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 Príchodom nového roku 2021 pribudnú 

slovenským obciam a mestám nové povinnosti 

na úseku životného prostredia, resp. 

v odpadovom hospodárstve, ako aj v školskej 

samospráve. Pokúsim sa to opísať podrobnejšie. 

Štát uložil miestnym samosprávam zabezpečiť 

zber biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu (BRKO) z kuchynského odpadu z do-

mácností, inak pove-

dané, zabezpečiť zber 

zvyškov nedojedených 

jedál alebo jedál po 

dátume spotreby, kto-

ré sa už nedajú konzu-

movať. Okrem zelené-

ho biologického ko-

munálneho odpadu, 

ktorý majú častianske 

domácnosti likvidovať 

prostredníctvom za-

darmo rozdaných 

kompostérov, ktoré 

financovala Európska 

únia, tak pribúda ďal-

šia zložka komunálne-

h o  o d p a d u 

z domácností, ktorú 

budeme musieť sepa-

rovať. Povinnosť ob-

ciam a mestám na 

Slovensku pribúda od 

1. júla 2021 a naša 

obec chce byť pripra-

vená. Preto do progra-

mu posledného zasadnutia obecného zastupiteľ-

stva v roku 2020, ktoré sa uskutoční v decembri, 

sme na obecnom úrade zaradili návrh Všeobec-

ne záväzného nariadenia (VZN) č. 6/2020 

o odpadoch, ktorým bude povinnosť obce legis-

latívne ošetrená. S tým súvisí aj návrh VZN č. 

5/2020 o miestnom poplatku za komunálne od-

pady. Návrhom VZN č. 5/2020 s účinnosťou od 

1. 1. 2021 musí, bohužiaľ, obec Častá pristúpiť 

k úprave výšky miestneho poplatku za komunál-

ne odpady, ktorý sa na osobu a kalendárny rok 

zvýši v prepočte o 0,39 eur mesačne. Návrh 

úpravy poplatku vychádza zo zvýšených vstup-

ných nákladových položiek od prepravnej spo-

ločnosti, ktorá nám komunálny odpad z dediny 

odváža na skládku odpadov Dubová, potom 

z poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na 

skládke a potom z povinného poplatku štátu v 

zmysle Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z.z., 

ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov 

za uloženie odpadov 

a podrobnosti súvisia-

ce s prerozdeľovaním 

príjmov z poplatkov za 

uloženie odpadov, 

ktoré podľa Prílohy č. 

1 v roku 2021 bude 

v predpokladanej výš-

ke 15 eur za jednu 

tonu odpadu alebo 18 

eur za jednu tonu od-

padu. To závisí od 

toho, aké percento 

vytriedenia druhotných 

surovín / separovaného 

odpadu obec dosiahne. 

Podotýkam, že obča-

nia,  podnikate l ia 

a firmy v Častej vy-

produkujú približne 

700 ton netriedeného 

komunálneho odpadu 

ročne!  

 K  t o m u 

v roku 2021 pribudne 

povinnosť obce nakla-

dať s už spomínaným biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom (BRKO) z kuchynského 

odpadu domácností. Zrátané a podčiarknuté, 

peniaze vyčlenené na nakladanie s komunálnym 

odpadom z roku 2020 už nebudú stačiť, a preto 

musíme chtiac-nechtiac poplatok zvýšiť. Obce a 

mestá podľa platnej legislatívy nemôžu dotovať 

z obecných a mestských rozpočtov náklady na 

spravovanie odpadového hospodárstva. Vstupné 

náklady od prepravnej spoločnosti stúpali nasle-

dovne: za r. 2018 o 10 %, za r. 2019 o 3 % a pre 

r. 2021 sa počíta s  

NOVÉ POVINNOSTI OBCÍ A MIEST V ROKU 2021 

pokračovanie na strane 2 →  
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nárastom o 2 %. Takisto poplatky za skládkovanie netriedené-

ho komunálneho odpadu rástli za posledné roky v desiatkach 

percent. Pre rok 2021 nám skládka odpadov Dubová zaslala 

nový cenník platný od 1.1. 2021, ktorý počíta s nárastom cien 

o približne 20 %.  

 Poplatky voči štátu podľa Nariadenia vlády Sloven-

skej republiky č. 330/2018 Z. z. budú pritom rásť o +4 eur/

tonu, resp. o +7 eur/tonu, podľa toho, aké percento vytriedenia 

komunálneho odpadu obec alebo mesto dosiahne (tabuľka č. 1 

podľa Prílohy 1 uvedeného Nariadenia vlády bola zverejnená 

v minulom čísle Informačníka č. 3/2020).  

 Ďalšia povinnosť, ktorá čaká školskú samosprávu je 

zavedenie povinnej predškolskej dochádzky detí od 5. roku 

dieťaťa. S tým budú súvisieť tiež logistické rozhodnutia 

a peňažné náklady obce, aby v potrebnom čase, ktorý budeme 

koordinovať s vedením základnej školy, boli podmienky splne-

né. Dobrým predpokladom je dostatočný objem vlastných 

obecných peňazí, ktorý sa vedeniu Obecného úradu Častá za 

roky 2019 a 2020 (aj v čase trvania koronakrízy) podarilo ušet-

riť v stovkách tisíc eur. 

 Na záver by som chcel všetkým obyvateľom našej 

peknej Častej zaželať krásne, príjemné, pohodové a hlavne 

v zdraví prežité vianočné sviatky 2020 a šťastný nový rok 

2021! Aby sme sa v novom roku všetci zase mohli zísť na spo-

ločných podujatiach v obci a užiť si tak dlho odkladaný spolo-

čenský život! Prajem všetkým veľa zdravia, šťastia, dobrých 

skutkov a dobrých ľudí okolo seba! 

 

   So srdečným pozdravom 

                                                                                                                    

Robert Lederleitner, starosta  

foto: Roman Setnický                                                                                                              

 

Uznesenie č. 1-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 
1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Martin Turay a Ivan 

Ružek,  

2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: František Kašický 

a Jozef Jakuš,  

3) berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice: Michae-

la Šuteríková.  

 

Uznesenie č. 2-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 
schvaľuje program rokovania V. riadneho verejného zasadnu-

tia OZ v roku 2020 v prednesenom znení. 

 

Uznesenie č. 3-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej   
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasad-

nutia Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. septembra 2020.  

 

Uznesenie č. 4-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 
berie na vedomie informáciu o verejnej elektronickej teleko-

munikačnej sieti – vybudovanie optickej siete v obci. 

 

Uznesenie č. 5-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  

schvaľuje prenájom obecného nájomného sociálneho bytu č. 8 

v obecnom nájomnom bytovom dome, súpis. č. 54 na Fándlyho 

ul. v Častej vybranému nájomcovi – pani Petra Lennerová.  

 

Uznesenie č. 6-V/OZ/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Častej  
berie na vedomie informáciu o spoluúčasti obce k žiadosti 

o dotáciu na vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily.  

 

Uznesenie č. 7-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 

súhlasí s umiestnením drobnej stavby na obecnom pozemku, 

parc. č. 671/2.  

 

Uznesenie č. 8-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  
berie na vedomie informáciu starostu obce Častá 

o celoplošnom testovaní Covid-19 v obci. 

 

Uznesenie č. 9-V/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  
poveruje starostu obce k zabezpečeniu vybudovania meradla 

el. energie pre kabíny na futbalovom ihrisku do najbližšieho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.    

  

 Vážení spoluobčania, priatelia, susedia. 

 

 Nie som spokojný s tým, ako máme v našej obci 

dlhodobo nastavené odpadové hospodárstvo. Tým mám 

na mysli: zber, vývoz odpadov, hlavne vyseparovaných 

(intenzita zberu papiera, plastov a tetrapakov), spoplatne-

nie a celkové nakladanie s odpadmi. Nepáči sa mi, že 

poplatky sa šplhajú neustále smerom hore a vyzerá to tak, 

že tento trend je nezastaviteľný. Preto začínam otvorenú 

diskusiu a spolu s poslancami OZ  sme sa rozhodli, že do 

tejto diskusie je potrebné zapojiť aj širokú verejnosť, lebo 

zmeny, ktoré by sa u nás mali uskutočniť, sa budú dotý-

kať nás všetkých. Preto zvolávame pracovnú skupinu z 

radov poslancov a verejnosti, aby sme začali spoločne 

diskusiu o tom, ako ďalej s odpadovým hospodárstvom v 

našej obci.  

 

 Tí z Vás, ktorí by chceli byť aktívnymi členmi 

tejto rodiacej sa pracovnej skupiny, nech mi pošlú sms na 

telefónne číslo: 0914 388 025, kde uvedú svoje meno, 

email a telefónne číslo, aby sme sa mohli lepšie organizo-

vať. Prihlasovať sa môžete do konca decembra 2020. V 

januári 2021 zorganizujeme prvé stretnutie. Či sa stretne-

me naživo alebo virtuálne bude závisieť od epidemiolo-

gickej situácie.  

 

 Ďakujem za pochopenie a verím, že spoločne 

začneme síce beh na dlhú trať, ale určite s lepším spra-

vodlivejším nastavením odpadového hospodárstva, ako tu 

máme dnes.  

