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Pôvodne som na túto tému už žiadny
článok nechcel písať. Ale prešiel približne rok
odvtedy, ako sa aj na Slovensku objavil nebezpečný koronavírus - choroba, ktorú vedci pomenovali Covid-19. Táto nebezpečná vírusová choroba ťažko zasiahla do našich životov. Po minuloročnom lete, kedy prejavy nákazy trochu
utíchli, znovu prepukla na jeseň 2020. Znovu
sme museli zatvoriť alebo obmedziť prevádzkový režim škôl, materských škôl, reštaurácií, cestovných kancelárii, posilňovní, úradov verejnej
správy atď.
Ľudia začínajú už byť z toho všetkého
okolo nás unavení. Ale čo je najhoršie,
v mnohých rodinách v dôsledku tejto choroby
stratili svojich blízkych. Po roku by sme
chceli radi povedať, že
situácia sa zlepšuje.
Opak je však pravdou.
V nemocniciach je
omnoho viac ľudí, vrátane tých na umelej
ventilácii a štatistky
z dennej tlače nám
oznamujú zomrelých
v desiatkach alebo dokonca v stovkách denne. Pribúdajú opatrenia
vyhlasované na celoštátnej úrovni, ale mám
pocit, že tuším pribúdajú aj ľudia, ktorí to
nerešpektujú. Veľký
rešpekt patrí ale tej
zodpovednejšej
„mlčiacej“ väčšine,
ktorá opatrenia poctivo
dodržiava. Prvoradý je
vždy zodpovedný občan – jednotlivec! Následne
rodina, blízki ľudia, priatelia, susedia, uličná
a celoobecná komunita. Musíme vydržať, zostať
zomknutejší a zodpovední, ale hlavne trpezliví!
To svetlo na konci tunela totiž už svieti!
Je ním očkovanie proti novému koronavírusu alebo ak chcete, proti Covidu-19. Nech

už sprevádzajú očkovanie akékoľvek nedostatky, toto je v podstate jediná cesta, ako pandémiu
Covidu poraziť. Teraz nechcem týmto tvrdením
vyvolávať polemiku, či očkovať alebo nie. Je to
odporúčanie tých najviac informovaných
a najvzdelanejších – vedcov a lekárov. Každý
jednotlivec je zodpovedný sám za seba a mal by
zodpovedať za svoje činy alebo rozhodnutia.
Ale ak máte aj vlastnú rodinu, deti a vnúčatá,
preberáte svojim konaním alebo nekonaním
určitú mieru zodpovednosti aj za nich. Vedci
hovoria, že preočkovaním približne nadpolovičného až dvojtretinového počtu populácie napomôže časom k vytvoreniu tzv. kolektívnej imunity. Toho času máme v Európskej únii rôzne
druhy
vakcín.
V denných správach
môžete sledovať vývoj
očkovania na Slovensku, v Európe a vo svete. Momentálne prebieha očkovanie v našej
krajine podľa dosiahnutého veku života.
Boli aj dočasné výnimky, napr. ako prvých
zaočkovali zdravotníkov, ktorí sú v boji
s pandémiou v tzv.
prvej línii alebo možnosť dostali pracovníci
kritickej infraštruktúry
alebo naši učitelia. Ja
osobne sa zaočkovať
proti Covidu-19 určite
dám. Budem trpezlivo
čakať, kým prídem
podľa dosiahnutého
veku na rad.
Teraz
trochu
informácií
k antigénovému testovaniu, ktoré obce a mestá,
ale aj vyššie územné celky, v našom prípade
Bratislavský samosprávny kraj, vykonáva na
základe tzv. Covid automatu. V Častej testujeme
nepretržite každý víkend od 23. januára 2021, čo
znamená 11 tespokračovanie na strane 2 →
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tovacích dní/8 víkendov,
pretože spočiatku sme cez
víkendy testovali dva dni
(sobota - nedeľa), neskôr
sme podľa počtu záujemcov prešli na testovanie
v jeden deň. Posledné testovania sme vykonávali väčšinou v sobotu – odporúčam občianskej verejnosti
sledovať oznamy na oficiálnej obecnej webovej
stránke www.casta.sk, sled o v a ť
o z n a m y
v notifikáciách (pokiaľ ich
máte aktivované), ktoré
vám bezplatne zasiela
Obecný úrad Častá do vašich mobilov alebo e-mailových
schránok a v neposlednom rade počúvať oznamy v obecnom
rozhlase. Časy testovania na Covid-19, ako aj prestávky na

testovania, vrátane našej Častej.
Na tomto mieste by som sa preto chcel veľmi poďakovať všetkým, ktorí vo svojom voľnom čase mne a Obecnému
úradu Častá pomáhajú pri testovaní. Chcem im povedať:
„Ľudia, ste úžasní!“
Niektorí to ťahajú nepretržite už od jesenného testovania,
ktoré organizovali Ozbrojené sily
Slovenskej republiky. Niektorí
prišli do odberných tímov neskôr,
pretože bolo treba personál aj odbremeniť. To veľké „ĎAKUJEM“
patrí zdravotníkom, pomocným
zdravotníkom, ľuďom na registrácii, tiež tým, ktorí vypisujú certifikáty, dobrovoľným hasičom, vojakom, mojim kolegom
a kolegyniam z obecného úradu,
vedeniu základnej školy
a v neposlednom rade nášmu
miestnemu pánovi farárovi p.
Banskému, ktorý mi neskutočne
pomáha! Taktiež všetkým, ktorí
nám počas testovacích dní doniesli nezištne občerstvenie v podobe
pekárenských výrobkov alebo
domácich koláčikov/torty od gazdiniek. Nakoniec vám všetkým,
ktorí sa v hojnom počte zúčastňujete testovania!
Na záver vás chcem
všetkých znovu požiadať,
poprosiť, aby ste dodržiavali
zodpovedne všetky aktuálne
nariadenia Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného
zdravotníctva
a hlavného hygienika Slovenskej republiky.

