým ústredný krízový štáb zverejnil jednotlivé 

fázy otvárania prevádzok na Slovensku. Posledná 4. fáza na 

základe dobrých epidemiologických výsledkov bola od stredy 

20. mája 2020. Znovuotvorenie budovy obecného úradu 

v štandardnom režime pre verejnosť bolo od 1. júna 2020, 

otvorenie obecnej knižnice a obnovenie civilných sobášov od 

pondelka 25. mája 2020. Znovuotvorenie Základnej školy 

s materskou školou Častá po splne- 
pokračovanie na strane 3 →  



ní všetkých preventívnych a bezpečnostných opatrení v zmysle 

pokynov Ministerstva školstva SR a po dohode s pani riaditeľ-

kou Základnej školy s MŠ bolo od 1. júna 2020.  

Robert Lederleitner 

starosta obce Častá                   

U Z N E S E N I E  č. 1 - 3 sú formálne uznesenia k chodu 

zasadania OZ. 
 

U Z N E S E N I E č. 4-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej: 

1. k o n š t a t u j e že hlavný kontrolór predložil Obecné-

mu zastupiteľstvu v Častej v súlade s § 18f ods. 1. písm. 

c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

nesk. predpisov stanovisko k záverečnému účtu obce 

Častá za rok 2019 pred jeho prerokovaním a schválením 

v obecnom zastupiteľstve,  

2. b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontroló-

ra obce k záverečnému účtu za rok 2019. 
  

U Z N E S E N I E č. 5-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej:  

1. s c h v a ľ u j e celoročné hospodárenie bez výhrad,  

2. s c h v a ľ u j e vyhodnotenie programového rozpočtu,  

3. s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovení § 16 ods. 8 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení nesk. predpisov prebytok rozpočtu v sume 

222.043,77 EUR zistený podľa ustanovení § 16 ods. 6 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení nesk. predpisov odviesť do rezervného 

fondu.  
 

U Z N E S E N I E č. 6-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2020 ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2013 zo dňa 

9.4.2013 v znení neskorších zmien a doplnkov o určení výšky 

dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa mater-

skej školy a školského zariadenia na rok 2020 v zriaďovateľ-

skej a územnej pôsobnosti obce Častá. 
 

U Z N E S E N I E č. 7-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2008 zo dňa 4. 

9. 2008 v znení neskorších zmien a dodatkov o výške príspev-

kov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariade-

niach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej a 

územnej pôsobnosti obce Častá. 
 

U Z N E S E N I E č. 8-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Častá č. 3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov 

vo vlastníctve obce Častá v predloženom znení. 
 

U Z N E S E N I E č. 9-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej b e r i e n a v e d o m i e správu o opatreniach a priebe-

hu v súvislosti s ochorením Covid-19 v obci Častá v predlože-

nom znení. 

U Z N E S E N I E č. 10-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s c h v a ľ u j e prenájom nehnuteľného majetku obce - 

kancelárskeho priestoru na prízemí budovy Obecného úradu 

Častá – združeniu obcí - Mikroregión Červený Kameň z dôvo-

du hodného osobitného zreteľa. 
 

U Z N E S E N I E č. 11-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej b e r i e  n a  v e d o m i e informácie o rozširovaní ka-

pacít základnej školy Častá – informácie z porady na Bratislav-

skom samosprávnom kraji zo dňa 14. mája 2020. 
 

U Z N E S E N I E č. 12-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s c h v a ľ u j e spolufinancovanie nad rámec pridelenej 

dotácie, max. však do výšky 3.000 EUR. 
 

U Z N E S E N I E č. 13-II/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s ú h l a s í so zakúpením počítača pre potreby redakcie 

Informačníka do sumy 1.500 EUR. 

U Z N E S E N I E  č. 1, 2 a 4 sú formálne uznesenia k chodu 

zasadania OZ. 
 

U Z N E S E N I E č. 3-III/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s ú h l a s í s vypracovaním urbanistickej štúdie odborne 

spôsobilou osobou v súvislosti s plánovanou výstavbou rodin-

ných domov na súkromných pozemkoch žiadateľov, ktoré v 

platnom územnom pláne obce nie sú t.č. riešené územným plá-

nom zóny, resp. urbanistickou štúdiou vypracovanou odborne 

spôsobilou osobou. Uvažovaná výstavba IBV formou rodin-

ných domov má byť realizovaná v lokalite 24/o, v ktorej po-

zemky sú v súkromnom vlastníctve a prístup do lokality 24/o 

bude po súkromnej miestnej komunikácii/ceste, t. z., že vybu-

dovanie všetkých inžinierskych sietí, cesty, chodníkov, verej-

ného osvetlenia, prevádzkovania zimnej a letnej údržby, slu-

žieb pri vývoze tuhého komunálneho/domového odpadu, trie-

deného zberu a pod. budú finančne znášať stavebníci – žiadate-

lia na svoje náklady v plnom rozsahu, vr. zaplatenia vypracova-

nia urbanistickej štúdie. 
 