Ing. Peter Tatranský, PhD.  

zástupca starostu obce Častá                                     

U Z N E SE N I A Z  O Z  Č A S T Á   

1 9 .  1 1 .  2 0 2 0  

PRACOVNÁ SKUPINA NA ODPADY 



 Vážení spoluobčania, už v minulosti ste boli infor-

movaní o tom, že obec Častá dala vypracovať projekt rozší-

renia kapacít ZŠ Častá. V júni 2020 sme získali aj stavebné 

povolenie na túto nadstavbu, ktoré zároveň nadobudlo prá-

voplatnosť. Všetky činnosti sú koordinované 

z Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý mal zastrešo-

vať aj vydanie výzvy na získanie nenávratného finančného 

príspevku (NFP) na rozšírenie kapacít základných škôl. Táto 

výzva mala byť vyhlásená koncom druhého kvartála tohto 

roku. Zrejme kvôli pandémií COVID-19, ktorá nás všetkých 

tento rok výrazne poznačila, sa aj vyhlásenie výzvy posúva 

podľa informácií z BSK na prvý štvrťrok 2021. Treba pove-

dať, že aktivity na realizáciu nadstavby sa rozbiehajú aj na-

priek tomu, že výzva ešte nebola vyhlásená. Podľa pokynov 

z BSK máme pripraviť súťažné podklady na výber dodáva-

teľa stavby a po ich kontrole začať verejné obstarávanie 

(VO) na výber realizátora nadstavby ZŠ v Častej. Do tejto 

doby by zrejme výzva mala byť vyhlásená a zmluva o NFP 

podpísaná. Trvanie samotného verejného obstarávania pre 

vybratie dodávateľa nadstavby je časovo náročné. Obec už 

má vysúťaženú osobu zodpovednú za verejné obstarávanie, 

a preto sa onedlho začne aj proces prípravy súťažných pod-

kladov. Obec na základe prebytkov z hospodárenia minu-

lých rokov, má určitú finančnú rezervu, na pokrytie nákla-

dov spojených s verejným obstarávaním na výber realizátora 

nadstavby. Ak by VO bolo úspešne ukončené do leta 2021, 

a v tom čase by sme mali už podpísanú aj zmluvu o NFP, 

a teda boli by k dispozícií financie na nadstavbu, mohli by 

sme s výkonom prác začať už lete 2021. Dobrou správou 

z BSK je, že oprávnenosť nákladov plynie už od februára 

2020, a teda všetky náklady, ktoré vynaložíme, by nám mali 

byť po podpísaní NFP prefinancované.  

 

 Nadstavbu ŽS musíme zrealizovať v dôsledku toho, 

že vďaka novým stavebným lokalitám v našej obci bude do 

budúcna (a aj dnešná situácia to už potvrdzuje) nevyhnutné 

mať v ZŠ Častá paralelné triedy vo všetkých ročníkoch. 

Rozšírenie kapacity našej školy by znamenalo nadstavbu 

jedného celého podlažia nad kuchyňu s jedálňou, dobudova-

nie nového schodiska s výťahom pre imobilných žiakov, 

nové sociálne zariadenia na každom podlaží budovy nad-

stavby, modernizáciu kuchyne a jej vybavenia 

a revitalizáciu celého areálu školy.  

Obecné zastupiteľstvo v Častej sa na základe informácie od 

riaditeľky ZŠ Častá rozhodlo dobudovať aj dve triedy 

v podkroví materskej školy, nakoľko súčasné priestory škôl-

ky kapacitne nebudú postačovať. Túto aktivitu by sme chce-

li zrealizovať čo najskôr.  

 

Ing. Peter Tatranský, PhD.  

zástupca starostu obce Častá 
 

Ročník XIII, číslo 4 

Strana 3 

ROZŠÍRENIE KAPACÍT ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČASTÁ 



ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       4 

Činnosť hasičov k záveru roka 

 

 Hasiči záverom roka vykonávali práce tak, ako po iné 

obdobie. Práce nám stále znepríjemňoval koronavírus, preto 

sme sa ešte museli venovať dezinfikovaniu (napr. detského 

ihriska). 

 

 Počas celoplošného testovania SR proti COVID-19 sa 

desiati naši členovia DHZ aktívne zapojili v rámci pomoci pri 

testovaní. Vykonávali dezinfekciu priestorov odberného mies-

ta, ale aj spolupracovali pri organizácií celej tejto akcie.  

 

 Potom už prišli na rad brigádnické činnosti: 

-oprava odkvapových rúr na streche hasičskej zbrojnice, ulože-

nie pamätného kameňa, vykosenie parku, 

-betonáž obrubníkov na chodníku, údržba a oprava zásahových 

techník, 

-položenie dlažby pred hasičskou zbrojnicou. 

 

 Žiaľ, i v tomto období nás čakala nepríjemná udalosť, 

a to smrť nášho kolegu a brata Jozefa Mička, s ktorým sme sa 

v rámci možností a za dodržania určitých nariadení rozlúčili na 

miestnom  cintoríne. I touto cestou mu chceme venovať tichú 

spomienku a poďakovať sa ešte raz za všetko, čo spravil pre 

miestny DHZ počas obdobia, kedy bol dlhoročným členom. 

 

 V oblasti zásahovej činnosti sme vykonali tzv. tech-

nické zásahy: 

- vyčistenie mostových rúr po prívalovom daždi a prečistenie 

zanesených mostov. Tu sme museli vyčistiť i potok na námestí, 

ktorý sa zaniesol a hrozilo vytápanie na námestí, 

- pomoc pri zatopenej pivnici, 

- očistenie vozovky od ropných látok uniknutých z kamióna 

(k tejto udalosti došlo na hlavnej ceste). 

 

 Ďalej to boli výjazdy: 

- k požiaru komínového telesa rodinného domu v obci Častá - 

v súvislosti s touto udalosťou dávame do pozornosti,  aby si 

naši občania ešte pred zimnou sezónou skontrolovali stav  ko-

mínových telies, najmä takí, ktorí to, ako sa vraví, ešte stále 

nestihli, 

- k požiaru komínového telesa rodinného domu v obci Píla, 

- k požiaru smetiska v obci Dubová. 

V dvoch prípadoch sa na požiaroch zúčastnila aj jednotka OR 

HaZZ Pezinok, ako okresná jednotka. 

 

 Vykonanie reštauračných prác a vrátenie sochy sv. 

Floriána na pôvodné miesto. 

Ako je vidieť, tých činností, ktoré sme riešili, bolo v tomto 

období viac.  

 

 Blíži sa koniec roka a nám neostáva nič iné, ako zaže-

lať občanom Častej, ale i naším členom, šťastné a veselé preži-

tie vianočných sviatkov. Do nového roku 2021 prajeme všet-

kým občanom najmä veľa zdravia – hasiči Častá. 

výbor DHZ Častá 

foto: Roman Setnický 

 

Ako sa zmenil život v našej ZŠ s MŠ v Častej vplyvom  

vírusu Covid-19? 

 

 V našej ZŠ s MŠ sa žil vždy rušný život s pevným 

plánom a víziou na celý školský rok, až kým do našich životov 

nevstúpil Covid. Odo dňa, kedy sme v marci 2020 narýchlo 

zatvárali ZŠ s MŠ, sme prešli a neustále prechádzame transfor-

mačným procesom, či už na úrovni organizácie, spôsobu vzde-

lávania, hodnotenia, neustále meniacich sa pokynov, ale 

i veľmi prísnymi bezpečnostnými opatreniami, čo, samozrejme, 

vyvolalo tlak na nás všetkých. V konečnom dôsledku je všetko 

zlé na niečo dobré a my sme sa naučili pracovať v online prie-

store, pripojiť všetky naše deti pomocou služby Microsoft Offi-

ce 365 a aplikácie Microsoft Teams na online stretnutia 

a vyučovacie hodiny.  

 V prvej vlne epidémie  od marca do mája 2020 sme 

zaviedli v základnej škole integrované tematické vyučovanie, 

čo z nás doslova urobilo tím, ktorý veľmi úzko spolupracoval, 

aby všetko obsahovo spolu súvisiace do seba zapadalo. Pridal 

sa k nám aj náš pán farár, ako ste mali možnosť počuť 

v nahrávkach príbehov, ktorých bol i autorom.  Učitelia sa poc-

tivo učili pracovať s novým online nástrojom, zúčastňovali sa 

denne webinárov cez LEAF, či Komenského inštitút, Quido. 

Všetci sme museli vyjsť zo svojej komfortnej zóny a mohli 

ukázať svoju tvorivosť.  
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 Pani učiteľky materskej školy i naše prevádzkové za-

mestnankyne  sa zmenili na krajčírky a šili rúška pre všetkých 

našich zamestnancov, naše deti, ale i pre ľudí z obce. Neskôr sa 

z našich učiteliek materskej školy stali inšpiratívne blogerky. 

V našej škole neustále dvakrát týždenne prebiehali online pora-

dy vedenia, ako i pedagogické a pracovné porady s cieľom učiť 

sa, analyzovať našu prácu, zlepšovať sa a posúvať sa. Naša 

pracovná doba sa síce predĺžila do nočných hodín, ale to nám 

nezabránilo v napredovaní. Spoločnosť síce nevidela, čo sku-

točne robí náš učiteľ, ale príprava, učenie, oprava zadaných 

prác, zostavenie úplne nového systému  vyučovania za pár me-

siacov, a to všetko v online priestore, sú časovo a mentálne 

veľmi náročné. Všetci sme robili a robíme najlepšie ako vieme. 

Úžasnú technickú podporu pre všetkých učiteľov, žiakov i rodi-

čov od začiatku zabezpečuje náš vynikajúci učiteľ a IKT tech-

nik Filip Pudmarčík, ktorého nám závidia i iné školy. Tak sme 

sa usilovnou prácou v máji dostali medzi najlepšie inšpiratívne 

školy a prezentovali náš model online vzdelávania cez portál 

Učíme na diaľku pre iné školy na Slovensku.  

 V júni k nám už prichádzali naše deti i žiaci prvého 

stupňa, ku ktorým sa v poslednom júnovom týždni pridali 

i žiaci druhého stupňa. Pred príchodom žiakov do škôl sme 

museli zabezpečiť dezinfekciu, meranie teploty pred vstupom 

do budovy školy. Naše pani upratovačky museli zvýšiť frek-

venciu dezinfekcie všetkých priestorov 2-3-krát denne. Pani 

kuchárky pri vysokých teplotách v kuchyni varia poctivo 

s rúškami a všetkými bezpečnostnými opatreniami. Jedáleň 

a organizácia stravovania nám spôsobila azda najviac problé-

mov, ale i to sme zvládli. S označením našich exteriérov nám 

ochotne a sponzorsky pomohla miestna firma Signatech, ktorej 

týmto ešte raz ďakujeme.  