dezinfekciu a obed pre odberné tímy v telocvični pri základnej
škole sa môžu totiž priebežne meniť.
Testovanie je dobrovoľné, ale nepriamo nás doňho
nútia opatrenia z už spomínaného Covid automatu, pretože
certifikáty potrebujeme na dochádzanie do práce.
Aj naša obec Častá nepretržite ôsmy víkend po sebe
vykonáva antigénové testovania a verte mi, zaberá to dosť veľa
z pracovného času všetkých pracovníkov obecného úradu. Okrem toho sa snažíme vybavovať všetku riadnu agendu obecného úradu. Niekedy sa cítime po celodennom testovaní
v telocvični aj trochu unavení. Bola tu aj medializovaná snaha
samospráv okresu Pezinok preniesť na štát väčšiu povinnosť za Veľa zdravia, silu vydržať
testovanie na tzv. stále MOM (mobilné odberné miesta). a veľa, veľa trpezlivosti vám
V konečnom dôsledku však u starostov a primátorov prevážil praje
pocit zodpovednosti a spolupatričnosti voči svojim občanom,
Robert Lederleitner
takže obce a mestá nášho okresu ďalej organizujú antigénové
starosta
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UZNESENIA Z OZ ČAST Á
11. 02. 2021
Uznesenie č. 1-I/OZ/2021 - OZ a) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: František Kašický a Ivan Ružek, b) určuje overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Opálková a Ľubica Cíferská, c) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice:
Robert Lederleitner.
Uznesenie č. 2-I/OZ/2021 - OZ schvaľuje program rokovania
I. riadneho zasadnutia OZ v roku 2021 v predloženom znení.
Uznesenie č. 3-I/OZ/2021 - OZ berie na vedomie plnenie
uznesení z predchádzajúceho VI. a VII. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Častej, ktoré sa uskutočnili dňa 10. decembra
2020 a 30. decembra 2020.
Uznesenie č. 4-I/OZ/2021 - OZ schvaľuje zámer spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. vykonať prípravné práce a realizačné
práce na vybudovanie líniovej stavby - optickej siete
v záujmovom území obce Častá v zmysle predloženej dokumentácie stavby – verejná elektronická telekomunikačná sieť
za dodržania podmienok uvedených v záväznom stanovisku
obce
k projektovej
dokumentácii
INS_FTTH_TT_BUDM_08_Častá. Záväzné stanovisko obce
Častá je súčasťou Uznesenia č. 4-I/OZ/2021.
Uznesenie č. 5-I/OZ/2021 - OZ súhlasí s vypracovaním geometrického plánu na rozdelenie pozemku č. 2857/5 k. ú. obce
Častá, ktorého investorom bude žiadateľ a ktorý bude slúžiť
ako podklad pre budúci odpredaj uvedeného pozemku, resp.
časti pozemku. Takto vypracovaný geometrický plán bude odsúhlasený starostom obce.
Uznesenie č. 6-I/OZ/2021 - OZ berie na vedomie súhlasy
starostu obce Častá s opakovanými nájmami bytov v obecnej
nájomnej bytovke na Fándlyho ul. č. 54 v Častej v zmysle platného VZN č. 3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov vo vlastníctve Obce Častá s účinnosťou zmlúv od 11.
februára 2021.