U Z N E S E N I E č. 5-III/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s ú h l a s í so spoluúčasťou žiadateľa/obce vo výške 

10%, najviac však do výšky 2.500 EUR z výzvy Úradu pod-

predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na dotáciu v 

oblasti podpory regionálneho rozvoja. 
 

U Z N E S E N I E č. 6-III/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s c h v a ľ u j e presunutie úpravy rozpočtu č. 2/2020 na 

september 2020 a ukladá Obecnému úradu Častá doplniť úpra-

vu rozpočtu obce č. 1/2020, uverejniť ju na webové sídlo obce 

a požiadať finančnú komisiu o stanovisko k návrhu úpravy 

rozpočtu č. 2/2020.  
 

U Z N E S E N I E č. 7-III/OZ/2020 Obecné zastupiteľstvo v 

Častej s ú h l a s í s vybudovaním neprehľadného plotu zo 

spodnej strany školského areálu v súvislosti s pripravovaným 

rozširovaním kapacít základnej školy v Častej.  

 

 
Z D R O J  W E B  O B C E  Č A S T Á  
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O B EC ČA ST Á  
T E R M Í N Y  Z B E R U  O D P A D O V  N A  R O K  2 0 2 0  

 
 Na zber papiera a plastov z rodinných domov slúžia vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vre-

ce dostane na výmenu každá domácnosť pri vývoze. V prípade potreby je možné získať vrecia aj na  obecnom úrade. Nádoby 

a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 5,00 hod., prípadne deň vopred. 
 

Papier  
 

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká 
 

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, 

papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov 
 

Plasty 
 

Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, 

aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav 

a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie 

(tzv. strečové fólie) 
 

Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové 

obaly znečistené olejovými a ropnými látkami 
 

Tetrapaky 
 

Zbiera sa: krabice od mlieka a džúsov 
 

 Plastové fľaše, papierové a tetrapakové krabice odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita nádoby 

alebo vreca. 

 
Ž L T É  N Á D O B Y  N A  P L A S T Y  –  O Z N A M  O D  V Ý V O Z N E J  S P O L O Č N O S T I  M A R I U S  P E D E R S E N  

  
Komunál. 

odpad 

Plasty 

vrecia 

Plasty 

kontajner 

Papier 

vrecia 

Papier 

kont. 

Sklo 

kont. 

Kovy 

kont. 

Tetrapack 

kont. 

Január 7, 20 3, 30 3, 17, 30 15 15 17 16 15 

Február 3, 17 27 14, 27 - 7 14 27 12 

Marec 2,16,30 26 13, 26 11 11 13 - 11 

Apríl 14, 27 23 11, 23 - 3 16 16 8 

Máj 11, 25 21 9, 21 6 6 13 22 6 

Jún 8, 22 18 5, 18 - 12 10 5 3 

Júl 6, 20 16 3,16,31 1 1 8 1 9 

August 3,17,31 13 13, 28 - 7 5 14 7 

September 14, 28 10 10, 25 23 23 3 23 4 

Október 12, 26 8 8, 23 - 16 7 14 7 

November 9, 23 5 5, 21 19 19 4 5 4 

December 7, 21 3 3, 18 - 11 2 16 2 
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Z D RO J  WE B O BC E Č A S T Á  

N EP R E Š LO  J AZ Y K O V O U  KO R E KT Ú RO U  

 Nakoľko sa stále častejšie občania dotazujú, či 

môžu vlastniť žltú nádobu na plasty, vývozná spoločnosť 

Marius Pedersen zaslala následovné stanovisko: 

 Občania môžu vlastniť vlastnú nádobu na plasty 120 l 

alebo 240 l, je to každého slobodné rozhodnutie. Systém je ale 

nastavený na zber vriec, preto vývozná spoločnosť bude zbie-

rať len vrecia, nie vyklápať nádoby. Ak by sa museli vyklápať 

nádoby všetkým domácnostiam, nebolo by to možné časovo 

stihnúť. Zároveň má posádka zákaz 

manipulovať s cudzími nádobami z dôvodu hrozby poškodenia 

cudzieho majetku. 

 V prípade, že vlastníte nádobu na zber plastu, 

musíte v nej mať vrece, ktoré sa dá vybrať alebo vrece 

užvybraté pred RD, odkiaľ ho zamestnanci už len vyho-

dia do auta. V žiadnom prípade nebudú nádoby vyklápa-

ne.                     

