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 Téma odpadov je neustále zdrojom 

diskusií a námetov na články v celoštátnej aj 

regionálnej tlači. Je tomu tak aj v našej obci. Už 

na prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 10. decembra 2018 sme boli núte-

ní popri slávnostnom charaktere prvej schôdze 

OZ riešiť aj problém s poplatkami za vývoz 

a uskladnenie tuhého komunálneho odpadu 

(TKO), alebo ak chcete zmesového komunálne-

ho (netriedeného) domového odpadu. Pokúsim 

sa vysvetliť na číslach, prečo k tomu muselo 

prísť.  

 V prvom rade vstúpilo do platnosti od 

1. januára 2019 Nariadenie vlády SR č. 

330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sa-

dzieb poplatkov za uloženie odpadov 

a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 

príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ktoré 

podľa Prílohy č. 1 zdvihlo ceny za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemového 

odpadu podľa úrovne vytriedenia komunálneho 

odpadu (v percentách). Inak povedané, čím bude 

obec / mesto viac triediť, tým menej bude za 

TKO platiť alebo opačne, čím menej bude obec 

a jej občania triediť, tým viac všetci zaplatia za 

uloženie TKO.  

 Tabuľka č. 1 Prílohy 1 Nariadenia vlá-

dy SR č. 330/2018 Z.z. uvádza nasledovné: 

 Ako z uvedenej tabuľky vidíte, zvyšo-

vanie poplatkov v zmysle Nariadenia vlády SR 

bude ešte narastať. Od roku 2021 a nasledujúce 

roky napr. podľa položky 6 oproti r. 2019 na 

viac ako dvojnásobok (!) Položku 6 neuvádzam 

náhodou, pretože v tejto položke sa momentálne 

nachádza percentom vytriedenia naša obec Čas-

tá. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za 

r. 2019 je viac ako 50 %. Tento údaj máme pod-

ložený konkrétnymi merateľnými ukazovateľmi. 

To znamená, že sadzba za uloženie odpadu od 

1.3.2020 do 28.2.2021 bude 11 EUR za 1 tonu. 

Aj tak nás bude čakať v nasledujúcich rokoch 

zdražovanie. Viem, nikomu sa to nebude veľmi 

páčiť, ale, bohužiaľ, taká je realita, ktorá sa od-

víja z legislatívy štátu, resp. trhových podmie-

nok vývozcov TKO a skládkovania odpadu. 

Obec iba reaguje na vonkajšie vplyvy. Vedenie 

obce nemá záujem na zvyšovaní poplatkov. Preto 

je výzvou pre nás všetkých, pre Obecný úrad 

v Častej, pre obecné zastupiteľstvo, pre firmy 

a podnikateľov na území obce, ako aj pre vás - 

všetkých občanov (a ja vás o to veľmi prosím), 

aby sme spoločne a zodpovedne naďalej pristu-

povali k triedeniu odpadu v Častej.  

 Treba pochváliť obyvateľov Častej za 

doterajšie zodpovedné konanie v tejto záležitosti 

a prajem si, aby sme dosiahli úroveň vytriedenia 

viac ako 60 % podľa vyššie uvedenej tabuľky. 

Nám všetkým sa to prejaví na našich peňažen-

kách (pozrite tabuľku). 

ODPAD JE SPOLOČNÝ PROBLÉM NÁS VŠETKÝCH 

Polož-

ka 

Úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu 

(%) 

Sadzba za prísl. rok 

(EUR) za 1 tonu 

r. 2019 

Sadzba za prísl. rok 

(EUR) za 1 tonu 

r. 2020 

Sadzba za prísl. rok 

(EUR) za 1 tonu 

r. 2021 a vyššie 

1 do 10 % 17 26 33 

2 10 – 20 % 12 24 30 

3 20 – 30 % 10 22 27 

4 30 – 40 % 8 13 22 

5 40 – 50 % 7 12 18 

6 50 – 60 % 7 11 15 

7 viac ako 60 % 7 8 11 
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 K tvorbe ceny za 1 tonu 

TKO ešte uvediem, že naposledy 

sa ceny na skládke Dubová upravo-

vali v roku 2019 a ceny vyskočili 

cca. dvojnásobne (!) Obec Častá 

zabezpečuje vývoz odpadu / vytrie-

deného odpadu prostredníctvom 

nádob (smetiakov) objemu 240 

litrov, 1100 litrov, malými sme-

tiakmi pre zber kuchynských jed-

lých tukov a olejov, kontajnermi 

objemu 5 m3 pre objemový odpad 

a v neposlednom rade triedený 

odpad z domácností (papier, plas-

ty) prostredníctvom plastových 

vriec, pretože takto to prepláca 

zmluvná OZV (organizácia zodpo-

vednosti výrobcov) Natur-Pack.  

Zabezpečujeme zber širokého 

spektra tr iedeného odpadu 

(druhotných surovín), ktorý nám 

práve vďaka tomu zabezpečuje 

dostatočne vysoké percento úrovne 

vytriedenia komunálneho odpadu, 

vr. zberne kovov, ktorú máme na 

území našej obce. Okrem zmesové-

ho komunálneho odpadu, resp.  objemového odpadu zabezpe-

čuje obec Častá zber nasledovných komodít: 

- papier 

- plasty 

- kovy 

- sklo 

- šatstvo 

- elektroodpad / elektrické spotrebi-

če (vrátane batérií - monočlánkov)  

- batérie / akumulátory z vozidiel 

- jedlé tuky a oleje (separujeme od 

r. 2017) 

- tetrapakové obaly (separujeme od 

marca 2018) 

 

  Doteraz som sa v článku 

viac-menej venoval skládkovaniu 

odpadu. Lenže do ceny, ktorú ob-

čan alebo firma / podnikateľ vidí 

v ročnom poplatku za zber 

a uloženie odpadu, treba zahrnúť aj 

ceny vývoznej spoločnosti (t.č. Ma-

rius Pedersen, a.s.), ktorá zabezpe-

čuje vývoz na skládku odpadu  Du-

bová. Tu nastal podobný priebeh 

ako pri uložení komunálneho odpa-

du. Čo sa stalo? Vývozná spoloč-

nosť zdvihla cenu: 

pokračovanie na strane 3 →  

Tohtoročné búrky spojené s prívalovým dažďom potrápili aj Častú. Fotografiu jednej takej nočnej búrky nám do redakcie zaslal Cyril Drozda ml. 



 od 1. januára 2018 o 10 % 

 od 1. januára 2019 o 3 %  

Predtým sa ceny za vývoz odpadu v Častej naposledy upravo-

vali v roku 2013 (!). O úprave ceny vždy rokujú dve strany a ja 

sa budem snažiť obhajovať záujmy obce najlepšie, ako viem. 

To je aj odpoveď na otázky niektorých občanov, ktorí sa pýta-

jú: „Čo robí obecný úrad preto, aby ceny za likvidáciu odpadu 

nerástli?“ Len zopakujem, už raz napísanú vetu: „Vedenie ob-

ce nemá záujem na zvyšovaní poplatkov za likvidáciu odpadu.“ 

 

 Obce a mestá na Slovensku pri zabezpečovaní služieb 

v odpadovom hospodárstve sú len sprostredkovateľom pri vý-

bere peňazí od občanov, firiem alebo podnikateľov vývozným 

firmám, spoločnostiam, ktoré odpad skládkujú a štátu na po-

platkoch. Obec na toku peňazí vyberaných od občanov/firiem 

nezarába, len vybrané poplatky ďalej distribuuje vyššie uvede-

ným príjemcom. Každý z nás musí prispieť svojou mierou zod-

povednosti voči nášmu životnému prostrediu! 

Odpad je spoločný problém nás všetkých. 

                                                                      

Robert Lederleitner,                                                                                                               

starosta  

 Keď si prečítate nadpis, poviete si: „Veď to je jasné. 