podárstvu. Dnes začíname s novou rubrikou - „Čo kam patrí“,
ktorej prvá časť je venovaná papieru.
Komisia si stanovila aj ďalšie ciele, ako napríklad
vybudovanie nových stojísk pre kontajnery v našej obci. Ďalším z cieľov je aj zriadenie zberného dvora v Častej. Našli sme
vyhovujúcu parcelu a máme aj predbežné ústne súhlasy na prenájom od vlastníkov pozemku. Celý proces sa iba rozbieha a je
toho veľa, čo je ešte potrebné splniť a vyriešiť — počnúc nájomnou zmluvou, zariadením zberného dvora, projektom
a rôznymi povoleniami z legislatívneho hľadiska. Musíme si
všetci uvedomiť, že skládku odpadov na Dubovej o pár rokov
natrvalo zatvoria a voziť KO na skládky vzdialené desiatky
kilometrov významne zvýši cenu za KO. Rovnako sa plánuje
zaviesť množstvový zber a každý by mal platiť za odpad, ktorý
vyprodukuje, spravodlivejšie. Ak sa podarí vážiť aj to, čo vyseparujeme, bude sa môcť cena za KO nastaviť aj podľa toho,
ako ekologicky sa správame. Toto by mala byť aj motivácia pre
občanov viac separovať. Hrozbu čiernych skládok je možné
riešiť s využitím uvažovaného kamerového systému v obci
a motiváciou občanov. Rovnako je problémom, ak niekto odpad zakázaným spôsobom spaľuje v kotli na pevné palivo.
Žiaľ, aj v súčasnosti sa stáva, že z niektorých komínov vychádza štipľavý a zapáchajúci dym, ktorý na takúto nelegálnu činnosť poukazuje. Bol som na to upozornený viackrát, a preto
vyzývam občanov, aby sa správali v súlade s nastavenými pravidlami. Ak niekto takéto niečo spozoruje, bolo by vhodné, si
z toho urobiť na mobilný telefón krátke video, aby bolo možné
dodatočne páchateľa identifikovať. To sa týka aj situácie, ak je
niekto svedkom, ako iný občan nelegálne vyváža odpad na
čiernu skládku. Skúsme sa spojiť a spoločne sa začať správať
ku krajine, kde žijeme, správnym spôsobom. Veď či dýchame
čistý vzduch, alebo pijeme čistú vodu z nášho okolia, závisí vo
vysokej miere od každého z nás. A teraz vás už pozývam začítať sa do novej rubriky, ktorá bude v tomto čísle venovaná separácii papiera.
Ing. Peter Tatranský, PhD.
zástupca starostu

ÚVODNÍK K NOVEJ RUBRIKE

KAM S PAPIEROVÝM ODPADOM?

ČO KAM PATRÍ

Najlacnejší a najekologickejší papierový odpad je ten, ktorý
neexistuje.

Vážení spoluobčania. Určite ste viacerí zachytili, že sú
na Slovensku obce, ako napríklad Košeca a jej podobné, kde
vedia občania platiť za odpad menej a viac separovať. A ak to
nevedeli, tak vplyvom okolností sa to začali minimálne učiť.
Výsledky však hovoria za všetko - významná redukcia množstva komunálneho odpadu (KO) a nárast percenta vyseparovaného odpadu (plasty, papier, kovy, tetrapaky...), a to bez výskytu nových čiernych skládok. Prišli aj na to, ako komunikovať
s verejnosťou a zvyšovať osvetu v oblasti odpadového hospodárstva. Nás čaká podobná cesta. Preto vznikla aj komisia,
ktorej cieľom je nastaviť nové odpadové hospodárstvo v našej
obci. Jedným z jej cieľov je aj informovanosť a spomínaná
osveta občanov. Preto sa budeme snažiť pripravovať
do každého čísla Informačníka príspevok k odpadovému hos-