Za pochopenie ďakujeme. 

Marius Pedersen, a.s. 
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 Koncom mája navštívili predstavitelia slovenského 

Smart Cities klubu obec Častá. Na informačnom stretnutí so 

zakladateľom klubu Vladimírom Juríkom a jeho spolupracov-

níkmi a starostom obce Robertom Lederleitnerom  sa hovorilo 

o aktivitách klubu, realizovaných a pripravovaných projektoch 

obce a možnej spolupráci v budúcnosti. Smart Cities klub je 

originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skú-

senosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri prí-

prave stratégií a programov na ceste k Smart City a inteligent-

ných riešení. Poslaním je meniť slovenské mestá nielen v ob-

lasti využívania smart technológií, ale najmä v oblasti 

zvyšovania kvality života svojich obyvateľov. Pri  projektoch 

sa inšpirujú najmä,  ale nielen Škandináviou.  Cieľom Smart 

Cities klubu je meniť mestskú politiku, získavať podporu ľudí a 

zvyšovať kvalitu života ľudí v mestách, vytvoriť pilotné 

schémy pôsobenia Smart Cities vo vybraných tematických ob-

lastiach, šírenie a zdieľanie poznatkov pilotných miest pre sa-

mosprávu, získavanie  podpory pre pilotné  projekty a mestá, 

príprava na možnosti získavania externých zdrojov, v zmysle 

prístupu ,,hodnota za peniaze“ – najlacnejšie vs. 

najefektívnejšie a príprava podkladov pre budúce programové 

obdobie s  dôrazom na finančne návratné projekty. V ďalšom 

období sa plánuje  ďalšie  pracovné stretnutie, ktorého sa na 

základe informácie pre obecné zastupiteľstvo uskutoční aj za 

účasti ďalších záujemcov z poslancov obecného zastupiteľstva 

obce. 

 

František Kašický 

Hasiči zasahovali 

 

 Uplynulý štvrťrok sme mali bohatý na zásahovú čin-

nosť, ktorá nás posunula takpovediac úplne inam, než na čo 

sme boli zvyknutí. Klasická zásahová činnosť sa prejavila pri 

zásahoch ako: zatopené vonkajšie priestory rodinného domu, 

požiar vinohradov v Horných Greftoch, požiar lesa v Pezinku 

na Babe, asistencia pri spaľovaní drevnej hmoty.  

 Najväčší problém z hľadiska zásahu bol, samozrejme, 

požiar na Babe, kde v neprístupnom teréne horel les, takže naši 

hasiči si museli okrem šoférskych skúseností vyskúšať 

i kondičné schopnosti s ťahaním hadíc na dlhé vzdialenosti 

a ich následným zmotávaním po vykonanom zásahu. 

 Ošetrovanie techniky po vykonaných výjazdoch je 

samozrejmé a už spojené s tým, aby sme si techniku náležite 

udržiavali v dobrom zásahovom stave, aj keď sa nám to nie 

vždy darí a opravám sa taktiež nevyhneme. Vykonali sme tiež 

i plánované brigády v zbrojnici i jej okolí. 

 COVID -19. /zásahová činnosť v oblasti nebezpečnej 

vírusovej látky/. Občania Častej, ale i celý svet sa v súčasnosti 

borí s koronavírusom už niekoľko mesiacov. Hasičov sa situá-

cia ohľadne koronavírusu dotkla o to viac, že sme boli aktivizo-

vaní viac, ako po iné obdobia, a to vo viacerých  smeroch:  

DHZ  ČASTÁ  
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- rozvoz stravy /raňajky, obed 

i večeru/ v zariadení Častá-

Papiernička, ktorá sa dočasne 

stala domovom osôb podozri-

vých na nákazu. Tu treba spo-

menúť i skutočnosť, že sme sa 

na rozvoze striedali s obcami 

Doľany, Píla a Budmerice. 

Veľkou pomocou nám bolo 

i poskytnutie služobného vo-

zidla Škoda Fabia z OU Častá, 

s ktorým sa dalo operatívne 

lepšie zabezpečovať dané úlo-

hy, ako keby sme ich realizo-

vali s cisternami; 

- meranie teplôt a zdravotná asistencia; 

- zasahujúci členovia sa v priestoroch Papierničky pohybovali 

v bezpečnostných oblekoch vyčlenených na tento účel; 

- dezinfekcia verejných priestoroch v Častej.  