To vie predsa každý.“ Ale, bohužiaľ, stále sa nájdu medzi nami 

takí jednotlivci, ktorí ešte v 21. storočí nevedia, že staré použité 

pneumatiky z motorových vozidiel môžu odovzdať v každom 

dostupnom pneuservise na území Slovenskej republiky. Na-

miesto toho ich vyhodia do prírody! Sám by som neveril, že 

toto ľudia stále dokážu. Príkladom toho je k článku priložená 

fotografia. V nie tak dávnom období sme museli likvidovať 

ilegálnu čiernu skládku pri potoku Gidra, ale aj ďalšie. Takisto 

vo veľkoobjemových kontajneroch rozmiestnených v obci, 

najmä v rekreačných oblastiach, nachádzame nahádzané staré 

pneumatiky.  

 Ľudia si to možno neuvedomujú, ale náklady na likvi-

dáciu čiernych skládok na území Častej sa premietajú do výšky 

ročného poplatku za odvoz komunálneho domového odpadu. 

Takisto vývoz veľkoobjemového odpadu do kontajnerov pri 

obecnom úrade. Prosím všetkých občanov, ale najmä tých, kto-

rí netriedia komunálny odpad vôbec alebo stále nedostatočne 

(vidno to podľa preplnených nádob pondelkového vývozu), aby 

odpad zo svojich domácností triedili ešte dôslednejšie. Aj preto 

boli do domácností v Častej doručené zadarmo kompostéry, 

aby tzv. „zelený“ biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

(BRKO) bol čo najviac eliminovaný, pretože svojou hmotnos-

ťou sa podieľa veľkou mierou na tonách odpadu, ktoré musí 

obec uložiť na skládke. A, samozrejme, zaplatiť! Všetkým nám 

sa to prejaví v nižšom náraste ceny za vývoz TKO. Doteraz (do 

konca septembra 2020) tomu, bohužiaľ, čísla vôbec nenapove-

dajú... 

Robert Lederleitner,  

starosta 

 

 V čase písania tohto príspevku do Informačníka pre-

biehali rokovania medzi Obcou Častá a Obecným zastupiteľ-

stvom v Častej na jednej strane a spoločnosťou  Slovak Tele-

kom a ich spolupracujúcimi partnermi na druhej strane 

o vybudovaní optickej siete v obci Častá.  

 Investor Slovak Telekom prejavil záujem vybudovať 

v obci sieť optických káblov pre vysokorýchlostný internet 

a ďalšie dátové služby. Investícia bude hradená výlučne 

z finančných zdrojov investora bez finančnej spoluúčasti obce. 

Prvotné pracovné rokovania a stretnutia prebehli aj 

v prítomnosti niektorých poslancov obecného zastupiteľstva 

a členov stavebnej komisie v 38. a 39. týždni r. 2020 so splno-

mocnenými zástupcami investora. Zástupcovia firmy podali na 

Obecný úrad Častá písomnú žiadosť o vyjadrenie - záväzné 

stanovisko obce k  projektovej  dokumentácii 

„INS_FTTH_TT_BUDM_08_Častá“. Podľa vyjadrenia splno-

mocneného zástupcu investora obec Častá má byť riešená 

v jednom investičnom zámere - balíku spolu s obcami Doľany 

a Štefanová. Budovanie optickej siete spoločnosti Slovak Tele-

kom v záujmovom území bude riešené ako líniová stavba 

v jednostupňovom projektovom riešení.  

 Skúsenosti blízkych obcí v okolí s vybudovanou op-

tickou sieťou sú pozitívne, dobrý príklad poskytuje napr. obec 

Báhoň. V týchto dňoch sa robia výkopové práce pre optické 

káble aj v Budmericiach.        Na podmienkach vybudovania 

optickej siete v Častej vedenie obce s investorom intenzívne 

rokuje. 

Robert Lederleitner,  

starosta                                                                                                                                    

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-IV/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo 

v Častej: 1) berie na vedomie žiadosť skupiny občanov, ktorí 

žiadajú vedenie obce o vykonanie zmien a doplnkov v platnom 

územnom pláne obce Častá pre lokalitu 24/o,  

2) súhlasí s celkovou aktualizáciou ÚPD,  

3) poveruje starostu na vypracovanie podkladov pre verejné 

obstarávanie (VO) na spracovateľa aktualizácie ÚPD.                                                                        
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U Z N E S E N I E  č. 5-IV/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo 

v Častej  :   

1) berie na vedomie správu a pripomienky finančnej komisie,  

2) schvaľuje úpravu rozpočtu obce Častá č. 2/2020 predlože-

nom znení.  

U Z N E S E N I E  č. 6-IV/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo 

v Častej:  

1. konštatuje:  

a) že kupujúci Ing. Oľga Šuteríková a manžel Jozef Šute-

rík, bytom Kíperská ul. 316/9, 900 89 Častá nadobudli 

svoju nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva  č. 

1928, k. ú. Častá, parc. č. 18/13 o výmere celkom 550 

m2 kúpou od obce Častá,  

b) že na uvedenom pozemku v liste vlastníctva je zapísané 

predkupné právo v prospech Obec Častá formou vecné-

ho bremena, že kupujúci splnil podmienky dohodnuté 

v ustanovení bodu V. kúpnej zmluvy tým,  

c) že nezastavaný pozemok nepredal a na pozemku posta-

vil rodinný dom, 

2. súhlasí :  

a) so zrušením predkupného práva obce na pozemku LV 

1928, k. ú. Častá, parcela č. 18/13 o výmere celkom 550 

m2 pre Ing. Oľgu Šuteríkovú a manžela Jozefa Šuteríka, 

b) s uzatvorením Dohody o zrušení predkupného práva.  

U Z N E S E N I E  č. 7-IV/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo 

v Častej:  

1) berie na vedomie žiadosť skupiny občanov, ktorí žiada-

jú vedenie obce o vybudovanie kanalizačnej priepuste 

na Hlavnej ul. v Častej  

2) poveruje stavebnú komisiu preverením situácie 

u občanov – žiadateľov.  

U Z N E S E N I E  č. 8-IV/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo 

v Častej schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach vý-

chovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s materskou ško-

lou Častá za školský rok 2019/2020. 
U Z N E S E N I E  č. 9-IV/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo 

v Častej súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bra-

tislava ako investora stavby BA_Častá, smer Píla, NNK na 

parcele obce Častá, vedenej v registri KN-E, parc. č. 1498/1, 

vedenej na LV 2118, ktorého predmetom bude právo umiestne-

nia distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na 

uvedenom pozemku v katastrálnom území obce Častá. 

U Z N E S E N I E  č. 10-IV/OZ/2020 – Obecné zastupiteľ-

stvo v Častej schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok r. 

2020. 

Činnosť hasičov v uplynulom období 
 

 Je už zvykom, že v Informačníku sledujeme obdobie 

štvrťroka, a to, čo sme spravili, alebo sa udialo za dané obdo-

bie. 

 Činnosť nám stále sťažoval a komplikoval koronaví-

rus, a tak sme sa nevyhli prácam súvisiacich s koronavírusom 

a dezinfekciami - napr. i samotného detského ihriska. Potom už 

nastúpili bežné práce na údržbe, opravách, ošetrovaní techniky, 

alebo brigádach.  

 Z hľadiska požiarnych zásahov sme nezaznamenali 

žiaden požiar, avšak došlo k niekoľkým výjazdom čistenia 

ciest, najmä po búrkových lejakoch a vzniku nánosov blata. 

Obdobne to dopadlo i s niektorými kanálmi, ktoré blato značne 

zanieslo. Tu chceme podotknúť najmä to, že prívalová voda 

môže napáchať nemalé škody, a preto je treba náležite sa veno-

vať najmä odtokovým miestam, ktoré často nie sú v dobrom 

stave. Pri štátnej ceste medzi Častou a Dubovou sme kvôli bez-

pečnosti dopravy opäť museli riešiť odrezanie niektorých stro-

mov, ktoré ohrozovali daný úsek v cestnej premávke. 