Tak ako pri odpade vo všeobecnosti, aj pri riešení
papierového odpadu je dobré postupovať podľa nasledovnej
postupnosti: Reduce-Reuse-Recycle, čiže redukuj, opätovne
použi, recykluj. Poradie je tu dôležité — teda predtým, než sa
vôbec začnem zaoberať separovaním papiera, je dôležité zamyslieť sa nad redukciou používania papiera a tiež hľadať spôsoby jeho zmysluplného opätovného využitia.
Redukovaním papierového odpadu sa myslí zabránenie vzniku tohto typu odpadu vôbec, resp. eliminácia jeho vzniku na najnižšiu možnú mieru. Lebo najlacnejší
a najekologickejší papierový odpad je ten, ktorý neexistuje:
stromy nemuseli byť vyrúbané, papiereň nemusela vypúšťať
exhaláty do ovzdušia a minúť
pokračovanie na strane 4 →
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množstvo elektriny pri výrobe a, koniec koncov, ja nemusím
riešiť kam s papierovým odpadom. Princíp redukovania papierového odpadu stojí na mojich každodenných uvedomelých
rozhodnutiach – napr. pri tlačení dokumentov z počítača – naozaj potrebujem papierovú formu tohto dokumentu? A ak áno,
môžem ho vytlačiť obojstranne, a tým ušetriť polovicu potrebného papiera? Načo sú mi papierové verzie faktúr, napr. za
elektrinu či telefón, keď rovnakú platnosť má faktúra elektronická, ktorá mi môže byť zasielaná mailom? Naozaj potrebujem všetky tie reklamné letáky v mojej poštovej schránke?
Predsa sa to dá elegantne vyriešiť nápisom na schránke a podľa
zákona musia roznášači letákov takéto prianie rešpektovať.
Opätovné použitie (nielen) papiera na rôzne účely si
dobre pamätajú naši starí a prastarí rodičia. Možno by sme si
mali od nich zobrať príklad vo vynaliezavosti pri nachádzaní
„druhého života“ pre náš papierový odpad. Či už pri zapaľovaní ohňa v krbe, pri využívaní „šmirákového“ papiera pre výtvarnú tvorbu našich ratolestí, či na vystielanie debničiek
s jablkami. Ako malý chlapec si pamätám, že moje sporivé
pratety dokonca otáčali použité obálky naruby, aby ich mohli
opätovne odoslať. Skôr ako ekológiu mali pravdepodobne viac
na mysli ekonómiu. Ekonomické správanie je však veľmi často
zároveň aj správaním ekologickým.
Tu sa natíska otázka, či by nebolo vhodnejšie všetok
papier jednoducho spáliť, a tak nemať starosti s jeho separovaním, skladovaním a vykladaním na ulicu raz mesačne. Istotne,
z krátkodobej perspektívy to môže byť považované za elegantné riešenie, treba si však uvedomiť, že takýto spálený papier sa
už nebude dať opätovne využiť na výrobu papiera či kartónu
a o to viac bude potrebné rúbať stromy.
Keď sa nám už nepodarilo zabrániť vzniknutiu papierového odpadu, ani sme preň nenašli ďalšie zmysluplné využitie, na rade je jeho separovanie, aby sa umožnila jeho recyklácia. Existujú aj typy papiera, ktoré sa, žiaľ, recyklovať nedajú –
medzi ne patrí napríklad termopapier používaný na pokladničné bloky či
povoskovaný
baliaci papier.
Problémo m
sú tiež rôzne
povoskované
papierové
tašky, ktoré
sú
vlastne
kompozitným
(t. j. zloženým) materiálom – majú
na sebe tenkú
„voskovú“
vrstvu plastu.
Takýmto taškám či baliacim papierom
je najlepšie sa
úplne vyhýbať, resp. ich
čo
najviac
Žiadna z týchto papierových darčekových tašiek, opätovne použiaľ, nemôže byť recyklovaná ako papier.
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žívať. Pri pochybnosti o tom, či konkrétny typ papiera je recyklovateľný, hľadajme na obale recyklačný znak. Ak ho nájdeme a je na ňom značka „PAP“, tak môžeme daný obal recyklovať ako papier.
Môže sa nám však
občas stať, že na konkrétnom papierovom obale nebudeme
vedieť nikde nájsť recyklačné logo s identifikáciou typu materiálu, hoci môže ísť o recyklovateľný typ papiera. Toto je spôsobené tým, že označovanie obalov recyklačným znakom
s uvedením typu materiálu je z právneho hľadiska stále dobrovoľné, a tak sa stále nájdu aj výrobcovia, ktorým je ekológia
ľahostajná.
Pri skladovaní papierového odpadu je potrebné dať
pozor, aby nenavlhol – vlhký papier má totiž sklon
k plesniveniu. Ak nám papier predsa navlhol, skúsme ho vysušiť. Ak ho nenapadla pleseň, môžeme ho recyklovať,
v opačnom prípade ho treba spáliť či vhodiť to komunálneho
odpadu.
Dobrým príkladom opätovného využitia kartónových
škatúľ je ich použitie ako nádoby na papierový odpad. Smetiari
odvezú aj takto naplnené škatule, nielen modré plastové vrecia.
Napríklad v našej domácnosti sa osvedčilo dávať menšie kusy
papierového odpadu do modrého vreca a väčšie kusy
(rozobrané a stlačené) do väčšej kartónovej (uzavretej) škatule.
Samostatnou kapitolou sú kartónové nápojové obaly, ktoré sú
však kompozitným (zmesovým) materiálom. Okrem papiera
(ktorý tvorí viac ako 70% tohto obalu) totiž obsahujú aj kovovú
a plastovú vrstvu, a preto ich treba separovať v oranžových
nádobách na to určených. V žiadnom prípade tieto kartóny nespaľujeme – zanášali by sme si komín a zároveň vypúšťali jedovaté exhaláty do ovzdušia. Množstvo zaujímavých informácií o nápojových kartónoch sa dozviete na stránke
www.napojovy-karton.sk.
Do papierového odpadu nepatrí ani znečistený či
mastný papier vrátane servítok či vreckoviek. Ak nie sú mastné, možno ich kompostovať, v opačnom prípade ich treba vyhodiť do komunálneho odpadu alebo spáliť. Pri kartónových
obaloch od pizze treba dať pozor na časti, ktoré sú zanesené od
jedla a tieto odstrániť – tak sa dá aspoň časť takejto krabice
separovať ako papier.
Medzi aktuálne problémy ohľadom odpadov patrí aj
recyklácia jednorazových rúšok. Tieto v žiadnom prípade nes-

Jogurtový téglik pred
separáciou

Jogurtový téglik vyseparovaný na plastovú, papierovú a kovovú zložku.
pokračovanie na strane 5 →
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mieme dávať do vreca či kontajnera s papierovým odpadom.
Takisto ako pri použitých servítkach či vreckovkách by sme
tým ohrozovali zdravie pracovníkov recyklačnej linky
a prispeli by sme k šíreniu nákazy. Jednorazové rúška nelikvidujeme ani pálením, keďže obsahujú plasty. Rúška patria do
uzatvoreného obalu, ktorý vhodíme to kontajnera so zmesovým
(netriedeným) odpadom.
Podrobnosti o jednotlivých typoch papiera, ktoré možno resp. nemožno v našej obci recyklovať, sú uvedené na webovej stránke obce Častá pod sekciou „Nakladanie s odpadmi“>“Ako triediť odpad“ alebo priamo na adrese www.casta.sk/
ako-triedit-odpad. Týmto dokumentom z dielne Inštitútu cirkulárnej ekonomiky bol inšpirovaný aj tento článok.
Prajem veľa úspechov pri redukovaní, nachádzaní
ďalšieho využitia a separovaní papiera!
Matej Kubeš