 Na tomto mieste chceme upriamiť pozornosť i na 

sponzorstvo v oblasti dezinfekčných prostriedkov, ktoré nám 

na tento účel boli zaslané z Bratislavy, za čo patrí naše poďako-

vanie. V súlade s usmernením sme po každom zásahu vykoná-

vali dezinfekcie prostriedkov, či už máme na mysli vozidlo, ale 

i ochranných oblekov, pokiaľ nešlo o tzv. jednorazové. 

 Záverom zhrnutia aktivít týkajúcich sa koronavírusu 

sa patrí poďakovať členom, ktorí sa najviac podieľali na týchto 

zásahoch, nakoľko mali na starosti najmä rozvoz stravy oso-

bám nachádzajúcich sa v zariadení:  Jozef Dukát, Igor Užovič, 

Samuel Užovič, Jakub Šulák, Pavol Polčic, Martin Očkovič, 

Miroslav Kuric, Peter Martešík. 

 Zo strany nadriadených orgánov postupne dochádza 

k uvoľňovaniu prijatých oparení v súvislosti s koronavírusom 

a DHZ Častá sa pomaly vracia k bežnému zásahovému režimu. 

Uvoľnenie napätia uvítajú najmä občania Slovenskej republiky 

i občania ostatných krajín. Záverom sa nám dovoľte poďako-

vať ešte raz všetkým, ktorí sa v „boji“ s koronavírusom správa-

li ozaj zodpovedne. 

 

Výbor DHZ Častá 

 Podľa kalendárnych dní sa o chvíľu skončí jar a začne 

leto. Určite  si každý, v tomto  jednom z najkrajších období, 

príde na svoje. Každý využíva tento čas na dovolenky a rekreá-

ciu nielen doma, ale aj v zahraničí a to za účelom oddychu. 

Spoločne môžeme obdobie leta charakterizovať ako obdobie, 

počas ktorého prevládajú vysoké teploty, prevažne slnečné 

dlhotrvajúce dni, tropické noci a len málo, no za to intenzívne 

krátkodobé zrážky.  

 Ľudia čoraz častejšie túžia po tichu a pokoji. Útočisko 

im prináša príroda. Podnikajú rôzne výlety do prírody, turisti-

ku, prechádzky a iné voľnočasové aktivity. Je dôležité, aspoň 

nachvíľu zastaviť sa pri jednej z najobľúbenejších aktivít - náv-

števa lesa a s ňou spojené zakladanie ohňa za účelom opečenia 

si nejakej maškrty. Všetci dobre poznáme výrok: „Oheň je dob-

rý sluha, ale zlý pán“. Z malého ohníka sa razom môže stať 

nezastaviteľný živel, spôsobujúci obrovské materiálne 

i nemateriálne škody.  

 Práve v tomto období príroda ukazuje svoje čaro, je to 

čas, kedy dozrieva obilie, plodiny a iné siatiny. Poľnohospodári 

využívajú na ich zber a spracovanie nielen ľudskú, ale čoraz 

častejšie technickú silu. Tá dokáže urýchliť a zefektívniť ťažko 

vykonávanú prácu ľuďmi. Nesmieme však zabúdať na to, že 

stroj je vždy len stroj. Práve on môže byť a je častou príčinou 

vzniku požiaru, napríklad pri žatevných prácach, kde sa inten-

zívne využíva ich univerzálna pomoc. Pracovný stroj ako ini-

ciátor požiaru, ale aj zdroj horľavých látok, suché a teplé poča-

sie ako jeho „morálna podpora“ a najmä obrovské polia, ako 

ďalší zdroj horľavej látky. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana 

úrody pred požiarmi sa týka všetkých nás. Preto by sme mali 

byť v tomto období mimoriadne opatrní a ostražití. 

Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. 

 Tie sa práve počas prázdnin pohybujú v blízkosti polí, 

stohov, pasienok a lúk bez dozoru. Častokrát sa pritom ich ko-

nanie stáva príčinou vzniku požiaru a následne sa oni sami mô-

žu stať obeťou svojho konania. V snahe rýchleho uhasenia po-

žiaru dochádza k ujme na ich zdraví.  

 V závere  je potrebné zdôrazniť a „podčiarknuť“, pre-

dovšetkým v tomto letnom období, správajme  sa zodpovedne 

voči svojmu okoliu. Či už sa človek nachádza v lese, na poliach 

alebo lúkach, je dôležité uvedomiť si dôslednosť svojho úmy-

selného i neúmyselného konania. Veríme, že všetci si prajeme 

vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia, žlté strniská 

a lesy plné života.  

por. Ing. Ondrej Russin 

OR HaZZ v Pezinku 
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Psíčkari počas korony a po nej... 
 

 Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou koro-

navírusu COVID-19 sa začali začiatkom mája opätovne výcvi-

ky v miestnom kameňolome.  