 Pre vedenie školy je zabezpečenie všetkých týchto 

opatrení skúškou krízového manažmentu často spojenou 

s detektívnym vyhľadávaním nových informácií z Vlády SR, 

RÚVZ, MŠVVaŠ a ich následnou implementáciou do každo-

dennej práce pedagogického, prevádzkového, ekonomického, 

rodičovského i žiackeho úseku. Bolo na to treba nemalé psy-

chologické i manažérske nadanie. Svojim dielom sa o to priči-

nil každý zo súčasných 56 zamestnancov ZŠ s MŠ Častá.  

Veľkou poctou pre nás bola ministerská návšteva Kataríny Ka-

lašovej, generálnej riaditeľky sekcie predprimárneho 

a základného vzdelávania. Náležite sme ju podľa našich zvyk-

lostí privítali, priblížili jej spôsob nášho dištančného vzdeláva-

nia a pochválili sa zmodernizovanými priestormi školy, ktoré 

stále čakali na naše deti.  

 Po pár týždňoch strávených spoločne opäť v škole, 

sme spoločne v zdraví ukončili školský rok 2019/2020.  

 Cez letné prázdniny naše vychovávateľky spolu 

s pánom farárom pripravili pre našich žiakov dvojtýždňovú 

letnú školu. Bola to škola plná zážitkov a výletov. 

 Počas leta sme napísali projekt Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov II, aby sme posilnili naše rady peda-

gogických zamestnancov i o odborníkov. Inkluzívny tím vďaka 

tomu dnes tvoria špeciálny pedagóg pre ZŠ s MŠ, psychológ 

v MŠ i v ZŠ, sociálny pedagóg pre ZŠ a štyri pedagogické asis-

tentky -  dve v MŠ a dve v ZŠ. Cieľom inkluzívneho vzdeláva-

nia je podpora a rozvoj práce v materskej i základnej škole s 

rozmanitosťou detí a žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelek-

tuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedze-

nia. Základom pre inkluzívne vzdelávanie je uznanie jedineč-

nosti všetkých detí ako ich prirodzenej vlastnosti. Nielen 

v škole a v triede, ale i v spoločnosti. Nielen detí so zdravot-

ným znevýhodnením, inej národnosti či detí s nadaním, ale 

všetkých detí. Jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu 

inkluzívneho vzdelávania je skoré identifikovanie potrieb 

a následná podpora, pomoc a riešenie individuálnych problé-

mov detí.  

 Začiatok školského roka 2020/2021 sme vďaka zlep-

šenej epidemickej situácii mohli začať spoločne v škole. Opäť 

sa to však nezaobišlo bez prísnych opatrení. Zabezpečiť, aby sa 

deti nepremiešavali počas vyučovania, či delenie detí v ŠKD je 

zo sociálneho i personálneho hľadiska veľmi náročné. Aj 

v tomto prípade nám veľmi pomohol inkluzívny tím. Špeciálny 

pedagóg, psychológ a sociálny pedagóg majú rozdelené naše 

integrované deti, ako i deti s problémami s pripojením, aby sme 

mohli vytvárať našim žiakom tie najoptimálnejšie podmienky 

na vzdelávanie aj napriek ťažkej situácii. Naši psychológovia 

robia dennodennú psychickú pod- 
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poru našim učiteľom, vedeniu, žiakom a rodičom.  

 Od 26. októbra máme našich žiakov z druhého stupňa 

na dištančnom vzdelávaní. Materská škola, prvý stupeň 

a školský klub detí zostal  na prezenčnej forme vzdelávania. 

Riadime sa pri ich vedení pokynmi Štátneho pedagogického 

ústavu a pokynmi z ministerstva školstva. Učíme sa podľa 

presne stanoveného rozvrhu, ktorý je v súlade s obsahom vzde-

lávania, prispôsobený psychohygiene žiakov i učiteľov, vychá-

dzajúc z metodických pokynov školstva. Našou snahou je vy-

tvoriť žiakom zaujímavé online vzdelávanie, samozrejme so 

spoločnými pravidlami platnými pre všetkých. 

 Počas týchto mesiacov prvej a druhej vlny pandémie 

sme spolupracovali so zriaďovateľom,  s radou školy, radou 

rodičov. Zavádzali sme nové opatrenia, ktoré sme spolu vždy 

predrokovali. Stretli sme sa dvakrát na online rodičovských 

združeniach a jedenkrát vo vonkajších priestoroch, keď to situ-

ácia umožňovala. 

 Veľmi dobre si uvedomujeme, že nie všetkým nám sa 

páčia opatrenia, ktoré sme museli zaviesť v materskej 

i v základnej škole. Museli sme si však uvedomiť, že zdravie je 

nad všetkým a snažíme sa čo najviac komunikovať všetkými 

možnými spôsobmi. Tak sa stalo, že doteraz naša ZŠ s MŠ ne-

bola zatvorená ani čiastkovo, ani celkovo kvôli vírusu Covid-

19, pretože sme nikoho priameho pozitívneho nemali. Stále sa 

držíme na zelenom a oranžovom semafore, čo je pre nás veľmi 

významné.  

 Naši rodičia sa ukázali v tejto situácii ako naši skvelí 

partneri, aj keď nie vždy boli so všetkým, čo zavádzame, sto-

tožnení. Nedali nám to, až na pár výnimiek,  najavo. Práve na-

opak, trpezlivo každý deň vyčkávajú v riadnych odstupoch  

pred budovou materskej školy a základnej školy na svoje deti 

a idú nám všetkým v ústrety. Ochotne čítajú a plnia naše me-

niace sa pokyny, informujú nás denne o svojich úzkych kontak-

toch, finančne nás podporili zakúpením ochranných pomôcok, 

germicídnych lámp do tried. 

 I napriek tejto situácii stále pokračujeme v napĺňaní 

koncepcie školy – rozvíjame potenciál učiteľov kvalitnými 

vzdelávaniami, pracujeme na profesionalite rozšíreného vede-

nia vznikom tímu pre rozvoj školy, ktorý je v súčasnej dobe 

zapojený do projektu Leaf-u - Premena školy z vnútra 

a snažíme sa, aby sa naše deti v našej ZŠ s MŠ cítili dobre, boli 

z nich múdri, šťastní a dobrí ľudia. 

 A teraz, keď sa už blíži čas vianočný, radi by sme vás 

aj touto cestou oslovili! Doteraz bola účasť detí a žiakov na 

vystúpení na vianočnej akadémii neodmysliteľnou súčasťou 

predvianočného času. Rovnako sme sa po minulé roky vždy 

stretli na trhoch v telocvični. Tento rok sa toto vystúpenie 

v tradičnej podobe neuskutoční, aj keď sme v kútiku duše stále 

dúfali... Vaše ratolesti napriek nepriaznivej pandemickej situá-

cii chystajú originálny vianočný odkaz spolu s darčekmi. 

V najbližších dňoch vám predstavíme krátky zostrih z vystúpe-

nia žiakov v podobe piesní, vinšov a tancov vo virtuálnej podo-

be. Materská škola pre vás pripravila i prekvapenie, ktoré mô-

žete vidieť pri prechádzke popri škôlke. Pripravili sme spoloč-

nými silami Krabičky lásky pre našich ležiacich starčekov 

a starenky. 

 Z každodenných udalostí, ktoré denne počas núdzové-

ho stavu prežívame, by mohol byť bestseller, ale to nie je našou 

najväčšou výhrou. To, čo nás v tomto neľahkom období teší 

a poháňa vpred je, že vidíme a vieme, ako deti túto neľahkú  

situáciu zvládajú úplne úžasne a asi  najlepšie zo všetkých. 

Dokazujú nám to každý deň  svojim  úsmevom, úsmevom skry-

tým  nielen pod rúškom, ale aj v ich rozžiarených očkách. To 

všetko s láskou v srdci, detskou úprimnosťou a hlavne zdravím. 

Tešíme sa, že ako celá komunita ľudí v Častej to spoločne zvlá-

dame!Preto všetkým patrí jedno veľké ĎAKUJEMEEEE! 

 

„Prajeme Vám fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, 

len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia 

a lásky....a už aby sme boli opäť všetci v našej školičke.“ Preja-

viť lásku  je také jednoduché  a také dôležité. 

Vaša ZŠ s MŠ Častá 
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Správa o činnosti Divadla Na kolene za rok 2020 

 

 Keby sa malo Divadlo Na kolene obzrieť za týmto 

rokom, rokom zápasu s vírusom Covid-19, i napriek tomu to 

bol pre divadlo celkom úspešný rok. Začiatok roka 2020, 

v januári, už tradične divadlo svojím programom v maskách 

zabávalo občanov na dedinskej zabíjačke v Reštaurácii Štadión 

na miestnom ihrisku. V mesiaci február divadlo  po dôklad-

ných  prípravách zorganizovalo veľký fašiangový sprievod po 

dedine, ktorý sa niesol v duchu Retro sprievodu spred 30-tich 

rokov. Divadlo oslovilo tých, ktorí tieto sprievody voľakedy 

organizovali a spoločnými silami sa podarila veľmi vydarená 

akcia. V sprievode sa prezentovalo 53 masiek,  ozdobený trak-

tor s vlečkou vozil celý deň hudbu, ktorá vyhrávala na dobrú 

náladu, nakoľko bez hudby by to nebolo ono. Večer bola pre 

účastníkov sprievodu, ako aj pre verejnosť, zabezpečená fašian-

gová zábava. V mesiaci marec divadlo odohralo pri príležitosti 

MDŽ divadelné predstavenie Peškovci. Po tomto predstavení 

už nebolo možné organizovať žiadne akcie kvôli pandemickej 

situácii, ktorá nastala. 