 V rámci asistencií sme pomohli pri cyklistických pre-

tekoch na Červenom Kameni, leteckom dni modelárov v Častej 
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i tradičnej Červenokamenskej púti. Ďalej to už bola tradičná 

asistencia pri zbere úrody, kde bola potreba najmä techniky 

z dôvodu možnosti vzniku požiaru vzhľadom na samotné poča-

sie i právne riešenie v oblasti požiarnej bezpečnosti. 

V odbornej oblasti sme sa zúčastnili na výcviku DHZ okresu 

Pezinok so zameraním na dopravu vody v náročnom horskom 

teréne. Výcvik organizovalo OR HaZZ Pezinok v lokalite Pe-

zinská Baba. 

 Záverom augusta sme asistovali pri oslavách SNP na 

miestnom ihrisku a dohliadali sme na vatru, aby sa najmä deti, 

ktorých tam bolo už tradične neúrekom, nezranili. 

 Najťažšia skúška nás však ešte len čakala, a to odpre-

vadiť na poslednej ceste Jožka Šafárika, nášho dlhoročného 

člena, ktorý zasvätil takmer celý život práci a činnosti v našej 

DHZ, a tak mu i touto cestou venujeme tichú spomienku 

i vďaku za to, čo vykonal v prospech hasičov v Častej. 

 I napriek tejto smutnej správe prišla aj radostná sprá-

va. Náš dlhoročný člen DHZ a predseda Vladimír Jankto bol 

prezídiom DPO 

SR za svoju čin-

nosť vyznamena-

ný najvyšším vy-

znamenaním DPO 

SR „zaslúžilý člen 

DPO SR“. Toto 

vyznamenanie mu 

bolo udelené za 

dlhoročnú činnosť 

a prácu v DHZ 

Častá. K dosiah-

nutému úspechu 

s a  p r i p á j a j ú 

a prajú  mu veľa 

pevného zdravia 

a rodinnej pohody 

všetci členovia 

d o b r o v o ľ n é h o 

hasičského zboru. 

 

 

Výbor DHZ Častá 
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 Juhovýchodne od Častej, v roli medzi areálom bývalé-

ho roľníckeho družstva, židovským cintorínom a futbalovým 

ihriskom, v chotárnom hone zvanom “Od radošávov”, sa na-

chádza vysoký kamenný kríž. Stojí tu už takmer dve storočia. 

Označuje miesto masového hrobu, jamy, do ktorej pochovávali 

zomrelých počas veľkej epidémie cholery v jesenných mesia-

coch roku 1831. 

Epidémii v roku 1831 podľahlo asi 10% obyvateľstva. Bola 

súčasťou pandémie, ktorá postupovala niekoľko rokov od vý-

chodu na západ Áziou a Euró-

pou. Náš región zasiahla kon-

com leta. Infekcia, prenášaná 

ľuďmi, vo výkaloch, sa šírila 

najmä znečistenou vodou a 

infikovaným  

 jedlom. Prejavovala sa 

horúčkou, bolesťami brucha, 

zvracaním a hnačkami, ktoré 

viedli k silnej dehydratácii 

organizmu a strate dôležitých 

látok. Ochorenie malo veľmi 

rýchly priebeh, rádovo v hodi-

nách. 

 Tzv. cholerové jamy, 

do ktorých pochovávali zomre-

lých počas epidémie, bývali 

umiestnené mimo sídla a často aj ďalej od frekventovaných 

ciest. Jednoduché kamenné kríže s Kristom a Pannou Máriou, 

ktoré neskôr vznikli na miestach cholerových hrobov, nesú 

empírové prvky – výrazné zvislé žliabkovanie čelnej časti sokla 

s plochou pre vloženie votívnej tabuľky a zuborez pod soklo-

vou rímsou. Podobný 

kríž sa zachoval aj v su-

sedných Doľanoch, za 

obcou pri ceste do Trna-

vy. Výnimočný je cinto-

rín so samostatnými ná-

hrobkami v poli medzi 

Dolnými a Hornými Ore-

šanmi. 

 Aj v Častej bol 

pôvodne menší cholerový 

cintorín. Okolo kamenné-

ho kríža nad masovým 

hrobom sa až do polovice 

20. storočia nachádzalo aj 

zopár samostatných hro-

bov s kamennými náhrob-

kami. Tie neskôr zanikli a 

zachoval sa len tzv. vysoký kríž. Cholerový cintorín bol založe-

ný na obecných pasienkoch (pažiť). Neskôr bol vyňatý z okoli-

tej ornej pôdy a dodnes je vedený v katastri ako trvalý trávnatý 

porast s výmerou približne 30 x 40 m, hoci v súčasnosti je ob-

medzený na bezprostredné okolie kríža, obrasteného šípkovými 

kríkmi. 

 V Častej a na Červenom Kameni na choleru v roku 

1831 zomrelo 66 ľudí a pod týmto krížom je pochovaných 62 

osôb. Prvý zomrelý na choleru bol pochovaný 24. augusta, ešte 

na obecnom cintoríne. Druhú obeť cholery pochovali 28. au-

gusta už do cholerového hrobu za dedinou. Do konca augusta 

zomrelo v Častej na choleru deväť ľudí. V septembri do chole-

rového hrobu pochovali 50 ľudí z Častej a štyroch z Červeného 

Kameňa. V priebehu októbra a novembra zomreli na choleru 

ešte traja ľudia, tých už ale pochovali na obecnom cintoríne. 

Zápisy v matrike zomrelých v priebehu septembra 1831 po-

stupne zhusťovali – do kolónky určenej pre jednu osobu zapi-

sovali dve, tri či dokonca až štyri osoby. Častá mala v tomto 

období približne 1500 obyvateľov. Počas epidémie zomrelo z 

iných príčin ešte ďalších 16 

osôb (z toho päť novorodencov 

a päť detí vo veku 1-5 rokov). 

Spolu teda v priebehu necelého 

dva a pol mesiaca zomrelo 82 

osôb, pričom za rovnaké obdo-

bie tu v roku 1830 bolo len 10 

zomrelých. 

 A kto je vlastne po-

chovaný pod týmto krížom a v 

jeho bezprostrednej blízkosti? 

Ján Adamčík 45, Jozef Adam-

čík 20, František Altman 40, 

Anna Altmanová 70, Judita 

Cíferská 56, Anna Danková 70, 

Ján Dolas 60, Michal Drefko 

72, Mária Farkašová 68, Ján 

Fricman 60, Magdaléna Fricmanová 60, Ján Geršic 56, Anna 

Gruisová 56, Mária Gruisová 15, Anna Gulová 63, Katarína 

Heldová 29, Mária Heldová 20, Pavol Hoblík 67, Anna Hoblí-

ková 66, Anna Holá 65, Michal Hozlár 50, Anna Koláriková 

63, Mária Kopečná 60, Jozef Kosec 42, Jozefína Krausová 63, 

Anna Kunetková 62, An-

na Lederleitnerová 15, 

Katarína Lederleitnerová 

18, Mária Lederleitnero-

vá 34, Ján Miko 5, Anna 

Miková 62, Ján Ondrejka 

48, Pavol Palkovič 56, 

Ján Peniar 67, Anna Seč-

kárová 40, Katarína 

Schererová 2, Katarína 

Schleifsteinová 70, Anna 

Silná 52, Jozef Silný 65, 

Mária Siniorová 70, Má-

ria Surová 48, Anna Szi-

lághyiová 53, Anna Še-

borová 53, Pavol Škadra 

33, Juraj Škvara 45, Má-

ria Švorcová 50, Juraj 

Tracik 36, Anna Traciková 63, Anna Treflíková 56, Anna Tru-

cová 26, Juliana Trucová 24, Katarína Trucová 58, Mária 

Tuchscherová 65, Juraj Tuchscher 62, František Vacula 26, 

Imrich Vozár 60, Juliana Vozárová 54, Ján Zachovalý 30, Ka-

tarína Zákalcová 63, Imrich Zelinka 28, Štefan Zvolenský 63, 

Terézia Žilková 36. (Pozn: mená sú uvedené v abecednom po-

radí, číslo udáva vek zomrelého). 