 Po veľmi konštruktívnej spolupráci s obecným úra-

dom  a súhlase starostu obce a dodržaní všetkých opatrení Úra-

du verejného zdravotníctva a Zväzu športovej kynológie sme 

pokračovali ako prvý klub v obci  v spoločných pravidelných 

stretnutiach. Bolo zaujímavé zvládať súčasne výcvik pri uplat-

ňovaní rôznych reštrikcií, vrátane administratívnej záťaži a 

organizačných a materiálnych opatreniach. Ale nakoniec sa to 

zvládlo a je to pre všetkých určite nová skúsenosť. Naši chlpáči 

sa na nás pozerali, prečo nosíme aj my z ich pohľadu zvlášt-

ne ,,košíky“, rozumej rúška, ale nakoniec si aj ony na ne zvykli. 

Činnosť na kynologickom cvičisku sa rozbehla a prekvapila 

nás odvtedy hojná účasť. Každú nedeľu pribúdajú noví záujem-

covia zo strany detí a dospelých. Dnes v Kynologickom klube 

Častá evidujeme psovodov so psami rôznych plemien – nemec-

ký ovčiak, labradorský retriever, zlatý retriever, bígl, francúz-

sky buldoček, bernský salašnícky pes, rotvajler, borderská kó-

lia, doberman, šiba inu, bulteriér, americký stafordšírsky teriér, 
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weimarský stavač, cane corso, westhighlandský biely terrier, 

stredoázijský ovčiak, ako aj rôzne krížence a klasic-

kých ,,orieškov“. Pribudli aj psíci z útulkov, ktorých majú naši 

členovia v dočasnej opatere, alebo sú už osvojení. Popri klasic-

kom výcviku sa klub prostredníctvom výcvikára Mariána Pola-

koviča venuje aj špeciálnym výcvikom, alebo výcvikom psíkov 

s problémovým správaním. Pravidelne je  zabezpečovaná úpra-

va kynologického areálu. Kosenie sme zabezpečovali hlavne s 

Romanom Stojkovičom, pri ktorom ,,asistovali“ Nadyr, Toby a 

Arsa. V najbližšom období sa plánuje oprava preliezok a úpra-

va areálu. Bližšie informácie o činnosti klubu je možno nájsť 

na facebookovom profile, pravidelne dopĺňanom fotografiami 

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       2 
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aj od Majky Polakovičovej. Pravidelná kynologická súťaž je 

naplánovaná na prvú polovicu mesiaca september. V najbližšej 

dobe klub  plánuje aj ukážky pre žiakov Základnej školy s ma-

terskou školou Častá, ktoré sa uskutočnia až v novom školskom 

roku po stabilizácií pravidelnej výuky.  

 V týchto dňoch oslávil člen nášho klubu Stanko Jablo-

novský prekrásne životné jubileum - 70 rokov. Prajeme mu 

veľa zdravia, šťastia, úspechov a pokoja v rodinnom živote. 

Blahoželáme! 

 

František Kašický  

foto: archív klubu 

 

ŠK SPC Častá vstúpil do svojej 29 sezóny opäť  

vo veľkom štýle 

 

 V poradí prvým veľkým šampionátom boli Majstrov-

stvá SR v silovom trojboji dorastencov a juniorov v Rovensku 

na Záhorí. Okrem známych a skúsených pretekárov zasiahli do 

bojov aj debutanti.  

 Medzi dorastenkami kraľovala reprezentantka SR Olí-

via Lapšanská. Olívia zvíťazila nielen v kategórii do 63 kg, ale 

s výkonom 322,5 kg (135+55+132,5) aj v celkovom poradí. 

Medzi juniorkami vybojovala svoj prvý juniorský titul Laura 

Tomšová, ktorá bojovným výkonom zvládla 292,5 kg 

(112,5+55+125). Striebro v kategórii do 72 kg pridala po sú-

ťažnej prestávke Adriana Nilašová s výkonom 337,5 kg 

(132,5+65+140) pred Katarínou Baňovičovou, ktorá sa tiež 

prvýkrát predstavila v kategórii junioriek s výkonom 292,5 kg 

(112,5+52,5+127,5). V absolútnom poradí skončila Adriana 

druhá pred Laurou. Najviac debutantov sme mali v kategórii 

dorastencov. Výborný výkon predviedol v kat. do 74 kg Domi-

nik Held a získal zlato s výkonom 382,5 kg (145+77,5+160). V 

kategórii do 83 kg bojoval Samuel Molnár a so skvelým výko-

nom 462,5 kg vybojoval svoje prvé striebro. Ďalší úspech do-

siahol Jakub Podušel v 

kategórii do 105 kg 

ziskom zlata za výkon 

465 kg (170+95+200) 

pred Adamom Morav-

číkom s 330  kg 

(105+70+155). V abso-

lútnom poradí bol vý-

kon Sama na druhej 

priečke.  V kategórii 

juniorov svoju prvú 

súťaž absolvoval doras-

tenecký reprezentant 

Milan Vojačik - 66 kg.  