 Po uvoľnení tejto situácie sa Divadlo Na kolene roz-

hodlo zorganizovať cez letné mesiace v spolupráci s dychov-

kou a OÚ Nedeľné popoludnia, ktoré mali veľký úspech hlavne 

u starších občanov Častej. Po poslednom nedeľnom podujatí v 

septembri sa pandemická situácia zhoršila natoľko, že nie sú 

povolené takéto akcie, tak sa divadlo zaoberá prípravami na 

novú divadelnú hru. 

 

Helena Neshodová 

 

 

Spomienka na Mariána Minárika 

 

 Začiatkom októbra nás zastihla veľmi smutná správa – 

vo veku 81 rokov nás navždy opustil náš významný rodák, ka-

meraman, dramaturg, scenárista a básnik Marián Minárik. 

 Nikto nenakrútil pre Slovenskú televíziu toľko insce-

nácií a hraných filmov ako on, milovníci televíznych inscenácií 

od našich i svetových autorov si už len s nostalgiou spomínajú 

na takzvané „bratislavské pondelky“. Za kamerou pri ich na-

krúcaní stál zanietený tvorca, ktorý ich počas svojho 32-

ročného umeleckého pôsobenia vytvoril viac ako 700! K tomu 

ešte treba prirátať desiatky dramatizácií i dokumentárnych sní-

mok. Kultúrna verejnosť ho poznala aj ako fotografa, básnika, 

kresliča pôvabných obrázkov, grafika, televízneho moderátora, 

pedagóga, ale aj autora viacerých poviedok a rozhlasových 

hier, ktoré realizoval 

ako režisér. 

 Narodil sa 

25. marca 1939 v 

Častej a v detstve 

sníval, že  bude pilo-

tom alebo hudobní-

kom, lenže keď mal 9 

rokov ochorel na zá-

pal mozgových blán – 

diagnóza, na ktorú sa 

v tom čase zomieralo. 

Marián mal ale šťas-

tie, pretože práve v 

tom čase prišla do 

nemocnice zásielka 

nových liekov – antibiotík. Napriek tomu ohluchol na jedno 

ucho, a tak pravdaže neprichádzala do úvahy kariéra pilota, či 

hudobníka. 

 P o h y b l i v é 

obrázky ho však láka-

li od malička. V Čas-

tej v čase 2. svetovej 

vojny fungovalo pre-

mietanie v opustenom 

židovskom „šúlesi“ a 

keď bolo pekne, tak 

hoci aj na ihrisku. 

Neskôr premietali 

filmy v kine Lipa. 

Marián nevynechal 

ani jedno premieta-

nie: všímal si nielen 

obsah filmu, ale aj 

spôsob ako bol reali-

zovaný, ako sa vyvíja dej, čo ho umocňuje. Ako jedenásťročný 

napísal scenár podľa knižky,  
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ktorú dostal na Vianoce. 

 Brat mal fotoaparát a viedol k fotografovaniu aj Ma-

riána. Sám si filmy vyvolával, sám si robil fotografie. To há-

dam ani nemohlo inak skončiť, ako štúdiom na fotografickom 

oddelení Školy umeleckého priemyslu v Bratislave. Jeho cie-

ľom však bolo študovať kameru na Filmovej fakulte AMU v 

Prahe. Na podobnú cestu zlákal ďalších troch spolužiakov a 

všetci boli na štúdium prijatí. Bol to vtedy najsilnejší slovenský 

ročník. Zo šiestich spolužiakov, ktorí štúdium dokončili, štyria 

boli zo Slovenska. 

 Renomovaný režisér Vido Horňák si ho vybral ako 

hlavného kameramana a v bratislavskom televíznom štúdiu 

nakrútili spolu inscenáciu Syzifos a smrť. Vtedy bol len poslu-

cháč tretieho ročníka FAMU v Prahe. Odvtedy chodieval z 

Prahy do Bratislavy nakrúcať pravidelne. S režisérom Vidom 

Horňákom spolupracovali aj na inscenácii Svetlo severu. Túto 

televíznu inscenáciu prihlásil ako absolventskú prácu, a tak sa 

stal prvým absolventom na Katedre kamery Filmovej a televíz-

nej fakulty AMU v Prahe, ktorý ju absolvoval televíznou insce-

náciou. 

 A ktorú z inscenácií alebo filmových diel mal najrad-

šej? Zaspomínal si takto: „Z toho množstva, vyše sedem sto-

viek, sa veľmi ťažko vyberá. No predsa len by som spomenul 

tie, ktoré mimoriadne zarezonovali u divákov. V roku 1975 

sme spolu s režisérom Vidom Horňákom nakrútili televízny 

film Čudný človek podľa Lermontovovej poviedky. Hlavnú 

úlohu si zahral Juraj Kukura. V tom istom roku sme sa pustili 

do sedemdielneho dobrodružného historického seriálu Vivat 

Beňovský v hlavnej úlohe s Jozefom Adamovičom. Tento film 

vysielali aj mnohé zahraničné televízie. Hlavným kamerama-

nom som bol v roku 1978 pri nakrúcaní psychologickej sondy 

do vnútra ľudí v trojdielnej inscenácii Sesternica Beta, spraco-

vanej podľa románu Honoré de Balzaca. O rok nato sme sa s 

režisérom Franekom Chmielom pustili do nakrúcania inscená-

cie podľa románu amerického spisovateľa Theodora Dreisera - 

Jennie Gerhardtová, s Franekom Chmielom sme urobili v roku 

1982 roztomilý film pre deti Chlap prezývaný Brumteles. Sce-

nár napísal Peter Ševčovič a nakrútili sme ho s vynikajúcim 

hercom Vladom Müllerom. 

Stručne som spomenul niekto-

ré nezabudnuteľné tituly.“ 

 Okrem tvorivej práce 

bol aj pedagóg. Niekoľko ro-

kov prednášal na VŠMU, ne-

skôr pôsobil na Fakulte mas-

mediálnych komunikácií  

UCM v Trnave i na Akadémii 

umení v Banskej Bystrici. Ako 

sa priznal, mladosť študentov 

mu dlhé roky pomáhala ne-

stratiť kontakt s jeho mlados-

ťou. Preto sme ho všetci po-

znali ako veľkého optimistu. 

Nezabudnuteľné sú aj jeho 

novoročné vinše.  Jeho príve-

tivú a zaujímavú tvár vymodeloval do busty priateľ sochár An-

drej Rudavský. 

 Budeme si ho pamätať ako tvorcu rozličných umelec-

kých žánrov, vynikajúceho kameramana a humorom oplývajú-

ceho veršotepca. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov 

a prispievateľom Literárneho týžden-

níka. 

 A dlhé roky spolupracoval s 

nami, s naším Divadlom Na kolene. 

Napísal pre nás 4 divadelné hry a 

keďže Marián bol veľký lokálpatriot, 

písal ich v „častofčine“. A my sme ich 

s radosťou a veľkým úspechom hrali. 

Tiež nás pri mnohých príležitostiach 

zoznámil so svojimi kolegami herca-

mi, ktorí boli velikánmi slovenského 

divadla. Tak sme spoznali napríklad 

pani Strniskovú, pána Polónyiho, pána 

Krivosudského, svetového míma pána 

Sládka, pánov Adamoviča a Chudíka. 

Budeme si ho pamätať ako vždy dobre naladeného a usmiateho 

človeka, ktorý s kamerou pochodil celý svet, ale najviac milo-

val svoju rodnú Častú. 

 A tak  dovoľte, aby som na záver parafrázovala jeho 

vlastné slová: Veru nebude nám chýbať iný nik, ako Marián 

Minárik. 

 

za Divadlo Na kolene: Ľubica Bošmanská 

foto „40“ rokov DNK: Roman Setnický 

zdroj: Anna Sláviková, Ivan Priehradný 
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Častofský optymysta 

 

 Ako spomienku na 

Mariána Minárika-Častovského 

(*25. 3. 1939 – + 4. 10. 2020) 

prinášame ukážky z jeho lite-

rárnej tvorby – z básnickej 

zbierky Moje pokusy o lietanie 

(2005), v ktorej vydal výber 

básní z rokov 1990-2003 

a z kníh Pravé častofské novo-

ročné vynše 1979-2009 (2009), 

Spomienky na moju Častú 

a okolitý svet (2010) a úryvok 

z jeho rozhovoru pre Informač-

ník z roku 2007. 

 

Adam Herceg 

foto: Anna Sláviková 

Spomienky na moju Častú a okolitý svet  

(úryvok) 

 

 Takmer každá dedina má pri kostole vežu. Hlahol jej 

zvonov počuť široko ďaleko a vidno ju z celej dediny. A ak máte 

šťastie a možnosť vystúpiť do jej zvonice, objavíte boží pokoj, 

ktorý sa rozprestiera nad celou dedinou. V tom pohľade je 

ukrytá všetka radosť detských rokov... 

 Aha, tam je tá veľká hruška a odtiaľto je taká malá. A 

cestička z Pažice sa tiahne až do polí. V diaľke za Uhlárnou je 

kaplnka Rozárka, vpravo od nej lúky - Podvorné - chodievali 

sme tam pásť kravky, kozy a v zajatí zloducha šúľali cigaretle z 

lopúcha. Vidno polia, kam sme chodievali zbierať klásky a pásť 

husi. Vpravo je starý, dávno opustený židovský cintorín - rástli 

tam na hroboch veľké jahody, oveľa väčšie, než inde. Pred ka-

marátmi sme ohŕňali nosom, že kto by také jahody z hrobov 

jedol, len aby nám ich niekto nevyzbieral... Kam oko doľahne, 

tam spomienka a kus nostalgie... Po rokoch všetko, čo bolo 

kedysi všedné, je teraz pre mňa zaujímavé a významné. Ako rád 

by som si ešte porozprával s otcom a hľadal odpoveď na stovky 

otázok, čo bolo predtým, než som sa narodil.  