NÁZOR POSLANCA
ZÁSOBNÍK PROJEKTOV ...
Pre činnosť samosprávy v mestách a obciach, ako aj vyšších
územných celkov, je vždy dôležité, pragmatické a užitočné
využívanie prostriedkov z existujúcich národných a medzinárodných grantov a fondov. Finančné prostriedky z nich predstavujú možnosť financovať rôzne projekty spoločenského významu nad rámec obecných, mestských, či župných rozpočtov.
Uplynulý rok a rok 2021 v Slovenskej republike boli a
sú z hľadiska hlavne európskych fondov charakterizovaný troma procesmi. Prvé predstavovalo programové obdobie 20142020, v ktorom malo Slovensko v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov – EŠIF alokované prostriedky vo
výške 15,4 mld. EUR. Druhý proces predstavuje nový nástroj
obnovy – EÚ pre ďalšie generácie - Next Generation EÚ vo
výške 750 mld. EUR, ktorý sa začlení do prepracovaného rozpočtu Európskej únie - EÚ na obdobie 2021-2027 v celkovej
výške 1,85 bilióna EUR, pričom finančné prostriedky budú
investované do 3 pilierov – podpora členských krajín v oblasti
investícií a reforiem, naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície a poučenie z krízy.
Slovensko môže získať prostriedky vo výške takmer 6 mld.
EUR. Tretím je príprava na nové programové obdobie EŠIF
2021-2027, s možnosťou čerpania do 31. 12. 2029, kde Slovenská republika bude mať na projekty a ciele k dispozícii čiastku
11,8 mld. EUR v stálych cenách.
Obec sa Častá sa v tomto volebnom období pravidelne
zapájala do vyhlasovaných výziev a podáva návrhy projektov
na podporu rozvoja obce z úrovne pracovníkov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, či predstaviteľov záujmových
organizácií obce. Veľmi aktívna je v tomto smere aj miestna
základná škola s materskou školou, či obecná knižnica. Je pravdou, že niektoré výzvy sa z dôvodu aktuálnej pandémie zrušili,
alebo sa výrazne predlžuje doba schvaľovania a celý ich realizačný proces. V rámci prípravy niektorých projektov je okrem
finančnej spoluúčasti obce potrebná hlavne projektová dokumentácia, ktorej zabezpečenie a financovanie je na pleciach
obce a musí sa prefinancovať ešte pred podaním žiadosti o projekt. Niekedy sa stretávam s otázkami a komentármi, či to nie
je zbytočné, ak sa nakoniec projekty z dôvodu zrušenia vyhlá-

senej výzvy nerealizujú, alebo nateraz nie je ďalší posun. V
tomto prípade platí, že ,, šťastie praje pripraveným“. Vzhľadom na veľkú alokáciu fondových peňazí v súčasnosti je veľmi
dobré, ak obec bude pokračovať v podpore prípravy zásobníka
projektov, projektovo pripravených, prípadne s právoplatným
stavebným povolením. Je tak v prípade už pripraveného projektu nadstavby školy, projektu dokončenia zvyšnej časti kanalizácie, ale aj ďalších projektov v budúcnosti, medzi ktoré patrí
napríklad riešenie otázky chýbajúceho kultúrneho domu v obci,
revitalizácie priestoru bývalého kúpaliska, využitia miestneho
amfiteátra a ďalších.
Skúsenosti z realizácie a implementácie fondov v
predchádzajúcich programových obdobiach dokazujú, že opätovne nastane obdobie, kedy budú k dispozícii výzvy a voľné
finančné prostriedky. Nádej na úspech budú mať práve obce a
mestá, ktoré budú mať takto pripravené rôzne typy projektov.
PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M
poslanec obecného zastupiteľstva

DHZ

ČASTÁ

Činnosť hasičov v priebehu prvého
štvrťroka 2021
Žiaľ, stáva sa už tradíciou, že nás
stále trápi nepríjemná situácia, ktorá vznikla
v súvislosti s koronavírusom
a
zabezpečovaním
seriózneho
a nepretržitého testovania, ktoré si vyžaduje
nemalé úsilie nielen hasičov, ale i ďalších
organizačných zložiek
a dobrovoľníkov. Samotní občania majú možnosť vidieť
dobrovoľných hasičov pri pomoci najmä v miestnej telocvični. Od začiatku roka do 6. marca 2021 sme sa na týchto akciách podieľali 11-krát, či už
išlo o pomoc občanom, alebo
pomoc pri testovaní pre ZŠ.
Sme radi, že môžeme priložiť
ruku k dielu i v tomto náročnom boji s pandémiou COVID
-19, ktorá si každým dňom berie životy našich spoluobčanov,
ale nielen tých, zasahuje
i ostatné krajiny.
Hasiči sa v priebehu štvrťroka opäť borili
s problémami okolo údržby požiarnej techniky a jej akcieschopnosti. Ak spomenieme požiarne zásahy v obci Častá, opäť

pokračovanie na strane 6 →
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sme zaznamenali jeden požiar komínu rodinného domu na
Hlavnej ulici. Zimná vykurovacia sezóna sa pre našu obec teda
končí v celku úspešne, pokiaľ berieme do úvahy porovnanie so
štatistikou okresu Pezinok. Nadchádzajúce jarné obdobie je

spojené s tradičným vypaľovaním révy vo vinohradoch, a tak
si dovolíme upozorniť našich občanov na nebezpečenstvo rozšírenia požiaru. Navyše je tu i hrozba sankcie (pokuty). Tieto
sankcie nie sú práve najmenšie v prípade, ak nie sú splnené
zákonom stanovené predpisy.