Jozef Tihányi 
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 V dňoch 24. - 26. 7. 2020 sa v priestoroch Národného 

žrebčína a dostihovej dráhy v Topoľčiankach konali národné 

záprahové  preteky s medzinárodnou účasťou. Preteky boli zá 

roveň Majstrovstvá Slovenska v jednozáprahoch 

a dvojzáprahoch. Otvorili sa aj kategórie jednozáprahov pre 

pony a kráľovská disciplína štvorzáprahov. Výsledky sa zaráta-

vali ako kvalifikácia do českého záprahového seriálu Zlatá pod-

kova, ktorého finále sa bude konať v Humpolci v polovici  

augusta. 

 Predsedom rozhodcovského zboru a zároveň technic-

kým delegátom bol Robert Fekár (SVK), ostatnými členmi boli 

Jiří Kunát (CZE) a Josef Trojanec (CZE). Úlohu stevarda prija-

la Blanka Trojancová (CZE). Staviteľom tratí bol skúsený Pa-

vol Gašpar (SVK). V piatok sa jazdila drezúra, v sobotu mara-

tón, v nedeľu parkúr. Spolu sa v v Topoľčiankach stretlo 35 

záprahov z Čiech, Maďarska, Estónska a Slovenska. 

MSR – v jednozáprahoch 

 

 V jednozáprahoch sa novým majstrom SR stal Ľudo-

vít Kurkin s prísediacou Boženou Kurkinovou s koňom Puškin 

JZK Equs Poprad. Striebornú medailu si odniesol Ladislav Há-

na a bronz Ivan Babík, obaja z TJ Žrebčín Motešice. 

 

 Tomuto športu sa venujeme cca. 5 rokov. Počas týchto 

rokov sme dosiahli viaceré významné úspechy: 

3. miesto  - Medzinárodné preteky CAI Dunajský Klátov 23. - 

25. 8. 2019  

6. miesto  - Zlatá Podkova CAN 2* Tešánky 18. - 19. 5. 2020 

2. miesto  - M SR v Topoľčiankach – 15. - 16. 9. 2018 

 

 Ďakujeme obyvateľom Častej za podporu 

a trpezlivosť pri tréningových presunoch po dedine, či zdržaní 

a vytváraní kolón na cestách. Firme MAXONE, s.r.o. za zapo-

žičanie dodávky.  

 

 Božena Kurkinová ml. 

A J  Č A S T Á  M A L A  Z A S T Ú P E N I E  N A   

M A J S T R O V S T V Á C H  S L O V E N S K A   

V  Z Á P R A H O C H  



 Klub mal v čase koronavírusu pauzu v zmysle naria-

dení vyšších orgánov. Necvičenie detí nás stálo takmer 7 me-

siacov ničnerobenia, čo sa, samozrejme, odrazilo na  výkonnos-

ti našich malých pretekárov. Všetky súťaže i ďalšie aktivity 

boli zrušené, jednak z našej strany, tak aj zo strany BUK 

i samotného SZK.  Fyzické danosti sme si udržiavali rôzne. 

Deti hrami a ľahkou atletikou, tréneri a funkcionári klubu 

v malých skupinkách cvičením techník. Tu je treba uviesť, že 

sa tréneri stretávali najmä za účelom napredovania 

a zjednotenia niektorých techník. 

 Začiatkom roka 2020 sme však stihli Grand prix Slo-

vakia v Bratislave, kde sme postavili do tejto medzinárodnej 

súťaže Viki Lakoštíkovú, o čom sme priniesli rozsiahli článok 

v čísle 1 / 2020  Informačníka. 

 Olympijské hry v Japonskom Tókiu boli taktiež zruše-

né i napriek tomu, že všetko bolo pripravené na najvyššej úrov-

ni. Olympijské hry boli teda presunuté na rok 2021, nakoľko 

všetky podklady najmä papierového charakteru, sú už priprave-

né a Svetová federácia karate WKF by už zbytočne vytvárala 

ďalšie podkladové materiály. 

 Obdobná situácia nastala na území Slovenskej republi-

ky. SZK zrušil všetky vyššie súťaže karate detí a tzv. ich posu-

nul, než sa situácia upokojí z hľadiska rozširovania možnej 

nákazy. Situácia v tomto smere nie je naďalej ružová 

a odporúčania, ktoré máme, sa týkajú  cvičenia v menších sku-

pinkách, resp. za dodržania dostatočných odstupových vzdiale-

ností atď, atď. Pokiaľ ide o telocvične, situácia je neprehľadná 

a platí stále zákaz cvičenia (v čase písania článku do 20. 9. 

2020) v telocvičniach. Či sa predĺži zákaz, alebo dôjde 

k uvoľneniu cvičení v telocvičniach nevieme (do spracovania 

článku). Každopádne však odporúčame sledovať našu stránku 

na facebooku, kde sa snažíme dávať aktuálne informácie. 

 Začiatkom septembra sme navštívili Hanko kai Seni-

cu, kde sa konalo zamestnanie určené trénerom. Tu sme rozo-

berali niektoré témy i z hľadiska odborného, mám na mysli 

cvičení s deťmi a správneho zaťaženia organizmu. Niektoré 

seriózne informácie sme priniesli a budú poskytnuté našim 

členom až začneme naplno cvičiť.  Čo dodať na záver, dúfame, 

že sa situá-

cia čo naj-

skôr stabili-

zuje, aby 

sme mohli 

začať cvi-

č i ť 

a upokojiť 

tak členskú 

základňu. 

 

Jozef  

Rybárik, 

predseda 

foto: archív 
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Z kynologických aktivít…  

 Kynologický klub Častá zorganizoval v spolupráci s 

obcou 19. septembra 2020 tradičnú výkonnostnú súťaž psov. 

Podujatie za prekrásneho slnečného počasia, ako aj prísnych 

epidemiologických opatrení, otvoril starosta obce Robert Le-

derleitner. Súťaž pozostávajúca z cvikov poslušnosti a prekoná-

vania prekážok prebiehala v dvoch kategóriách. V kategórii 

psov do 12 mesiacov bolo umiestnenie nasledovné: 1. miesto - 

Korina Lindnerová s Tarou, 2. miesto - Karolína Troppová s 

Beky a 3. miesto- Lucia Peňáková s Lunou. V kategórii psov 

nad 12 mesiacov zvíťazila Dáša Mojšová s Leom, druhé miesto 

obsadil František Kašický s Tobym a tretie Radovan Mičunek s 

Edisonom. Rozhodovali  výcvikár klubu Marián Polakovič a 

figurant Igor Buček za asistencie Zuzky Tahotnej, Terky Pola-

kovičovej a Soni Bučekovej. Organizačne súťaž zabezpečili 

Roman Stojkovič s predsedom klubu.  
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 Podujatie poukázalo na rastúcu výkonnostnú úroveň 

psov a kvalitu psovodov, pričom sa v hodnotných výkonoch 

zúročila celoročná drina na cvičisku. Vedenie klubu ďakuje 

súťažiacim, divákom, obci Častá a všetkým, ktorí sa na súťaži 

podieľali a víťazom blahoželáme! 

Členovia klubu sa zúčastnili aj  podujatia  Deň turistiky a les-

ného behu organizovaného Klubom slovenských turistov Častá 

v spolupráci so SNM – Múzeum Červený Kameň s LESY SR, 

š.p. a finančnou podporou obce Častá v mesiaci september. 

Takmer 20 km výstup na Kuklu a späť bol super príležitosťou 

na vyvetranie hláv, socializáciu psov a diskusie o činnosti klu-

bu. 