 

 

Úryvok z rozhovoru pre obecné noviny  
(A. Herceg, P. Pudmarčík ml.): 

 

 Prečo sa pod svoje texty podpisujete ako Marián Miná-

rik-Častovský? 

 Častovský má iný dôvod. Častú som začal propagovať, 

keď si herec F. Dibarbora zo mňa uťahoval a hovoril 

mi: „Kde je to tá Čadca?“ A ja som si hovoril, všetci 

musia vedieť, kde je Častá a začal som písať Novoročné 

vynše v častofčine. V televízii mali úspech.  Robil som 

ich tisíc ročne, aby som pokryl všetkých ľudí! Zistil som, 

že je to konečné číslo. Človek už viac priateľov mať ne-

môže. (smiech) 

 

 Treba byť optimista, že? Máte to napísané aj na svo-

jom blogu – „som optimista“. 

 Áno, treba byť. 

 

 Je to dobrý spôsob žitia? 

 Myslím, že áno. Keď som sa v živote rozčúlil, tak som si 

vždy pripadal smiešny. Musel som ísť hneď preč, aby 

som sa nerozosmial. Keď už som taký rozčúlený, aby 

som to nepokazil. Viem, že keď sa rozčúliš, tak sa rozču-

ľuješ na seba, že si niečo nezvládol. Na blogu som napí-

sal vetičku: „Ak by som sa mal päť minút hádať, tak by 

som radšej o päť minút skôr zomrel.“ 

 

 Ste šťastný? 

 Áno. Keď som ako dieťa odchádzal po pobyte 

v nemocnici, videl som na stolíku môj prepúšťací list 

a vedľa neho úmrtný list chlapca mladšieho odo mňa... 

a vtedy som si hovoril, ako to, že ja som dostal príleži-

tosť žiť a on nie? 

 

P.Š. 1991 

 

Vánoce boly býlé 

Sylvester veselý 

 

Nový rok začýná 

 

V komýne sa údzy svyna 

Sudy máte plné výna 

Čo by ste ešče nescely 

Budzte furt veselý 

Nyšt vás neomýna 

Len tá myška v postely 

Já vým, že to neny myška 

Že je to Maryška 

Ten, gdo nemá myšku 

A any Maryšku 

Temu stačý yhla 

Postel nech mu zahrýva 

Rozpálená cyhla 

 

Na prýdavek kúščyček 

Pravéj 

Častofskéj gramatyky 

 

Ket na zymu snech napadne 

Do jara aj zende 

Ket sy z jara nasadzýte 

Do leta to zende 

Ket sa néčo naučýte 

Hnet sa vám to zende 

 

Šecko dobré a nyšt zlé 

Každučký den 

Každučkú hodzynu 

 

Vynšuje vám yný nyk 

Jako 

Maryján Mynáryk aj ze svú rodzynu 

Na čo myslím  

 

Na čo myslím? 

 

Na letné nebo 

na zimný sneh, 

na tvoje vlasy 

i na tvoj smiech. 

 

Na zelenú lúku, 

na vonný kvet, 

na teba a na to, 

čoho už niet... 
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 Klub v čase koronavírusu má stále problémy, ktoré sa 

vyskytujú najmä v nemožnosti cvičenia. Otvorene povedané, 

členovia nemajú kde cvičiť, čo, samozrejme, chápeme vzhľa-

dom na jestvujúcu situáciu. Na druhej strane si musíme pri-

znať, že ak táto situácia bude dlhodobo pretrvávať, môže sa 

stať, že sa postupne rozsypeme. Už teraz máme obavu z toho, 

že budeme musieť začínať s niektorými cvikmi nanovo, najmä 

s tými tzv. náročnejšími. To isté sa týka súborných cvičení ka-

ta. Zostavy kata môžu deti zabudnúť úplne, vzhľadom na ich 

samotnú náročnosť. Deti vedeli zacvičiť aj rádovo vyššie  zos-

tavy ako Heiku, Annan, či Paiku. Na tieto môžeme úplne za-

budnúť a trénovať ich od začiatku. Ak  mám byť úprimný, tak 

fyzické danosti našich pretekárov pôjdu tiež závratne dolu. 

Skúsili sme cvičiť v posilňovni u kolegov v Trnave s dvomi 

pretekármi, ale bolo vidieť značný pokles výkonnosti. 

 Niekoľkokrát sme navštívili Senicu i Bratislavu, aby 

sme i tu zisťovali situáciu, ako pokračujú s tréningami. Žiaľ, 

situácia je, dá sa povedať, rovnaká. Boria sa s rovnakými prob-

lémami ako my. SZK skúša cvičenia cez tzv. videá a tu mám na 

mysli i súťaže, čo je však ešte väčší problém. Ako problematic-

ké sa javí ich samotné hodnotenie a oznámkovanie, čo si veľa 

trénerov nevie predstaviť. Vyskytujú sa rôzne problémy, ktoré 

musia promptne a takpovediac za pochodu riešiť. Uvidíme, ako 

dopadne tento pokus. 

 Blížia sa Vianoce i Nový rok, a tak nám dovoľte 

v mene všetkých členov zaželať občanom šťastné sviatky 

a veľa zdravia. 

 

Jozef Rybárik, predseda 

 

Anketa  

 

Kynologický klub Častá pôsobí v obci viac ako 20 rokov a 

patrí medzi najstaršie kluby v obci. V jeho radoch sú od 

zakladajúcich členov až po úplne najmladšiu generáciu pso-

vodov. Viacerí z nich sa pre čitateľov Častovského Infor-

mačníka podelili na konci roka 2020 o skúsenosti z činnosti 

klubu a dôvody členstva v ňom. 

Roman Stojkovič, NADYR, 

stredoázijský ovčiak,  

8-ročný 

 

,,Do klubu chodíme s rodinou 

takmer od samého začiatku. 

Najprv so svojím prvým 

psom, nemeckým ovčiakom 

Aronom. Teraz s Nadyrom, 

ktorý je v klube určite najväč-

ší a najťažší. Máme tu per-

fektnú partiu ľudí, organizuje-

me okrem výcviku rôzne zau-

jímavé aktivity a sprievodné 

akcie.“ 

 

Mária a Marián Polakovičovci, JOLLY, RONY, nemecký 

ovčiak, 6-ročná, 10-ročný 

 

,,Som rád, že v klube, kde sa stretol skutočne vynikajúci kolek-

tív ľudí, môžem ako výcvikár odovzdávať nadobudnuté skúse-

nosti z rôznych súťaží. Záujem ľudí je veľký. Každý, kto pravi-

delne chodí, môže vidieť pokrok vo výcviku svojho psíka. Maj-

ka, ktorá chodí spolu so mnou takmer na každý výcvik, je záro-

veň dobrou fotografkou a zároveň pozorovateľkou výcviku.“ 

 

Jana Schwarzová, DUNAJ, francúzsky buldoček, 4,5-ročný 

 

,,O klube som vedela už skôr, 

z minulosti, kedy sme ho na-

vštevovali. S Dunajom sme 

pravidelne začali chodiť preto, 

lebo je to vynikajúca psycho-

hygiena pre mňa a super socia-

lizácia pre psíka. Teda užitoč-

né pre oboch z nás.“ 

 

 

K Y N O L Ó G I C K Ý  K L U B  Č A S T Á  

pokračovanie na strane 11 →  

KHAN KLUB KARATE ČASTÁ 
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Miroslav Žilinský, BUBO,  

kríženec nemeckého ovčia-

ka, 12-ročný 

 

,,Mám v klube v súčasnosti 

najstaršieho psíka. Veľmi ma 

baví chodiť na výcviky a pod-

ujatia klubu. Výcvik je orien-

tovaný na šteňatá, ale aj star-

ších psov. Každý si tu môže 

nájsť vo výcviku to, čo potre-

buje. Veľmi dobre sa tu cítim. 

O klube som sa dozvedel v 

Šenkviciach.“ 

 

 

Daniel  Schwarz, BONY,  

nemecký ovčiak, 12-ročný 

 

,,Na výcviky chodím s Bonym 

od jeho štyroch mesiacov. 

Dnes je druhým najstarším 

psom na cvičisku. Chodíme aj 

na pravidelné akcie, akými je 

napríklad tradičný silvestrov-

ský výstup na Keltek. Je tu 

dlhoročná vynikajúca partia 

ľudí, ktorí sa na nič nehrajú.“ 

 

 

Štefan Jankovič, Viktória 

Kašická, BAILEY, weimar-

ský stavač, 4-mesačná 

 

,,Do klubu sme chodili spolu 

Arsou, taktiež weimaračkou, 

ktorá bola nerozlučnou dvoj-

kou Tobyho (Kašického), kto-

rý pri nej vyrastal. Teraz zase 

Bailey vyrastá pri ňom. Bude-

me musieť skĺbiť základný 

výcvik s poľovnou upotrebi-

teľnosťou.“ 

 

Dominika a Michal Kmecovci, Casey, nemecký ovčiak, 2,5-

ročná 

 

,,V rodine sme mali vždy nemeckých ovčiakov a do klubu sme 

chodili spolu so sestrou od detstva. S manželom sme si obstara-

li fenku, s ktorou sa podľa časových možností zúčastňujeme 

výcviku. Rady a skúsenosti z klubového výcviku využívame 

pri jej výchove.“ 

 

Sára Drexlerová, CARSON, 

doberman, 6-mesačný 

 

,,Na výcvik chodím, aby ma 

Carson poslúchal. Počula som, 

že doberman je mierne bojový 

pes. Preto chcem, aby bolo 

naňho spoľahnutie. Výcvik je 

veľmi dobrý a ja registrujem u 

svojho psíka pokrok vo výcho-

ve a výcviku. O klube som sa 

dozvedela od spolužiačok.“ 

 

 

 

Karolína Troppová, BEKY, 

labrador, 15 mesiacov 

 

,,Beky je môj prvý psík. 