Milan s prehľadom 

zvíťazil s výborným  
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výkonom 480 kg (185+120+175). V kategórii do 74 kg sa po 

prestávke predstavil skúsený Andrej Mesík. Andrej zviedol 

skvelý súboj a s výkonom 560 kg (222,5+127,5+210) napokon 

zvíťazil. Svoj prvý bronz vybojoval Alex Polčic s kvalitným 

výkonom 445 kg (177,5+87,5+180) pred štvrtým Timotejom 

Tahotným s 430 kg (160+87,5+182,5). V kategórii do 83 kg 

získal solídne 6. miesto Matúš Haršány s výkonom 502,5 kg 

( 200+102,5+200). Vstup medzi juniorov si vo veľkom štýle 

užil dorastenecký vicemajster sveta 2019 Kristián Filip Jaku-

bec. Kristián Filip značne posunul svoju výkonnosť a s výbor-

ným výkonom 700 kg (270+165+265) si odniesol spolu so zla-

tom aj nominačný výkon do reprezentácie. Jedna z najväčších 

hviezd slovenského trojboja Jaroslav Halač opäť kraľoval v 

kategórii do 105 kg. I keď jeho výkon mal gradovať až na ME, 

zvládol štyri slovenské rekordy ako na páse. Zlato si odniesol 

za supervýkon 857 kg (325+221+311). Slušné štvrté miesto v 

tejto kategórii získal Marián Antalík výkonom 527,5 kg 

(215+97,5+215). V absolútnom poradí sa Jaro umiestnil na 

druhom mieste. Po výborných výkonoch sa na ME nominovali 

Olívia Lapšanská, Kristián Filip Jakubec a Jaro Halač. Ďalším 

šampionátom v poradí bol ten u nás. Majstrovstvá SR v silo-

vom trojboji mužov, žien a masters otvoril 7. 3. 2020 v Častej 

starosta obce Róbert Lederleitner. Málokto vtedy tušil, že to je 

jedno z posledných jarných športových podujatí na Sloven-

sku. Ako prvé do bojov zasiahli ženy. V kategórii do 57 kg 

zvíťazila Laura Tomšová s trojbojom 300 kg (115+55+130) 

pred Magdou Nilašovou s výkonom 245 kg (95+50+100). Rov-

nako sa darilo našej najsilnejšej žene Ľubici Polkorábovej, kto-

rá zvíťazila supervýkonom 410 kg (160+112,5+137.5) pred 

Olíviou Lapšanskou s 300 kg (125+55+120). Striebro a bronz 

si zopakovali naše juniorky Aďa Nilašová s 332,5 kg 

(130+62,5+140) a Katka Baňovičová s 295 kg 

(117,5+52,5+125) v kategórii do 72 kg. Debutantka v kategórii 

do 84 kg Lucia Lobocová zvíťazila s výkonom 307,5 kg 

(117,5+50+142,5). V absolútnom poradí jasne zvíťazila Ľubica 

a tretia bola Aďa. V kategórii masters ženy získala zlato Magda 

Nilašová. Medzi mužmi si zmerali silu naši úspešní juniori. V 

kategórii do 66 kg vybojoval cenné zlato Milan Vojačik za 

výkon 480 kg (190+122,5+167,5) a zaslúžený bronz si odniesol 

Timotej Tahotný s výkonom  
pokračovanie na strane 11 →  
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415 kg (165+80+170). Andrej Mesík bojoval v kategórii do 74 

kg a za výkon 515 kg (190+125+200) si napriek chorobe od-

niesol zaslúžené striebro. Ďalší bronz pripadol Alexovi Polči-

covi s výkonom 455 kg (180+90+185). Piata priečka patrila 

Adriánovi Terešovi. Po rokoch si titul v kategórii do 83 kg od-

niesol Miroslav Vršek s trojbojom 637,5 kg (255+157,5+225). 

Jozef Klátik si v tejto kategórii ako pretekár Masters 3 odniesol 

zlato za výkon 172,5+100+180. V kategórii do 93 kg kraľoval 

úspešný slovenský reprezentant Kristián Slíž. Kristián zmenou 

pobytu prestúpil do nášho klubu a už reprezentuje farby ŠK 

SPC Častá. Jeho výkon 845 kg (320+225+300) nedal šancu 

nikomu v kategórii. Zlato v kategórii Masters 2 si odniesol Ma-

rián Daňo za výborný výkon v slovenských rekordoch 587,5 kg 

(200+177,5+210). V kategórii do 105 kg si 6. a 7. miesto zapí-

sali Marek Hrdlovič, resp. Richard Schuster.  