 Súčasťou klubových tréningov, ktorých sa zúčastňuje 

čoraz viac záujemcov, bola aj starostlivosť o areál kynologic-

kého cvičiska v miestnom kameňolome. Popri pravidelnom 

kosení areálu, ktoré zabezpečujú rodiny Stojkovičová a Kašic-

ká,  klub zorganizoval aj brigádu na technickú obnovu preká-

žok, úpravu priestoru, výmenu a namaľovanie sedenia, kde 

poďakovanie patrí: Majke Polakovičovej, Mariánovi Polakovi-

čovi, Dušanovi Šipekovi, Mirovi Žilinskému, Matúšovi Miko-

vi, Ľubovi Tropovi, Barborke Schwarzovej, Zuzke Tahotnej a 

Kristinke Vadovičovej. Veľkí šikovníci, vyzerá to tam super. 

pokračovanie na strane 11 →  
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 Zaujímavou bola aj  ukážka činnosti  klubu  pre žia-

kov miestnej Základnej školy s materskou školou Častá v rámci 

denného tábora v mesiaci august. Klub zastupovali Barborka 

Schwarzová s krížencom Fredym, Korinka Lindnerová s ne-

meckou sučkou Tarou, Roman Stojkovič so stredoázijským 

ovčiakom Nadyrom a František Kašický s nemeckým ovčia-

kom Tobym. Ukážky cvikov poslušnosti, informácie o psoch a 

ich starostlivosti, či zásady výchovy boli predmetom živej dis-

kusie s deťmi. Klub plánuje ďalšie podujatia pre žiakov základ-

nej školy, s ktorou ma vynikajúcu  spoluprácu, keď to situácia 

v súvislosti s koronavírusom dovolí. 

 Člen klubu Miroslav Novák bol úspešný so svojimi 

psami na Medzinárodnej klubovej výstave stredoázijských 

ovčiakov. Dosiahol prvé miesta a najvyššie ocenenia. Miro sa 

na súťaže pripravuje v rámci činnosti  a výcvikov klubu. Dosia-

hol nielen perfektné výsledky na výstave, ale dlhodobo aj výz-

namné chovateľské úspechy. 

 

František Kašický, predseda klubu 

foto: Mária Polakovičová, archív klubu 

Príprava a začiatok novej sezóny 

 

 Dovoľujeme si vás aspoň pár veta-

mi informovať o novinkách v našom klube. 

Letná príprava našich družstiev prebiehala 

v poriadku. Ako prví začali trénovať muži pod vedením nového 

trénera P. Bohuša. Káder sa postupne stabilizoval a dosť omla-

dil. Niektorí chlapci skončili, niektorí odišli na hosťovanie, ale 

pár nových chlapcov aj prišlo. Z Pezinka sa vrátil J. Chvíla 

a dotiahli sa aj hosťovania L. Veverku, A. Liptáka a J. Cholpa. 

No a v príprave a postupne aj v zápasoch sa začali uplatňovať 

aj chalani z nášho dorasteneckého družstva. Tí postupne nabeh-

li aj na tréningový proces družstva mužov a zároveň trénovali 

aj s dorastencami. Muži absolvovali štyri prípravné zápasy, kde 

išlo hlavne o to, aby sa poriadne zohrali a vyskúšali si veci 

z tréningov. Potešila nás aj veľká návšteva na domácich prí-

pravných zápasoch, bolo vidieť, že futbal fanúšikom chýbal 

takmer 8 mesiacov a teraz sa radi prišli pozrieť na každý zápas. 

Družstvo je mladé a ambiciózne, ale potrebuje čas, aby nabralo 

hlavne skúsenosti. Po prvých štyroch kolách súťaže majú cha-

lani dva body za remízy v  Lozorne a  doma 

s Budmericami, prehrali v Modre a doma s Malackami. Treba 

však povedať, že tieto družstvá budú hrať v hornej polovici 

tabuľky a v prípade Modry a Lozorna ide o mužstvá, ktoré 

chcú hrať o postup do vyššej súťaže. Dôležité bude pre chlap-

cov, aby zvládli zápasy s mužstvami z dolnej polovice tabuľky 

a aby v týchto zápasoch ukázali, čo v nich je a získali aj body 

do tabuľky. Samozrejme, my sa im k tomu budeme snažiť vy-

tvoriť čo najlepšie podmienky. Chlapcom držíme v jesennej 

časti palce. 

 Družstvo dorastu tiež začalo letnú prípravu, trénovali 

aj samostatne aj s družstvom mužov a tiež absolvovali aj prí-

pravné zápasy, ktoré všetky vyhrali. Problém nastal, keď Bud-

merice prihlásili do súťaže družstvo dorastu a tým nám odišli 

dvaja chlapci do Budmeríc. Ďalší dvaja chlapci odišli späť do 

materského klubu do Dolian, kde sa už zapojili do prípravy 

k družstvu mužov. Týmito oslabeniami sa káder dorastu zúžil 

na 10-11 hráčov, čo je veľmi málo hráčov na odohratie celej 

sezóny. Naviac, keď niektorí z chlapcov museli ísť hrať aj zá-

pasy za mužov. Dorast ešte odohral prvé kolo súťaže, keď vy-

hral v Budmericiach vysoko 6:0. Po tomto zápase však po do-

hode trénerov s vedením klubu sa rozhodlo, že chlapcov zo 

súťaže odhlásime. Odhlásenie družstva zo súťaže musela od-

hlasovať Členská schôdza OZ FC 

F C  Č A S T Á  

pokračovanie na strane 12 →  
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Slovan Častá a na základe jej rozhodnutia bolo druž-

stvo dorastu zo súťaže odhlásené po prvom kole. Je to výborná 

partia futbalistov, ktorí nám posledných päť rokov robili obrov-

skú radosť, či keď ešte hrali za žiakov alebo aj potom 

v dorasteneckých súťažiach. Párkrát svoje súťaže aj vyhrali, 

čím nám aj obci robili veľkú reklamu. Pod vedením trénera M. 

Križanoviča a jeho asistentov z nich vyrastajú dobrí futbalisti, 

ktorí budú pokračovať v družstve mužov, kde sa aj M. Križano-

vič pripojí k trénerovi P. Bohušovi a bude mu s chlapcami po-

máhať. Chlapci, ktorí nebudú hrávať za mužov, sa umožní hos-

ťovanie v dorasteneckých družstvách, takže pri futbale ostanú 

a v budúcnosti s nimi rátame, aby posilnili družstvo mužov. 

Bude pre nich náročné hneď nabehnúť do mužskej súťaže 

a sme si vedomí, že možno to bude aj na úkor výsledkov. Ale 

všetko chce čas, chalani musia poriadne trénovať a naberať 

skúsenosti v ťažkých zápasoch a potom prídu aj prvé výsledky. 

Za to, čo už doteraz pre častiansky futbal urobili im ďakujeme, 

ale veríme, že rovnako sa im bude dariť aj v družstve mužov. 

Budeme im v tom držať palce. 

Družstvo mladších žiakov malo tiež dobrú prípravu na 

sezónu pod vedením trénera Š. Schwarza. Tu ide hlavne o to, 

aby chlapci dobre trénovali, aby sa snažili na tréningoch čo 

najviac naučiť, aby to potom predviedli aj v zápasoch. Samo-

zrejme, chce to disciplínu a hlavne chcieť, čo niekedy pri tejto 

vekovej kategórii je problém. Ale veríme, že chalani zaberú 

a že dosiahnu lepšie výsledky ako v minulej sezóne. Tiež im 

v tom budeme držať palce. 

No a naši najmenší prípravkári tiež absolvovali prípra-

vu pod vedením trénera M. Jakuša a P. Minárika. V tejto veko-

vej kategórii je dôležité, aby sme už ako klub podchytili deti 

v tomto veku na futbal, aby sa čím skôr zapojili do tréningov 

a hlavne, aby ich už v tomto veku futbal bavil. Snažíme sa čo 

najviac detí zapojiť do tejto vekovej kategórie na tréningoch, 

aby sa postupne učili základy futbalu, ale aby aj boli 

v kolektíve svojich rovesníkov a hlavne, aby sa detičky hýbali. 

Nie vždy je to jednoduché, nie vždy sa každému chce, ale je 

potrebné, aby deti už v tomto veku robili nejaký šport a hýbali 

sa. A keď to bude futbal, budeme ako klub len radi. Po troch 

kolách majú chlapci 4 body a sú v strede tabuľky. Zápasov ich 

ešte čaká veľa, ale dúfame, že body im budú pribúdať. Tiež 

želáme trénerom a hlavne aj rodičom úspešnú sezónu.  