Chcem, aby bola dobre vycvi-

čená, poslúchala ma a bola 

socializovaná. Chodím sem s 

tatinom pravidelne a veľa som 

sa o výcviku psov naučila. O 

klube nám povedali susedia.“ 

pokračovanie na strane 12 →  



Strana 12 

Dáša Mojšová, LEO, labra-

dor, 2,5-ročný 

 

,,Nedeľné výcviky sú veľmi 

dobrým spojením prechádzok 

v prírode a výcviku psa. Vý-

cvik je veľmi kvalitný. Tento 

rok sa nám podarilo na klubo-

vej súťaži obsadiť prvé mies-

to, čo je toho dôkazom. A 

hlavne je tu vynikajúci kolek-

tív.“ 

 

 

 

Zuzana Tahotná, ZIGY a MOUGLY, nemecký ovčiak, 5 

a 7-ročný  

 

,,Samozrejme, že sem chodím hlavne kvôli výcviku svojich 

psov. Ale musím zdôrazniť, že aj preto, lebo som chcela pre-

stať fajčiť, čo sa aj podarilo. Som rada, že môžem pravidelne v 

klube pomôcť aj pri rozhodovaní, pri kynologickej súťaži.“ 

 

Tomáš Dilong, MERLOT, 

labrador, 8-mesačný 

 

,,Na výcvik som chodil pred 

niekoľkými  rokmi taktiež s 

naším labradorom. Takže o 

klube viem a teraz ide o naše 

pokračovanie  Hlavne sa nau-

čiť základné povely, posluš-

nosť  a socializovať psíka.“ 

 

 

 

 

Daniel Bielik, MIA, nemec-

ký ovčiak, 6-mesačná 

 

,,Doma máme deväť ročného 

nemeckého ovčiaka Aurola. 

Mia je v poradí druhý psík a 

pre   mňa je to pokračovanie a 

výcvik malého šteniatka. Som 

rád, že môžeme na výcvik 

chodiť aj v tomto období, aby 

sme nič nepremeškali a získali 

návyky a základy pre ďalší 

výcvik.“ 

 

 

Barbora Schwarzová, 

FREDDY, kríženec, 14-

mesačný 

 

,, Máme psíka z útulku, adop-

tovali sme si ho v apríli tohto 

roku. Veľa sa naučil, robí nám 

radosť. Aj z „utulkáča“ sa dá 

vychovať a vycvičiť super 

psík. Chce to trpezlivosť, lás-

ku a ľudský prístup. Boli sme 

s ním aj na ukážkach klubu 

pre deti v škole v Častej.“ 

 

 

Korina Lindnerová, TARA, 

nemecký ovčiak, 9-mesačná 

 

,,Tara je môj prvý pes. Chcem 

mať vychovaného a vycviče-

ného nemeckého ovčiaka. Je 

tu kvalitný výcvik, veľmi pek-

né prostredie v prírode a hlav-

ne super partia ľudí, ktorí tu 

chodia a venujú sa výcviku 

psov.“ 

 

 

 

Pavol Zajac, HERRY, ne-

mecký ovčiak, 4-mesačný 

 

,,Do klubu som chodil aj pred-

tým. S naším prvým psom 

Toresom, ktorý má teraz šesť 

rokov. Takže medzi kamará-

tov a dobrú partiu ľudí sa teraz 

opätovne vraciam so šteňaťom 

nemeckého ovčiaka.“   
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Alena a František Kašickí, TOBY, nemecký ovčiak, 2-ročný 

 

,,Klub je súčasťou našej rodiny viac ako dvadsať rokov. Máme 

tretiu generáciu nemeckých ovčiakov, po Brixovi a Hookovi, 

chodíme teraz na výcvik s Tobym, ktorý sem najprv chodil s 

weimarskými stavačkami Arsou a teraz Beilyou. Klub je oázou 

pokoja, relaxu a s vynikajúcou tradíciou, kde sa spája kvalita a 

skúsenosť s výcvikom psov s rodinnou atmosférou, zaujímavý-

mi aktivitami a vynikajúcimi vzťahmi, kde už chodia deti detí, 

ktorí s nami začínali.“ 

 

vedenie Kynologického klubu Častá 

foto: František Kašický, archív klubu 

Zhrnutie činnosti v roku 2020 za oddiel TOM 

 

 Vzhľadom na situáciu, ktorá nás určitým spôsobom 

obmedzuje od jari tohto roka, sme, bohužiaľ, boli nútení zrušiť 

viaceré plánované turistické akcie v rámci KST ako aj oddielu 

TOM.  

 V mesiaci jún sme po dohode s vedením ZŠ s MŠ 

v Častej usporiadali v rámci didaktických cvičení upravené 

preteky v turisticko-orientačnom behu. Žiaci prvého aj druhého 

stupňa si spolu s pani učiteľkami mohli vyskúšať niektoré špor-

tové a vedomostné stanoviská (plazenie, hod na cieľ, lanová 

lavička, kultúrno-poznávacia činnosť, rastliny a dreviny, turis-

tické a topografické značky).  
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pokračovanie na strane 14 →  

Splav 1 

Didaktické cvičenie 

Najmenší 

Splav 2 
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 Aj napriek koronavírusu sa nám v úzkom kruhu poda-

rilo zorganizovať aspoň pár turistických akcií. Rozhodli sme sa 

v lete ukázať našim najmenším členom-tomíkom čaro vodnej 

turistiky. V auguste sme zorganizovali splav Malého Dunaja. 

Tento bol rozdelený na dva dni, ten prvý sme začali v táborisku 

Jelka a naša plavba bola ukončená v obci Jahodná. Prvý deň 

plavby sme ako správni začiatočníci začali po búrke a končili 

vo vetre a daždi. Všetko však dobre dopadlo a po prespaní 

v kempe v Jahodnej naša výprava pozostávajúca z piatich dos-

pelých a šesť detí na vode + jedného dospelého (sprievod), 

pričom najmladší člen mal tri 

roky. Plavba druhý deň pokra-

čovala po Malom Dunaji 

a Klátovskom ramene do 

kempu pri termálnom kúpali-

sku v Topoľníkoch. U detí 

mala táto forma turistiky veľ-

ký úspech, veď kúpanie v 

studenej tečúcej rieke je záži-

tok pre každého. Preto sme sa 

ešte rozhodli zúčastniť sa sta-

novania pri Malom Dunaji 

spojenom s výučbou vodáckej 

abecedy a sezónu sme ukonči-

li koncom septembra uzatvo-

rením vôd Malého Dunaja. 

 Nakoľko je zakázané zhromažďovanie sa, turistiku 

sme v tomto roku absolvovali v menšom počte, ako po minulé 

roky. Poväčšine to boli túry po okolitých kopcoch nad Častou. 

Zvládli sme Glótz, Veľké a Malé Vápenné, Veľkú Homolu, 

Keltek, Egreš a zablúdili sme aj do iných okresov, kde sme 

turistiku spojili s návštevou zrúcanín: kláštor Katarínka, hrad 

Branč, hrad Čachtice a hrad Korlátko. S veľkým odhodlaním a 

baterkami objavili naši členovia aj vstup do Červenej bane a 

mohli ju preskúmať. Zo vzdialenejších miest spomenieme vý-

stup na Štefánikovu chatu, Ďumbier, Chopok a Kubínsku hoľu. 
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Zatváranie vôd Malého Dunaja 

Červená baňa 

Vápenné 

Výstup na Ďumbier 

pokračovanie na strane 15 →  

Veľké Vápenné 

Katarínka 



Okúsili sme aj cykloturistiku. Vzhľadom na vek najmenších 

členov sme volili kratšie a menej náročnejšie trasy z Častej ku 

kaštieľu v Budmericiach, Orešianska priehrada – Majdán, Ho-

lint a veľa ďalších. Jediné hromadné podujatie, ktoré sa nám 

podarilo tento rok zorganizovať, už bolo spomínané 

v predchádzajúcom čísle. Bol to Deň turistiky a behu po lese 

(Častofská 50tka spojená s Mraznickými chodníčkami).   

 Veríme, že budúci rok bude priaznivejší pre nás všet-

kých a my sa budeme môcť vrátiť späť k činnostiam, ktoré sme 

úspešne rozbehli v predchádzajúcich rokoch v rámci oddielu 

TOM, a znova sa budeme môcť stretávať s deťmi a ich rodič-

mi, ktorí majú radosť zo spoznávania prírody, turistiky a 

športu.  

 Všetkým vám prajeme krásne, pokojné a požehnané 

Vianoce a všetko dobré v novom roku 2021.  

 

Marián Porkert, predseda KST 

v zastúpení členov KST-TOM 

Jesenné medaily pre silový trojboj  

    

 Po letnom uvoľnení pandemických opatrení sme do-

biehali zrušené jarné súťaže. V poradí druhou súťažou jesene 

boli Majstrovstvá SR v klasickom tlaku na lavičke. Uskutočnili 

sa v Senci za prísnych opatrení pod holým nebom. Za početnej 

účasti súťažiacich z celej republiky sa naši tlakári vôbec nestra-

tili. V kategórii dorasteniek do 63kg vybojovala zlato Olívia 

Lapšanská. V absolútnom hodnotení dorasteniek na G-L body 

vybojovala Olívia tretie miesto. Medzi dorastencami nielen v 

kategórii do 93kg, ale aj v absolútnom poradí, kraľoval skúsený 

Adam Sudra. V kategórii do 120kg si bronz odniesol Adam 

Moravčík. Jediný náš zástupca v kategórii juniorov, úspešný 

reprezentant, Jaro Halač s prehľadom zvíťazil v kategórii do 

105kg. Medzi ženami výrazne a v novom národnom rekorde 

kraľovala v kategórii do 63kg Ľubica Polkorábová. V tej istej 

kategórii získala Olívia Lapšanská bronzovú medailu. V kate-

górii žien masters 1 (nad 40 rokov) do 57kg vybojovala skvelé 

striebro Magda Nilašová. V absolútnom hodnotení žien skonči-

la Ľubica Polkorábová na druhom mieste. Medzi mužmi v kate-

górii do 74kg nenašiel premožiteľa Marcel Ványa, ktorý sa v 

závere pokúšal, žiaľ neúspešne, prekonať svoj vlastný národný 

rekord. Medzi najťažšími mužmi v kategórii nad 120kg sa o 

medaily strhol urputný súboj, v ktorom Martin Havarik vybojo-

val skvelý bronz. 