JARNÉ OBDOBIE A LESNÉ
POŽIARE
Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie,
kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej
suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo
vzniku požiarov a najmä ich šírenie.
Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri
cestách i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli
a holé konáre stromov tiež len veľmi krátko odolávajú plameňom. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom
stromov. Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie je za každých okolností zakázané
a trestne sankcionované! Na druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia
sa požiaru je závislá
od druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty,
vetra
a charakteru
reliéfu. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, vzniká korunový
požiar, ktorý sa pri
silnom vetre môže
šíriť rýchlosťou 25
km/h. Vietor postupne
šíri horiace čiastočky
do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre
takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle šírenie sa v smere
vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu,
nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát
nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon
o ochrane
pred
požiarmi
a svojím
nezodpovedným
a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom, a preto
sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon
o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode
na miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené
pri vstupoch do lesa! Pri spozorovaní požiaru ho ihneď
ohlásiť na linku tiesňového volania!

V ďalšej pasáži sa chceme dotknúť už služobným
zamestnaniam, seminárom, cvičeniam a pod. V tejto oblasti
máme sklz, nakoľko naši členovia mali už dávno cvičiť
a zlepšovať si vlastné profesijné návyky. Situáciu možno tiež
pripísať na vrub koronavírusu, vzhľadom na nemožnosť stretávania a vykonávania cvičení za účasti viacero osôb.
Tak ako všetky zložky i my očakávame, že táto nepriaznivá situácia čo najskôr skončí, aby sme sa mohli naplno
Lesy sú našim azda najväčším bohatstvom, upevňujú
venovať stanoveným úlohám a aby sme mohli seriózne pokra- a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenačovať v napredovaní.
hraditeľnú funkciu.
Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu
Na záver prajú hasiči z DHZ Častá v tomto ťažkom
nepriaznivého
vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým
období všetkým spoluobčanom najmä veľa zdravia.
i nežiaducich morálnych a ekonomických strát.
Výbor DHZ Častá
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OBECNÁ KNIŽNICA ČASTÁ

FPU podporil projekt: „K dobrej knihe treba
dobrých čitateľov“
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných
služieb patrí k hlavným úlohám knižnice. Ich súčasťou je
aj pravidelné doplňovanie knižničného fondu kvalitnou a
aktuálnou literatúrou podľa potrieb a požiadaviek čitateľov knižnice.
Obec Častá v roku 2020 podala na Fond na podporu umenia (FPU) v rámci výzvy č.10/2020 v podprograme 5.1.4.
pokračovanie na strane 8 →
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knižnice zakúpilo celkom 226 nových kníh.
Viac ako 20% poskytnutej dotácie sa použilo na
nákup kníh (59 ks) vydaných s podporou FPU.
Pre dospelých čitateľov
sa zakúpilo 120 kníh
a pre deti a mládež 106
kníh. Všetky knihy zakúpené z dotácie sa označili samolepkou s logom
FPU
a textom:
z verejných
zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. Vďaka
tejto podpore sme doplnili
knižničný
fond
o nové
tituly
s rozmanitým žánrovým

Akvizícia knižníc
žiadosť o finančnú
dotáciu na projekt
s názvom: „K dobrej knihe treba
dobrých
čitateľov“
,
ktorý
z verejných zdrojov
podporil Fond na
podporu umenia
dotáciou vo výške
2 000,- € a spolufinancovaním 0,00 €.
Cieľom
projektu
bolo doplniť knižničný fond o nové
tituly pre čo najširšie spektrum čitateľov. Z poskytnutej
dotácie z FPU sa do
Strana 8

zameraním pre všetky vekové kategórie čitateľov. Deti,
mládež aj dospelí určite
privítajú novinky z beletrie,
romány , thrillery, sci-fi,
detektívky, literatúry faktu,
rozprávky, povesti, básničky, náučnú literatúru pre
deti i dospelých.
Všetkým čitateľom
Obecnej knižnice Častá pra-

jeme príjemné čítanie nových knižných titulov, získaných vďaka projektu, ktorý podporil Fond na podporu umenia.
Dana Poizlová,
knihovníčka
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ŠK SPC ČASTÁ
Športovec roka 2020





Náš klub už dlhé roky oceňuje najsilnejších pretekárov za práve uplynutú sezónu. Na veľkom podujatí za prítom- 
nosti celého klubu, sponzorov a hostí si slávnostne pripomíname naše vždy výborné výsledky. Tiež je to príležitosť, ako po- 
ďakovať tým, ktorí svojou prácou pre klub prispeli k dosiahnutým výsledkom a tiež sponzorom, ktorí nás podporujú.
Bohužiaľ, pandemická situácia nám dlhodobo neumožňuje osláviť naše úspechy v sezóne 2020, a tak si aspoň