 Úctyhodný trojboj 922,5 kg (370+240+312,5) pred-

viedol reprezentant SR Samo Lederleitner. Ide o veľké zlepše-

nie tohto nášho mladého borca súťažiaceho v kategórii do 120 

kg. V kategórii Masters 1 si svoj návrat na trojbojárske pódium 

zapísal ziskom zlata Marek Gavorník s výkonom 590 kg 

(205+155+230). V najťažšej kategórii nad 120 kg veľké zlepše-

nie dosiahol Martin Havarik, ktorý za výkon 815 kg 

(300+240+275) dobyl striebornú priečku.    V absolútnom po-

radí si prvenstvo odniesol Kristián Slíž pred Samom Lederleit-

nerom. Ako som spomenul, v tej chvíli nikto netušil, že to bola 

na dlhý čas posledná súťaž a to nielen v rámci SR. To, čo sa 

dialo ďalej, viete už všetci. Šport bol veľmi postihnutý touto 

koronakrízou. Mali sme pripravených ďalších borcov, ktorí 

mali predviesť svoje športové umenie. Nehovoriac o zrušených 

ME, kde sme mali vďaka našim talentovaným pretekárom tak-

povediac isté medaile. Škoda je to veľká a teraz treba pokračo-

vať ďalej.  

 I keď tento rok sa stihnú iba ďalšie neuskutočnené 

šampionáty, máme čo robiť, aby sme obnovili výkonnosť. Ter-

míny majstrovstiev sveta sú dané a môžeme len dúfať, že sa 

uskutočnia. Nič to ale nemení na skutočnosti, že nás čaká to, čo 

už 29 rokov predvádzame - tvrdý tréning.                  

 

Pavol Kovalčík 

 

Zrušenie sezóny kvôli koronavírusu 

a dorast víťazom IV. ligy 

 

Dovoľujeme si aspoň pár vetami informovať 

o novinkách v našom klube. Keďže od mar-

ca bolo Slovensko zasiahnuté pandémiou 

koronavírusu, boli najprv odložené a následne aj celkom zruše-

né všetky futbalové súťaže riadené bratislavským futbalovým 

zväzom. V platnosti ostali tabuľky po jesennej časti jednotli-

vých súťaží, čo pre náš klub znamená, že všetky družstvá sa 

udržali vo svojich súťažiach. V tejto ťažkej futbalovej situácii 

sme sa ako klub mohli aspoň trochu potešiť z výsledku nášho 

dorastu, ktorý po jesennej časti viedol svoju súťaž 4. ligy, a tak 

svoju súťaž nakoniec aj vyhral. Tým získal ako víťaz 4. ligy 

právo podať si prihlášku na ďalšiu sezónu do vyššej súťaže, 

teda do 3. ligy staršieho dorastu.  

F C  Č A S T Á  

pokračovanie na strane 12 →  
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Túto prihlášku do 3. ligy podáme a uvidíme, aký silný tím sa 

podarí trénerom dať dokopy na ďalšiu sezónu, aby družstvo 

dobre reprezentovalo v 3. lige. Družstvo mužov ostáva v 5. lige 

a družstvo mladších žiakov tiež ostáva vo svojej súťaži, kde 

odohralo poslednú sezónu. Vo vedení klubu sme sa rozhodli, že 

na budúcu sezónu prihlásime okrem družstva mladších žiakov 

aj družstvo prípravky U-11. Bude to dosť náročné zvládnuť 

organizačne tri mládežnícke družstvá a k nim ešte aj družstvo 

mužov, ale rozhodli sme sa, že to vyskúšame. Budeme tým 

jedna z mála obcí v okrese Pezinok, ktorá bude mať 

v súťažiach mládeže až tri družstvá. Tým chceme dať aj najavo 

obci, ktorá nás najviac finančne podporuje, že prácu 

s mládežou myslíme vážne a že chceme, aby čo najviac detí 

u nás hralo futbal. Naviac, ak by sme mali v budúcej sezóne tri 

mládežnícke družstvá v súťažiach, môžeme sa ako klub opä-

tovne uchádzať o finančnú podporu, ktorú poskytuje každý rok 

Slovenský futbalový zväz. Sú to peniaze, ktoré kluby môžu 

použiť na budovanie futbalovej infraštruktúry v rámci klubu 

a túto finančnú pomoc sme už v minulosti využili pri projekte 

automatického zavlažovania na ihrisku v Častej. Samozrejme, 

bude na nás v klube, aby sme boli na danú výzvu pripravení 

a už teraz rozmýšľame, na čo by sme dané financie použili. 