 Veríme, že sa s vami vidíme na zápasoch našich druž-

stiev počas celej sezóny. 

 

Ivan Ružek - predseda klubu FC Slovan Častá 

Jozef Grajciar  - tajomník klubu FC Slovan Častá 
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Jesenné úspechy ŠK SPC Častá 

 

 Po vynútenej prestávke sme opäť mohli pokračovať v 

sérii majstrovských súťaží. Situácia okolo koronakrízy nás pri-

nútila zmeniť kalendár súťaží a z usporiadateľov urobiť doslo-

va hrdinov. Za prísnych hygienických pravidiel sa uskutočnili 

M-SR v tlaku na lavičke. Pôvodný termín pripadal na marec, 

takže sme mali čo dobiehať. Podujatie sa konalo 12 .9. v Zlat-

níkoch pod holým nebom. Naši pretekári sa pripravovali celé 

leto, aby mohli bojovať o čo najvyššie méty. To sa aj oplatilo, 

veď 22 medailí (11+8+3) je poriadna dávka vzácnych kovov. 

V kategórii dorastu zlato vybojovala Olívia Lapšanská v kate-

górii -63kg. Striebro Dominik Held -74 kg a Jakub Podušel -

105 kg. Bronz získal Samuel Molnár -93  kg. 

 Ešte úspešnejší boli juniori. Titul vybojovali Milan 

Vojačik -66 kg, Timotej Tahotný -74 kg, Kristián Filip Jakubec 

-93 kg a Marián Antalík -105 kg. Striebro pridal Matúš Haršá-

ny a bronz Alex Polčic, obaja -83 kg. 

 Úspešné boli aj naše ženy. Supervýkon v kategórii -63 

kg predviedla Ľubica Polkorábová, ktorá získala titul za 120 

kg. V tej istej kategórii bola Olívia Lapšanská strieborná. Titul 

a dokonca až dva, po 15 rokoch vybojovala aj Jana Jakušová v 

kategórii -84 kg. Janka zvíťazila s výkonom 85 kg v kategórii 

žien a aj masters 1 žien, kde utvorila národný rekord. V tej istej 

S I L O V Ý  T R O J B O J  



 Tvrdo sa bojovalo aj v kategórii mužov. Zlato získali 

Milan Vojačik -66 kg a Marcel Ványa -74 kg. V ťažkej váhe 

súťažili naši bombardéri Samuel Lederleitner -120 kg a Martin 

Havarik +120 kg. Obaja borci si vo svojich váhach vybojovali 

striebro. Samo so supervýkonom 255 kg a Martin s 240 kg. 

 Ešte máme v pláne do konca roka ďalšie súťaže. Veľ-

mi si želáme, aby sme v tejto neprehľadnej a stále sa meniacej 

situácii, mohli pokračovať v súťažení. Lebo, ako sa hovorí, v 

zdravom tele zdravý duch. 

Pavol Kovalčík, tréner 

Air Grill Častá 2020 - na druhý pokus, ale úspešne 

 

 Tento rok je pre nás všetkých obzvlášť náročný, vďa-

ka pandémii Covid-19, ktorá nám komplikuje každodenný bež-

ný život, čo má dopad aj na záujmové a voľnočasové aktivity, 

medzi ktoré patrí aj činnosť RC klubu Častá. Z tohto dôvodu 

nebolo možné uskutočniť v jarnom období privítanie modelár-

skej sezóny a otázkou bolo aj uskutočnenie už tradičného 9. 

ročníka modelárskeho leteckého dňa „Air Grill Častá“.  

 Ako sa dátum konania blížil, s napätím sme sledovali 

vývoj prvej vlny pandémie a v momente, keď boli výsledky 

priaznivé, nariadenia uvoľnené a bolo možné na Slovensku 

usporiadať  kultúrno-športové podujatia, zostával do dátumu 

uskutočnenia plánovaného Air Grill približne mesiac. Na ope-

ratívnom stretnutí klubu padlo rozhodnutie - ideme do toho. 

Nuž, a tak to, čo inokedy pripravujeme niekoľko mesiacov, 

museli sme stihnúť do mesiaca, čo sa nám vďaka zvýšenému 

úsiliu podarilo. Akoby nebolo rôznych komplikácií a prekážok 

dosť, tú poslednú si pre nás pripravila príroda a pre nepriaznivý 

vývoj počasia bolo nutné posunúť dátum podujatia z 11. 7. 

o dva týždne na 25. 7., čo sa neskôr ukázalo ako dobré rozhod-

nutie, napriek tomu, že nám v priebehu dňa a v závere už 

„tradične“ spŕchlo. 
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Sobotňajší ranný brífing - predseda klubu Roman Setnický víta účastníkov Air Grill 

pokračovanie na strane 14 →  

Vrcholiace piatkové prípravy 

M. Oravec z N. M. n. Váhom a Hercules C-130 - „Obuch“ rozpätie 2,5 m 
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 Finálne prípravy boli v plnom prúde a v piatok 24. 7. -

predvečer Air Grill - sme dolaďovali posledné prípravy. Tak-

tiež v piatok prichádzali aj prví piloti, medzi ktorých patrí Jozef 

Lukáč z Dolného Trhovišťa , Marek Plichta z Uherského Hra-

dišťa, Miloš Supek z Trnavy alebo Vojtech Kubiš z Holešova, 

ktorí po zvítaní sa, zaparkovaní karavanov a postavení stanov, 

začali pripravovať svoje „stroje“ na prvé lety. V neskorších 

poobedňajších hodinách k nám merali cestu aj dvaja bratia, Ján 

a Miroslav Oravec. Prvý dorazil Miroslav z Nového Mesta nad 

Váhom a asi po cca. hodine dorazil aj Ján z Banskej Bystrice. 

Ako sami potvrdili, prišli hlavne preto, aby si otestovali štarty 

a pristátia Miroslavovho Twin Ottera a Jánovho Herkulesa C-

130 z trávy, na čo by v sobotnom hlavnom programe nemali 

toľko času.  Navyše Herkules bol vybavený pozičným a pristá-

vacím osvetlením, ktoré pri zamračenej oblohe v podvečerných 

hodinách pôsobilo verne a realisticky. 

 Tak, ako býva zvykom, v sobotu ráno na predletovom 

brífingu v krátkom príhovore predseda klubu Roman Setnický 

privítal pilotov, oboznámil ich s  technicko-organizačnými  

záležitosťami ohľadne registrácie a občerstvenia, zaželal všet-

kým príjemný pobyt na RC letisku v Častej a potom predal 

pomyselné žezlo riadiacemu letov Milanovi Krajčovičovi. Ten 

pilotom ozrejmil podmienky za akých budú prebiehať letové 

ukážky ich lietadiel a pilotného umenia. Upozornil ich na to, že 

počas dňa budú prebiehať vyhliadkové lety vrtuľníkom pre 

verejnosť a okolo obeda bude do programu zaradená ukážka 

preletu ultraľahkého lietadla spojená so zhadzovaním cukríkov 

pre deti.  

 Krátko po desiatej hodine sa začali letové ukážky pilo-

tov pre verejnosť. Piloti si vystúpenie svojej letovej ukážky 

dávali do poradia na tabuli pri hlavnom stane, tu musím vy-

zdvihnúť disciplinovanosť všetkých a konštatovať, že počas 

dňa nenastala žiadna vážna krízová situácia, ktorú by musel 

riadiaci letov s pilotmi riešiť. Ukážky boli pestré a dynamické. 