Olívia Lapšanská 378,30 w.b.
Najsilnejšou ženou Ľubica Polkorábová 463,09 w.b.
Najsilnejší dorastenec Samuel Molnár 353,15 w.b.
Najsilnejší junior, slovenský rekordér a zároveň tretí
medzi našimi mužmi Jaroslav Halač 514,37 w.b.
Druhé miesto medzi trojbojármi mužmi a najlepší tlakár
Samuel Lederleitner 531,87 w.b.
Najsilnejší trojbojár medzi mužmi a vôbec Kristián Slíž
540,51 w.b.
V sezóne 2020 padlo veľa kvalitných výkonov a osobných rekordov. Úcta patrí všetkým našim
pretekárom. Z tých najlepších treba vyzdvihnúť najmä Martin Havarika a Kristiána Filipa Jakubca.
ŠK SPC oceňuje aj jubilantov, ktorí majú
významné zásluhy pre klub a udeľuje im
titul "čestný člen".
Pri príležitosti životného jubilea
sme udelili titul čestný člen ŠK SPC Častá: Jane Jakušovej, Lenke Krátkej,
Dušanovi Černákovi, Dominikovi Dugovičovi.
Obrovská vďaka za zvládnutie
sezóny patrí aj našim organizátorom,
koučom, rozhodcom a bufetárom.
Taktiež obrovská vďaka našim
sponzorom DEFENSE PRO, DEMOLATION TRANS, obecným úradom ČASTÁ, DUBOVÁ a PÍLA. Taktiež firmám

takto pripomenieme
našich najsilnejších a tiež
významných
jubilantov
roku 2020. V
sezóne 2020
nás
stihlo
reprezentovať
34 pretekárov.
Stihli
sme odsúťažiť na šiestich
domácich a
dvoch zahraničných súťažiach. Spolu
naši pretekári
vybojovali až
81 medailí (45 zlato +22 striebro +14 bronz)! Z tohto
počtu je až 37 národných titulov a 15 národných rekordov ! Podľa dlhoročnej tradície oceňujeme najsilnejších prete- VERTIA s r.o. a KOMPAVA, a ďalším, ktorí sa v akejkoľvek
károv na základe koeficientu wilks.
miere podieľali na našich úspechoch.


Najsilnejšou dorastenkyňou bola slovenská rekordérka

Pavol Kovalčík, tréner
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nosť a aktivity mnohých spoločenských, športových, kultúrnych a záujmových organizácií sa utlmili, alebo si museli nájsť náhradné formy.
Aj členovia Kynologického klubu Častá sa prispôsobili veľmi obmedzeným
možnostiam spoločných kynologických výcvikov. Najprv sa
využívala možnosť výcvikov s
maximálnou účasťou šiestich
osôb. Vedenie klubu v tejto
súvislosti úzko spolupracovalo

FC SLOVAN ČASTÁ
Zatiaľ stále bez futbalu

s vedením obce a spracovalo
časový rozvrh tak, aby sa pri
dodržaní všetkých epidemických opatrení mohli stretnutia
a výcviky uskutočniť, či už pre
kategóriu šteniat a mladých
psov, ako aj dospelých psíkov.
Zmenou a sprísnením opatrení
sa nemohlo pokračovať ani v
tejto forme výcviku. Ten sa
preto výrazne individualizoval
a prešiel do formy samostatných tréningov, jednak na ky-

Vážení spoluobčania, fanúšikovia futbalu a športu ako takého. Ako
všetci dobre vieme, situácia okolo futbalu v našej obci, ale aj okolitých obciach, je zlá, krutá a veľmi ťažká, pretože naše mužstvá sú bez futbalu už viac ako 6 mesiacov!!! Je to
ťažká situácia a nikto nevie, dokedy bude ešte trvať. Ak by sa
súťaž aj rozbehla a všetci veríme, že sa rozbehne, bude veľmi
ťažké vrátiť sa do súťažného futbalu po tak dlhej prestávke.
Momentálne je to všetko iba na individuálnej príprave
chalanov, vôbec žiadne skupinové tréningy nie sú povolené.
nologickom cvičisku, či doma,
Najťažšiu situáciu budeme mať asi v našich mládežníckych
alebo v prírode. Samozrejme,
mužstvách, nikto z nás teraz nevie, koľko z detí sa vráti
spoločné výcviky pod odbork futbalu, ale my urobíme všetko preto, aby to boli všetky deti.
ným vedením skúseného výcviAreál štadióna je stále uzavretý a ako dlho ešte bude, záleží od
kára to nenahradí, ako aj s tým
protipandemických opatrení.
spojený kontakt s inými psami
Podľa predbežných správ z Bratislavského futbalovéa socializáciou. Riešenie konho zväzu máme informácie, že súťaže chcú dohrať, respektíve
krétnych výcvikových problédohrať jesenné časti súťaží. Tým pádom sa môže súťaž oficiálmov spojených s rastom a done ukončiť a určiť postupujúce mužstvo a takisto zostupujúce
spievaním šteniat sa tak premužstvo. Podmienkou tohto všetkého musí byť odohratá mininiesli do telefonických, či osobmálne polovica zápasov. Z tohto vyplýva, že v jarnej časti sených konzultácií.
zóny sa dohrajú len zostávajúce zápasy z jesene, ak to situácia
Neoddeliteľnou súčasdovolí.
ťou činnosti klubu je taktiež
Všetkým prajem pevné zdravie, veľa síl v tejto zložitej
situácii a pevne verím, že sa čoskoro uvidíme na našich futba- starostlivosť o areál cvičiska,
lových zápasoch.
prekážky a súvisiace zariadenia. Po zimnom období, tak
Ivan Ružek, predseda FC Slovan Častá ako stále, hneď potom ako zmizol sneh, sa urobili pravidelné
K Y N O L O G I C K Ý držiavacie práce, vrátane výcvikového priestoru, oddychovej
KLUB ČASTÁ
zóny, či klubovne.
Aj tento
Výcvik aj v obmedzených rok máme naplánované zrealizovať nátery na ďalších zariapodmienkach
deniach cvičiska a opravy používaných prekážok, aby bola
Opatrenia súvisiace so zachovaná bezpečnosť psovosúčasnou pandémiou Covid-19 dov a psov a údržba celého
zasiahli celú našu spoločnosť. areálu.
Týka sa to aj obce Častá. Činpokračovanie na strane 11 →
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Na komunikáciu a
zdieľanie informácií, skúseností, ako aj nových kynologických poznatkov využíva klub
svoj facebookový profil. Činnosť klubu je možné podporiť
aj v rámci 2 percent z dane,
nakoľko klub splnil podmienky