 6. októbra 2020 sa uskutočnila v Žiline odložená Let-

ná Univerziáda študentov vysokých škôl. Silový trojboj patrí 

medzi univerziádne športy, a tak náš pretekár Kristián Filip 

Jakubec mohol pretekať v početnom poli bez rozdielu veko-

vých kategórii. Napriek svojmu nízkemu veku Kristián Filip s 

prehľadom vybojoval striebro a pridal ešte aj národný rekord 

juniorov v drepe.  
 Situácia okolo Covid-19 sa komplikovala a komplikované a 

nejasné boli aj nariadenia.  

Napriek tomu sme sa odhodlali a za nesmiernych problémov aj 

riskli usporiadať našu tradičnú pohárovú súťaž Grand Prix Slo-

vakia v silovom trojboji. Tento rok súťaž nebola medzinárodná 

a otvorili sme ju pre všetky vekové kategórie. Chceli sme vyjsť 

v ústrety všetkým tým, ktorí tento rok nemohli pre zrušené 

podujatia odsúťažiť. Množstvo súťažných kategórií a prísne 

hygienické nariadenia, ktoré sme museli splniť, nás dosť orga-

nizačne a finančne vyčerpali. Napriek tomu sme doslova v ho-

dine dvanástej stihli urobiť výbornú súťaž. Už štyri dni po sú-

ťaži boli všetky verejné podujatia zrušené.  
 Na súťaži sa predstavila takmer kompletná slovenská 

špička. Medzi dorastenkami vyčnievala Olívia Lapšanská, kto-

rá zvíťazila bez rozdielu hmotnostných kategórii na G-L body. 

Olívia sa môže pýšiť až štyrmi národnými rekordmi, ktorými 

ozdobila svoje víťazstvo 347,7 kg 
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(142,5+67,5+237,5). Dorastenci boli rozdelený na dve skupiny. 

V tej do 93kg vybojoval striebro Samo Molnár a Dominik Held 

piate miesto. Nad 93kg pridal Jakub Podušel bronz. V absolút-

nom hodnotení Samo získal tretie miesto. Úspešní boli aj junio-

ri rozdelení v dvoch skupinách. Do 83kg obsadil Milan Vojačik 

tretie a Timotej Tahotný piate miesto. V kategórii nad 83kg s 

prehľadom zvíťazil skúsený reprezentant SR Kristián Filip Ja-

kubec s výborným trojbojom 715kg ( 275+167,5+270). Jeho 

kolega Matúš Haršány vybojoval bronz. V kategórii žien bola 

len jedna skupina, kde suverénne kraľovala Ľubica Polkorábo-

vá. Ľubica zvíťazila v osobnom rekorde 417,5kg 

(160+122,5+135). Tlak 122,5 kg je nový národný rekord. Dru-

hú priečku obsadila Lucia Lebocová. Medzi mužmi sa odohrá-

vali súboje v dvoch skupinách. V tej do 105kg jasne zvíťazil 

reprezentant SR Kristián Slíž so supervýkonom 860kg 

(335+220+305) pred bronzovým Dominikom Dugovičom, kto-

rý si po rokoch opäť vyskúšal súťažné pódium. V kategórii nad 

105kg rovnako jasne zvíťazil ďalší náš reprezentant SR Samo 

Lederleitner s najvyšším súčtom v trojboji 925kg 

(360+250+315). Striebro v osobných rekordoch vybojoval 

Martin Havarik. V kategórii mužov masters 2 (nad 50 rokov) 

zvíťazil Marián Daňo s dvomi národnými rekordami s trojbo-

jom 600kg (217,5+183,5+200). A napokon v kategórii mužov 

masters 3 (nad 60 rokov) zvíťazil Jozef Klátik. 

 V absolútnom hodnotení si medzi dorastencami tretiu 

priečku vybojoval Samo Molnár, medzi juniormi Kristián Filip 

Jakubec, medzi ženami prvé miesto Ľubica Polkorábová, druhé 

miesto Lucia Lebocová a medzi mužmi bol prvý Kristián Slíž 

pred Samom Lederleitnerom a Martinom Havarikom. Absolút-

na open víťazka žien bola Ľubica Polkorábová a medzi mužmi 

Kristián Slíž. 

 Záver našej neúplnej sezóny bol prekvapivý, keď sa 

napokon mohli konať Majstrovstvá sveta vo fitnes v Španiel-

sku. Tu naša jediná fitneska Alexandra Subotič pri svojej pre-

miére medzi ženami získala výborné 5. miesto spomedzi naj-

lepšej svetovej dvadsiatky. 

 Dosiahnuté výsledky hovoria o vysokej výkonnosti 

našich pretekárov a tiež o výbornom zázemí, ktoré sa pre nich 

za 29 rokov práce u nás vytvorilo. Bohužiaľ, držať si vlastné 

kluby so zariadením na kvalitný tréningový proces zvláda len 

málo klubov na Slovensku. Väčšina pretekárov trénuje vo fit-

nescentrách, ktoré sú tento rok viac zatvorené ako otvorené. Ak 

nie, tak iba málo z nich si môže dovoliť otvoriť pre pár ľudí a 

za súčasných hygienických nariadení. To je tvrdý dopad na 

súčasný amatérsky šport. Športové kluby sú momentálne vo 

veľmi zlej situácii (a tá nebýva príliš priaznivá ani v normál-

nych časoch). Pri nízkej návštevnosti (naraz môže trénovať 

šesť športovcov) bojujeme o prežitie v nádeji, že šport ako taký 

toto raz „rozdýcha“ a nezanikne veľa amatérskych klubov. Bo-

la by to príliš 

veľká strata pre 

našu spoločnos-

ti, ktorú ničia 

všetky civilizač-

né či už orga-

nické alebo 

psychické ocho-

renia. Držme si 

palce a verme, 

že štát aj samo-

správy pomôžu 

prežiť amatér-

skemu športu na 

Slovensku, aby 

naši občania, 

pre ktorých je 

šport zmyslom 

života, tento 

zmysel nestrati-

li. 

 

Pavol Kovalčík 
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Futbal v pozadí pandémie 

 

 Aj v týchto ťažších časoch si vás 

dovolíme aspoň pár slovami informovať 

o fungovaní nášho klubu v posledných týž-

dňoch. Aj keď veľa noviniek vám neprine-

sieme, keďže jesenná futbalová časť bola kvôli pandémii CO-

VID-19 prerušená podobne ako na jar.  

 V poslednom Informačníku sme vás informovali 

o letnej príprave našich družstiev a o začiatku novej sezóny 

v auguste aj v septembri. Jednotlivé družstvá na sebe tvrdo 

pracovali, družstvo mužov prešlo veľkou obmenou kádra, ktorý 

sa výrazne počas leta omladil. To malo aj vplyv na prvé zápa-

sy, keď družstvo mužov doplácalo na neskúsenosť a chyby 

v jednotlivých zápasoch. Treba však aj pripomenúť, že 

v niektorých zápasoch malo naše družstvo mužov vekový prie-

mer pod 21 rokov, čo je naozaj veľmi málo. Chalanom sme dali 

čas, aby sa postupne zohrali, dobre trénovali a tým napredovali. 

Po 7. kolách mali 3 body za tri remízy a boli na konci tabuľky. 

V 8. kole nastúpilo naše A-mužstvo v Jabloňovom, a to bolo aj 

posledné kolo v jesennej časti pre naše A-mužstvo. Po tomto 

zápase sme v pondelok  zaregistrovali zdravotné problémy 

u niektorých hráčov. Keďže bola a stále je situácia taká, aká je, 

chalani zostali z preventívnych dôvodov v domácej karanténe 

a postupne sa hlásili na testovanie. Okamžite sme prerušili tré-

ningový proces A-mužstva a čakali sme na výsledky 

z testovania. Celú situáciu sme  

ihneď nahlásili starostovi obce, potom na Regionálny úrad ve-

rejného zdravotníctva a podľa ich pokynov sme postupovali 

k ďalším krokom. Samozrejme sme to museli nahlásiť aj na 

BFZ /Bratislavský futbalový zväz/ a na základe informácii bolo 

A-mužstvu odložené ďalšie domáce majstrovské stretnutie so 

Šenkvicami. Po tomto kole následne všetky súťaže prerušili 

a v tomto roku sa už nijaké zápasy neodohrajú. Uvidíme, ako 

sa k celej situácii postaví SFZ, keďže pri amatérskych súťa-

žiach bude veľký problém, dohrať také veľké množstvo zápa-

sov, ktoré sa odložili kvôli pandémii. Kluby sú tak vo veľkej 

neistote, nevedia, na čo sa majú pripravovať počas zimy, aký 

bude ich program. Samozrejme aj po finančnej stránke to nie je 

pre kluby príjemné, keďže celý rok sa starali o údržbu futbalo-

vých ihrísk, pripravovali mužstvá na jarnú aj jesennú sezónu, 

posilňovali kádre a všetko toto stálo nemalé peniaze. Či už sa-

motné kluby alebo aj obce, ktoré väčšinou tieto kluby finančne 

podporujú. No a zo strany SFZ prípadne štátu, sme doteraz 

nepočuli ani slovo o nejakých kompenzáciách alebo finančnej 

pomoci. Naviac tréningový proces sa úplne zastavil, všetky 

družstvá už viac ako mesiac netrénujú. No a čím dlhšia bude 

prestávka, tým náročnejší bude návrat do tréningovej záťaže, 

pri amatérskom športe obzvlášť. Preto veríme, nielen za futbal, 

že situácia sa upokojí a postupne zlepší, aby mohli naši hráči 

opäť trénovať a hrať zápasy. Budeme si želať, aby zodpovední 

konečne našli rozumné riešenia, ktoré by šport opäť otvorili pre 

širokú verejnosť.  