Za všetkých spomeniem aspoň Mareka Plichtu, ktorý do Častej 

priviezol akrobat Ultimate 300 KS a úplne nový JET Ares L, 

ktorý mal v Častej svoju premiéru na verejnosti. Zaujal aj ešte 

len trojročný Lukáško Lukáč, ktorý za asistencie tatina Jozefa 

Lukáča st. lietal s EPP modelom Step One. Lukáškov starší brat 
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Registrácia pilotov 

Timotej Labský z Holíča s lietadlom Slick 580, rozpätie 1,85 m 

Adam Uzsak z Tomášova - Malý Madarás lietal s modelom cvičného  

L-39 Albatros (bývalá akr. skupina Biele Albatrosy) s rozpätím 1,05 m 

Najstarší účastník Olin Vitásek (83r.) z Holíča a jeho polomaketa 

Piper Cherokee Six s rozpätím 2,70 m 

Divácka kulisa a zanietená debata pilotov pri stojánke 



Jozef Lukáč ml. spolu s Vojtechom Kubišom lietali s rovnakým   

typom, akrobatom AJ Laser. Farby najmladšej generácie pilo-

tov zastupoval Sebastian Felt s  Extrou 300 a Slickom 580, 

Filipp Frič a Michal Jasenovec, obaja s Extrou 300. Zo „súdka“ 

maketárov spomeniem Dušana Mitucha s modelom Albatros 

D5. Nesmiem zabudnúť ani na najstaršieho pilota, modelára 

telom i dušou - Olina Vitáska s modelom Piper Cherokee Six. 

Všetci piloti, aj tí, ktorých som nespomenul, zožali za svoje 

pilotné umenie a predvedený model od návštevníkov 

i organizátorov potlesk.  
 S pribúdajúcimi hodinami pribúdalo na letisku aj divá-

kov, z ktorých veľkú časť tvorili mladé rodiny s deťmi. Snáď 

každé z nich malo v rukách malé lietadlo-hádzadlo s logom 

nášho klubu. Niektorí „malí piloti“ im dávali poriadnu zaťažká-

vaciu skúšku a bolo až neuveriteľné, čo tie malé lietadielka 

vydržia.  Na nezáujem sa nemohol sťažovať ani tím vyhliadko-

vých letov spoločnosti UTaair EU. Vrtuľník Robinson 44 Ra-

ven bol takmer stále v permanencii. Okrem umenia pilotov 

mali možnosť diváci vidieť aj jednu nemodelársku ukážku – 

niekoľkonásobný prelet ultraľahkého lietadla spoločnosti Laco 

Air spojený s „výsadkom“ cukríkov pre deti.  

 Aby sme nezostali nič dlžní názvu nášho podujatia, 

tak sme pre pilotov k obedu  pripravili chutný guláš a neskôr 

prišli na rad grilované kurčatá – odtiaľ pochádza názov nášho 

podujatia. Diváci mali možnosť navštíviť bufet a občerstviť sa 

cigánskou pečienkou, koláčmi alebo štrúdľou a zapiť to kofo-

lou či pivkom. Podľa spokojného výrazu na ich tvárach, usu-

dzujem, že boli spokojní a chutilo im.  

 Tento rok, a nielen ten, je počasie veľakrát nepredví-

dateľné, čo vo veľkej miere sťažuje dlhodobejšie plánovanie 

podujatí organizované pod holým nebom. Napokon aj my, ako 

som spomínal v úvode, sme museli presunúť dátum Air Grill 

o dva týždne. Počas soboty sa počasie nad letiskom ako-tak 

držalo. Len v poobedňajších hodinách dvakrát jemne spŕchlo, 

aj keď všade naokolo doslova lialo. Prehánky netrvali viac ako 

10–15 minút, čo neodradilo návštevníkov ani pilotov a program 

pokračoval ďalej. Silnejší dážď prišiel až okolo 17:15 hod., no 

v tom čase boli už riadené lety   
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Vyhlidkové lety vrtulníkom Robinson 44 Raven spoločnosti UTaair EU 

Marek Plichta z Uherského Hradišťa lietal s modelom Ultimate 300 

KS s rozpätím 2,45 m a prúdovým modelom Ares L s rozpätím 2,20 m 

Výsadok cukríkov pre deti ultraľahkým lietadlom spoločnosti Laco Air 

Jozef Lukáč ml. z Dolného Trhovišťa lietal s modelom AJ Laser s roz-

pätím 2,66 m 

pokračovanie na strane 16 →  
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ukončené a bolo tzv. 

voľné lietanie. Počasie je 

skrátka už také. O to viac 

si ako klub vážime 

a chceme sa poďakovať 

všetkým pilotom, ktorí 

k nám do Častej merali 

cestu nielen z bližších, 

ale i vzdialenejších kútov 

Slovenska, ba aj Čiech. 

Niektorí po prvý raz, iní 

už pravidelne. Aby im na 

pobyt u nás zostala prí-

jemná spomienka, tak 

každý pilot dostal prak-

tický šilt s názvom podu-

jatia, plechovku 

s energetickým nápojom 

a fľašku bieleho vína 

z našej malokarpatskej 

oblasti.  

 Rád by som sa preto poďakoval všetkým sponzorom, 

partnerom a podporovateľom klubu a podujatia Air Grill, me-

novite: firme KONEX, MIKOVIN, RADIOLAN, VILTEN, 

NATAAIR, LACOAIR, SIGNATECH, RETROBEL, RED-

BULL a MILANOVI LASTOVKOVI. Taktiež sa chcem poďa-

kovať príslušníkom DHZ Častá za celodennú požiarnu 

a zdravotnú asistenciu. V neposlednom rade chcem poďakovať 

všetkým členom klubu, ich manželkám a rodinným príslušní-

kom, bez pomoci a podpory ktorých by nebolo možné takéto 

podujatie uskutočniť a ani sa venovať nášmu koníčku.  

 Na záver, práve v tomto neľahkom období, by som 

chcel všetkým zaželať trpezlivosť, rozvahu a to najcennejšie – 

zdravie, aby sme sa mohli opäť o rok spolu stretnúť na už jubi-

lejnom 10. ročníku Air Grill Častá 2021.  
 

Roman Setnický, predseda klubu 

foto: Pavel Benčík, Roman Setnický 

 
Ľudská drzosť nemá hranice 

 

Keď sme koncipovali zázemie nášho RC letiska, volili sme 

formu oddychovej zóny  s možnosťou  príjemného posedenia 

v tieni stromov. Tento rok navyše náš člen Branislav Belanský 

spolu s manželkou Monikou vysadili z oboch strán mostíkov 

dva páry okrasných kríkov – hortenzií na skrášlenie okolia 

a potechu oka každého návštevníka. Pre našu radosť sa kríky 

ujali a aj pekne zakvitli. O to väčšie bolo naše nepríjemné pre-

kvapenie, keď sme zistili, že práve tie najkrajšie kvety nám 

niekto z kríkov zobral, presnejšie ostrihal, lebo zostávajúce 

holé stonky neboli „rozstrapkané“, ale bol na nich čistý rez. Čo 
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Vojtech Kubiš z Holešova lietal s liet. AJ Laser 230 Z rozp. 2,66 m 

Najmladší pilot Lukáško Lukáč (3r.) 

pod dohľadom tatina Jozefa lukáča st. 

Miloš Supek z Trnavy lietal s lietadlom YAK 55 Goldwing s rozp. 2,7 m 

Michal Jasenovec ml. z Rajca pri príprave na štart s Extrou 300 rozpä-

tím 2,65 m za asistencie tatina Michala Jasenovca st. 

Maketár Dušan Mituch zo Sv. Jura priviezol do Častej Albatros D 5 s 

rozpätím 3 m 

pokračovanie na strane 17 →  



svedčí len 

o jednom, ten (tá), 

čo to urobil bol na 

to pripravený a išiel 

na naše letisko už s 

konkrétnym záme-

rom. Kto to urobil? 

To môžeme len 

hádať, nakoľko 

letisko navštevujú 

aj nekluboví piloti, 

mnohokrát aj s diváckym sprievodom a mamičky s deťmi z 

Častej i blízkeho okolia. 

 Druhé nemilé prekvapenie na nás v týchto dňoch ča-

kalo na záchytnom parkovisku pre divákov. Bola tam vyhodená 

igelitová taška obsahom ktorej boli: natrhaný kartón, kúsky 

obkladu a prázdne obaly od montážneho lepidla na obklad. 