O tomto vás budeme informovať v ďalších číslach Informační-

ka, keďže daná výzva sa reali-

zuje na konci roka a projekt sa 

predkladá vždy na jar. No a čo 

sa týka nášho družstva mužov, 

ukončil pri ňom pôsobenie 

tréner F. Čechovič. Momentál-

ne klub pracuje na príchode 

nového trénera pre družstvo 

mužov. Akonáhle bude meno 

nového trénera známe, tiež vás 

o ňom budeme informovať. 

Momentálne družstvo mužov 

po uvoľnení hygienických 

opatrení začalo s ľahkými 

tréningmi, dorast by mal 

s tréningmi začať v druhej 

polovici júna. Všetkým tímom a ich trénerom budeme držať 

palce, aby po dlhej pauze dobre nabehli na tréningový proces 

a dobre sa pripravili na novú sezónu, ktorá pevne veríme už 

bude odohraná v plnej dĺžke. 

 Ako klub sme ale počas zrušenia sezóny a zápasov 

riešili veľa vecí ohľadom areálu ihriska. Vybudoval sa hlavne 

nový prístrešok pri novom bufete, kde veľa práce odviedli čle-

novia OZ ale aj samotní hráči. Pomaly sa finišuje s poslednými 

úpravami na prístrešku a dokončujú sa terénne úpravy na kopci 

nad bufetom. Rozšíril sa priestor okolo bufetu a treba ešte do-

končiť spevnenie svahu nad bufetom, kvôli bezpečnosti. Ďalšia 

vec, ktorá sa nám v spolupráci s obcou podarila, je podanie 

projektu na realizáciu stavby druhého stĺpu osvetlenia na ihris-

ku. Projekt je podaný a čakáme len, ako budeme úspešní. Je 

možnosť získať až 5 000 € z výzvy Bratislavského samospráv-

neho kraja na realizáciu tohto projektu. Ak by sme boli úspešní, 

tak projekt by sa realizoval asi 
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ešte v letných mesiacoch, ale o tom budeme tiež  informovať. 

Takisto sme v spolupráci s obcou a DHZ Častá pripravili det-

ské ihrisko, aby mohlo byť otvorené pre verejnosť a hlavne deti 

po uvoľnení hygienických opatrení. Samozrejme sa staráme aj 

o čistotu v areáli ihriska, pravidelne sa areál kosí a udržiava sa 

v ňom poriadok. 

 Počas leta nás čaká ešte veľa práce, a to najmä pri-

chystať ihrisko a celý areál na novú sezónu po korona kríze. 

Bude určite veľa bezpečnostných a aj hygienických opatrení, 

ktoré budeme musieť spĺňať, aby sme mohli začať hrať opäť 

zápasy na ihrisku v riadnych súťažiach. Preto prosíme všet-

kých, od trénerov a ich realizačných tímov, hráčov až po fanú-

šikov, aby sa dané nariadenia snažili čo najviac dodržiavať, aby 

sme ani my ako klub, ani obec nemali zbytočné problémy pri 

ich prípadných porušeniach.  

 Veríme, že sa s vami uvidíme čo najskôr na nejakých 

prípravných zápasoch našich družstiev a potom aj počas zápa-

sov v ďalšej futbalovej sezóne.  

Ivan Ružek – predseda klubu FC Slovan Častá 

Jozef Grajciar  - tajomník klubu FC Slovan Častá  

 

 Život v RC klube Častá sa nezastavil ani počas pandé-

mie Covid-19. Možno sa mierne spomalil, trochu skompliko-

val, ale nezastavil, o čom vypovedajú aj nasledujúce fotografie. 
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Prvá jarná brigáda bola riešená formou individuálnych návštev členov 

RC klubu na letisku  

R C  K L U B  Č A S T Á   
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Príprava techniky na sezónu 

Príprava letiska na sezónu - postrek + pravidelné kosenie plochy 

13. 6. 2020 zálet nového lietadla Albatros 1:3 D. Miťucha za účasti 

členov spriateleného RC klubu Pezinok + tréning J. Lukáča ml. za 

asitencie trénera - otca J. Lukáča st. 



 text a foto: Roman Setnický 

predseda klubu 
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5. 7. 2020 Návšteva členov spriateleného RC klubu Trnava + stretnu-

tie a polietanie členov RC klubu Častá 



Chcete zažiť pohodovú atmosféru na trati? Krásne 

výhľady na Malé Karpaty? Zábavu v cieli? 

N e z a b u d n i t e  s a  r e g i s t r o v a ť  n a 

mtbikercastovskycyklookruh 

https://castovsky-cyklookruh.mtbiker.sk/
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