 Čo sa týka družstiev mladších žiakov a prípravky, tie 

tiež odohrali zápasy len do konca septembra a v tabuľke sa 

pohybujú v dolnej polovici. Trochu lepšie v tabuľke  je na tom 

družstvo prípravky, ktoré bolo na 9. mieste pred prerušením 

súťaže. Chlapci odohrali dosť zápasov v rýchlom slede, 

v septembri hrávali zápasy každý tretí deň a tým pádom veľmi 

nebol priestor na tréningy 
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medzi zápasmi. Preto chalanom želáme, aby si hlavne poriadne 

oddýchli a akonáhle to bude možné, aby sa poriadne pustili do 

tréningov. Dúfajme, že to bude čím skôr. 

 V klube sme teda mali sezónu cca. do konca septem-

bra, potom boli súťaže prerušené. Keďže nie je možné organi-

zovať žiadne podujatia, tak tento rok, bohužiaľ, nebolo možné 

organizovať klubom ani naše tradičné podujatia. Zrušil sa Gu-

láš Cup, ktorý sme organizovali posledné roky spolu s OZ BTC 

Častá a tiež sa nemohla usporiadať ani hodová zábava, ktorá 

mala minulý rok veľký úspech. Tiež ani bufet na ihrisku nebol 

v takej prevádzke, ako by sme si predstavovali. Všetky tieto 

aspekty potom mali negatívny vplyv aj na financie v klube.  

 Počas roka sa nám ako klubu podarilo byť úspešným 

v projekte Nadácie SFZ, cez ktorý sme získali financie na ná-

kup oblečenia pred mládežnícke družstvá. Takisto v spolupráci 

s obcou sme vypracovali projekt na druhý stĺp osvetlenia na 

ihrisku v Častej, kde dotáciu poskytoval bez spoluúčasti BSK. 

BSK však v priebehu roka kvôli pandémii pozastavila všetky 

dotačné schémy, a tak realizácia tohto projektu je pozastavená. 

Samozrejme ak BSK v budúcnosti výzvy obnoví, je kedykoľ-

vek možnosť v spolupráci s obcou sa o danú dotáciu opäť uchá-

dzať. No a tiež sme dostali menšiu finančnú podporu na deti 

v našom klube zo sociálne slabších rodín. Takže aj napriek zlej 

ekonomickej situácii sa nášmu klubu aj tento rok podarilo byť 

v niektorých projektoch úspešnými. 

 No a čo sa týka samotného vedenia klubu, vo februári 

bude končiť ďalšie dvojročné funkčné obdobie pre členov Ra-

dy klubu, ktorí rozhodujú o chode OZ. Dňa 13. februára 2021 

sa  budú konať voľby do Radyklubu na ďalšie dvojročné obdo-

bie. Niektorí členovia v Rade klubu končia, a preto aj touto 

cestou hľadáme ľudí, ktorí by nám pomohli pri riadení OZ po-

čas ďalších dvoch rokov. Ktokoľvek by mal záujem, radi ho 

medzi sebou privítame. 

 Na záver roka 2020 by sme vám všetkým radi zaželali 

najmä veľa zdravia v tejto ťažkej dobe, veľa trpezlivosti, veľa 

pochopenia a tiež veľa energie pri prekonávaní problémov 

dnešných dní. Želáme vám krásne prežitie vianočných sviatkov 

v kruhu rodiny a blízkych a aby ste sa mali v novom roku lep-

šie ako v tomto. A tiež dúfame, že sa skoro uvidíme aj na na-

šich futbalových zápasoch. 

 

 Toto vám želá FC Slovan Častá v zastúpení 

 

Ivan Ružek - predseda klubu FC Slovan Častá 

Jozef Grajciar - tajomník klubu FC Slovan Častá 

 

Jednodňový výlet - Čičmany pokračovanie na strane 19 →  

Milí naši seniori, 

 

tento rok bude naše bilancovanie veľmi krátke. Nebolo toho 

veľa, čo sme mohli urobiť, ale nie preto, že by sa nám nechce-

lo,  ale prišla pandémia koronavírusu a bolo po plánoch. No 

skôr než sa tak stalo, podarilo sa nám usporiadať 1. marca 2020 

výročnú členskú schôdzu. 

 Následne na to nastalo obdobie zákazu stretávania, 

ktoré trvalo takmer celé leto. No i napriek tomu sa nám počas 

uvoľnenia podarilo zorganizovať brigádu a urobiť potrebnú 

údržbu klubu i záhrady. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa 

aktívne zapojili, no najmä členovi výboru pánovi Michalovi 

Mičkovi za jeho obetavý prístup. Počas celého leta so svojou 

traktorovou kosačkou udržiaval pravidelným kosením trávnatú 

plochu časti areálu klubu, ktorú využívame. Patrí mu veľké 

ďakujem. Radosť z uvoľnenia opatrení netrvala dlho. Aj keď 

sme už mali naplánovaný, pripravený a dobre zorganizovaný 

rekreačný pobyt na Spiši v Spišskej Novej Vsi, museli sme ho 

zrušiť. Našu radosť nám pokazil ďalší zákaz a obmedzenia, 

práve v čase, keď sme mali vycestovať. Ešte že sme v počte 44 

členov stihli absolvovať vydarený, jednodňový výlet, počas 

ktorého sme navštívili Podolie, Beckov, Čičmany a záverom 

Rajeckú Lesnú.  

 Pandémia zhatila aj pravidelné posedenie pri príleži-

tosti úcty k starším. Napriek tomu sme sa aktívne zapojili do 

pomoci pri plošnom testovaní v našej obci formou prípravy  

JDS ČASTÁ 



koláčov a iných dob-

rôt našimi členkami 

pre všetkých, ktorí 

toto testovanie zabez-

pečovali. Tak, ako 

každý rok, tak i tento 

sme sa v obmedzenom 

počte šiestich ľudí, 

vrátane pána farára, 

zúčastnili pietnej spo-

mienky pri pamätníku 

padlých vojakov pri 

Kostole sv. Imricha. 

Stalo sa tak 11. 11. 

o 11:00 hod., kedy sa 

rozozvučali zvony na 

počesť padlých voja-

kov v I. svetovej voj-

ne. Položili sme ve-

niec a zapálili sviečky 

k pamätníku, ktoré nám s vencom darovala Stanislava Tureko-

vá, za čo jej patrí vďaka. Pietny akt sme ukončili modlitbou 

a spomienkou na tie neľahké časy. 

 Možno sa zdá, že je to málo, no v tejto neľahkej dobe 

som rada, že sa nám podarilo aspoň to. Záverom želám všet-

kým veľa síl, aby sme toto ťažké obdobie zdarne prekonali a 

mohli opäť zažívať príjemné chvíle pri výletoch, rekreáciách 

alebo pri neformálnych stretnutiach v našom klube.  

 Do nového roka 2021 zo  srdca všetkým len to dobré 

praje predsedkyňa JDS Častá  

 

Mária Setnická 

Revitalizácia židovského cintorína 

 

 OZ Červenokamenské panstvo pokračovalo trinástym 

rokom v starostlivosti, údržbe a revitalizácii židovského cinto-

rína v Častej. Aj tento rok sme investovali vlastné a sponzorské 

prostriedky, prostriedky z dotácie z obecného rozpočtu obce 

Častá, ako aj hodiny dobrovoľníckej práce do ďalšej revitalizá-

cie tohto, desaťročia zanedbávaného, pietneho priestoru. Od 

zimy 2019/2020 do konca roka 2020 sme vykonali viac či me-

nej viditeľné práce. Pri údržbe areálu sme sa sústredili na prere-

závanie náletových drevín v hrobovej sekcii, kosenie, vyrezá-

vanie náletových výrastkov a odnášanie odpadkov. Druhá časť 

aktivít súvisela s obnovou zdevastovaných náhrobkov. V tomto 

roku sme odborným reštaurovaním obnovili dva zničené ná-

hrobky (na fotografiách je opravený náhrobok Ch. Jellinekovej, 

ktorá zomrela v r. 1919). Aktivity celoročne zastrešoval náš 

člen A. Herceg, ktorý sa revitalizácii venuje od r. 2008, dobro-

voľníckych prác sa zúčastnili naši členovia M. Reho a J. Cet-

kovská, reštaurovanie vykonal A. Krchnák, výškové práce P. 

Bellay, administratívne práce naši členovia D. Hupko a A. Ar-

vayová. Za spoluprácu ďakujeme: obec Častá, ÚZŽNO v SR, 

Židovské komunitné múzeum Bratislava. 

 Židovský cintorín je pietnym miestom, na ktorom 

našli posledný od-

počinok mnohí oby-

v a t e l i a  Č a s te j 

a okolia. Žiaľ, tento 

fakt musíme neustá-

le pripomínať, pre-

tože sa nájdu stále 

takí návštevníci 

cintorína, ktorým 

pieta hrobových 

miest veľa nehovo-

rí. Často bez zábran 

v areáli venčia psov, 

odhadzujú odpadky 

a podobne, no nájdu 

sa aj takí, ktorí bez 

hanby priamo na 

cintoríne konzumu-

jú alkohol alebo 

omamné látky. Zrej-

me by sa nikomu, 

ani im, nepáčili podobné činnosti na hroboch ich blízkych, pre-

to aj takto priamo apelujeme na základnú úctu a slušnosť pri 

návšteve židovského cintorína. 

 

OZ Červenokamenské panstvo 
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Odovzdanie koláčov pri testovaní 

Pietna spomienka 11. 11. 2020  

OZ ČKP 

Náhrobok - pôvodný stav rok 2020 

Zrekonštruovaný náhrobok rok 2020 
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