Pýtam sa sám seba, to bolo naozaj nutné merať cestu na RC 

letisko a vyhodiť  odpad do prírody? Nebolo jednoduchšie pou-

žiť smetnú nádobu? Domnievam sa ale, že ten, kto to urobil, 

z ďaleka nebol.                                                      

RC klub Častá 

foto: Roman Setnický 

Deň turistiky a Lesného behu aj v núdzi  
 

 

 Vzhľadom na situáciu, ktorá v tomto roku sťažovala 

organizovanie športových podujatí, sa Klub slovenských turis-

tov Častá rozhodol pripraviť  plánované podujatia  – Častovskú 

päťdesiatku a beh Mraznické chodníčky naraz v termíne, ktorý 

vychádzal ako-tak najpriaznivejšie. Už sme tušili, že to bude 

doslova v núdzi, ale príprave sme venovali maximálnu pozor-

nosť a nasadenie pre spokojnosť turistov a bežcov 

a nezaujímalo nás to magické číslo o počte účastníkov. 

 Prialo nám počasie a pri tradičnej ústretovosti Múzea 

Červený Kameň spojené podujatie prebehlo v krásnom prostre-

dí. Turisti absolvovali len trasy na Kuklu a Dvadsaťpäťku  

a bežci len v kategóriách dospelých znovuzrodený  tradičný 

okruh pôvodne lyžiarskej  „päťky“ s povestným Adámkom (pre 

mladších je to stúpanie  spoza  hoštáckej  kaplnky  smerom ku 

kalvárii). 

 Vyhodnotenie behu prebehlo v skromnejšej atmosfére, 

pretekári si len sami preberali  vecné ceny na stupni víťazov. 

Prakticky hneď sme sa o to srdečnejšie s nimi rozlúčili a taktiež  

neskorších turistov už  nikto nevítal  pri  posedení. Tí ktorí pri-

šli, či už aktívni účastníci alebo pár zvedavcov,  sa však po-

chvalne  vyjadrovali k úrovni tohto dňa. Ospravedlňujem sa za 

prípadné  peripetie  súvisiace s už dávnejšie schváleným využí-

vaním tzv. zvernice pre turistov. 

 Výsledky behu nájdete  na www.beh.sk , profil trate 

na www.relive.cc/view/v1OwW1o2wEO 

 Vyjadrujem na tomto mieste poďakovanie všetkým 

aktívnym členom KST Častá za úsilie, ktoré vynaložili pri prí-

prave a v priebehu podujatia.  Taktiež obci Častá za poskytnu-

tie finančných prostriedkov na organizovanie,  vedeniu  Múzea 

Červený Kameň a Lesnej správy Píla za ústretovosť 

a spoločnosti  Signatech Častá  za technickú pomoc. 

 

Marián Porkert, predseda KST Častá 
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K S T  Č A S T Á   

Obsah igelitovej tašky vyhodený do prírody na parkovisku pre divákov 

Kríky Hortenzí bez kvetov 

http://www.beh.sk


Výsledky kategórií dospelých behu 

Mraznické chodníčky 2020: 

 

Muži A (18-35 r.) – 10 km 

1. Michal Piovarči 44:45:00 min. ; 2. 

Matúš Šimo (Sokol Pezinok) 45:18:00 

min.;  3. Peter Šuga 56:13:00 min. 

 

Muži B (36-50 r.) – 10 km 

1. Daniel Medvecký (BK Viktoria Horné 

Orešany) 46:09:00 min.; 2. Peter Jančo-

vič 47:26:00 min.; 3.  Andrej Čelina 

(Minimon Friendly Team) 49:30:00 min.  

 

Muži C (51 a viac r.) – 5 km 

1. Miroslav Ďuračka (Liga Lanovka) 

23:23:00 min.; 2. Ervin Páleník (Aktiv 

Star Trenčín) 23:45:00 min.; 3. Ľubomír 

Kovačócy (Cífer) 24:08:00 min. 

 

Ženy A (18-30 r.) – 5 km 

1. Monika Jančovičová 29:32:00 min. 

(jedna štartujúca) 

 

Ženy B (31 a viac r.) – 5 km 

1. Mária Truissard (Záhorácky frišký tým 

Senica) 24:40:00 min.; 2. Katarína Zim-

mermanová (Športový klub polície pri 

APZ) 31:41:00 min.; 3. Miroslava Grego-

vá 33:27:00 min. 

  

 Beh popri trati so svojím fotoa-

parátom zdokumentoval Tibor Hrdlička. 

Ďakujeme za fotografie. 

 

 

red 

foto: Tibor Hrdlička 
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MTBIKER Častovský cyklookruh 2020 

 

 Vážení priatelia horskej cykloturistiky, milí Časťania. 

Sme veľmi radi, že sa nám navzdory pandemickej situácie na-

koniec podarilo zorganizovať už štvrtý ročník tradičného cyk-

loturistického podujatia. Ale poďme pekne poporiadku. Po 

skončení minulého ročníka sme ohlásili, že na budúci rok sa 

bude Častovský cyklookruh konať 6. 6. 2020. Zároveň nás 

oslovil najväčší cyklistický portál na Slovensku MTBIKER 

(hlavný sponzor podujatí Dubnický maratón, Svätojurský ma-

ratón…) o možnosť  partnersky vstúpiť do nášho  podujatia, s 

čím sme na skúšku súhlasili, a preto vznikol nový názov 

MTBIKER Častovský cyklookruh 2020. Po vpáde „drobného 

vírusu“ sme museli termín presunúť na 15. 8. 2020 a už teraz 

vieme, že to bola veľmi správna voľba. 

 Vo štvrtok sme upravili červenokamenskú lúku 

(Slovenské národné múzeum - Červený Kameň) V piatok  sa 

jedna skupina pustila do zvozu všetkého materiálu (Kovaplet 

Častá) a druhá skupina do značenia tratí  v miestnej zvernici – 

v obore ( Lesy SR, Signatech Častá). 

O Z  B T C  

BTC - lúka 

FOTOREPORTÁŽ – XXI. ROČ. - KROSOVÝ BEH  

MRAZNICKÉ CHODNÍČKY 2020 

pokračovanie na strane 19 →  
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 V sobotu to prišlo. Ráno prišli partnerské spoločnosti, 

chalani (Maxone) spustili elektrinu a my sme registrovali a 

registrovali. Bolo vidieť, že naše podujatie si získava čoraz 

väčšiu popularitu.Registračné číslo sa zastavilo na úctyhodných 

897 cyklistov. Ten pohľad na lúku bol úchvatný. ŠTART – 

starodávna časomiera išla znamenite, personál na občerstvo-

vačke  makal na 100 %, chlebíky a vínko boli  príjemným spes-

trením (Pekáreň Častá, Myslík winery) a v cieli účastníkov 

čakal vynikajúci gulášik, cigánska, nápoje (Tenisové kurty 

Častá).Občas sa niekde vytvorila aj dlhšia rada, ale účastníci 

boli fantastickí a všetko brali s humorom. Avšak  jeden rad nás 

nesmierne tešil, a to záujem malých detí o absolvovanie det-

ských tratí v sprievode našich BTC členov. Chalani hovorili, že 

toľko nenajazdia ani počas našich pravidelných výjazdov. 

 Deti sme ešte zabávali vymaľovávaním – ich vlast-

ných návrhov cyklistických dresov - z ktorých sa vybrali tri 

najlepšie v rôznych vekových kategóriách a tie spoločnosť NY-

NA aj fyzicky vyrobila a zaslala víťazom – viď. facebook BTC 

Častá. Na záver veľká vďaka patrí OÚ Častá  za finančný prí-

spevok, sponzorom, ktorí venovali ceny do veľmi bohatej tom-

boly, a zároveň všetkým, ktorí sa pričinili o perfektný priebeh. 

 

Všetkých Vás pozývame na jubilejný 5. ročník,  

ktorý sa uskutoční 12. 6. 2021. 

 

organizátor:  OZ BTC Častá 

BTC - detský okruh 

BTC - štart 
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