Studnička nad Imriškou
Zhotoviteľ: Laci Mičunek
Spolupráca: Maroš Mičunek, Pavel Mičunek

a je zaregistrovaný aj v aktuálnom období. Hneď ako sa uvoľ-

vy Píla, kde sa dohodol súhlas lesov, ich súčinnosť, najmä poskytnutie dreva, povolenky na vjazd do zverníc a pod.

nia opatrenia, tak bude klub
pokračovať v pravidelných nedeľných výcvikoch a príprave
ďalších podujatí, vrátane kynologickej súťaže a kynologických prezentácií.
František Kašický
foto: archív autora a klubu

MALOKARPATSKÉ STUDNIČKY
Pri potulkách malokarpatskou prírodou si raz štyria parťáci – Laci Mičunek,
Tomáš Vlček, Maťo Hubek a
Ivan Šípka všimli, aký je žalostný stav horských studničiek
v lesoch okolo Píly, kde sa naši
predkovia pri ťažkej práci v
horách chodili občerstviť. A
tak si povedali, že by nebolo od
veci s tým niečo spraviť, keď
už u správcu lesov boli horské
studienky na okraji záujmu a
túto súčasť prírodného bohatstva nechali úplne spustnúť.
Studnička Rakové
Zhotoviteľ: Tomáš Vlček
Dohodli sa, že tie najviac znáSpolupráca: Matúš Hubek
me a pri frekventovaných turistických trasách sa vyskytujúce studienky, skúsia ako dobrovoľníci obnoviť.
Nápad však bolo treba nejako inštitucionálne zastrešiť
a túto iniciatívu prevzalo na seba Občianske združenie PRIATELIA PÍLY. Projekt sme čiastočne zafinancovali hlavne nákupom materiálu, zvolali sme na pôde OÚ Píla rokovanie so
zástupcami Lesy SR, odštepný závod Smolenice a lesnej sprá-

Studnička Kobylé
Zhotoviteľ: Pavel Mičunek
Spolupráca: Laci Mičunek

Potom sa už začala svojpomocná výroba /oprava/
studničiek spravidla podľa ich pôvodnej podoby a postupná
inštalácia. Prvú zhotovil a osadil stolár Tomáš Vlček v lokalite
Rakové a ďalšiu na Rybníku.

Studnička pod Javorčinou
Zhotoviteľ: Laci Mičunek
Spolupráca: Maroš Mičunek

pokračovanie na strane 12 →
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Ďalšie dve Laci Mičunek, a to nad Imrovou lúkou a
pod Javorčinou, a ďalšie dve Pavel Mičunek pri ceste na Bielu
skalu – Kobylé a na Findlovej lúke. Jedna pribudla v
Častianskej doline na Kernovej lúke zásluhou F. Lederleitnera.
Všetky sú zhotovené z dreva, ošetrené prírode priateľskými
farbami a lazúrami, sú označené nápismi miesta, kde sa
nachádzajú a majú aj hrnčeky s logom OZ PRIATELIA PÍLY,
z ktorých sa dá napiť. Už dnes máme od turistov a

Studnička Findl
Zhotoviteľ: Pavel Mičunek
Spolupráca: Goranko Ľach

cykloturistov, na túto aktivitu veľmi priaznivé ohlasy.
Ďalšie studničky čakajú na rekonštrukciu na Panskom
dome, pri Holinde, dve pri Švomlovej lúke a v lokalite Žebrák.
Prípadné ďalšie tipy uvítame. Podľa finančných možností Studnička Kernova Lúka - časť Dolina
Zhotoviteľ: Feri Lederleitner
(sponzorské dary tiež uvítame), mienime v budúcnosti opatriť Spolupráca: Alino Nitschneider
studničky smerovými šípkami, náučnými tabuľami s opisom
miesta, výsledkom rozboru vody, s uvedením dátumu obnovy,
jej autorov a sponzorov, prípadne aj oddychovými lavičkami.
Za
spoluprácu
ďakujeme V. Kuricovi z LS
Píla a za prvý sponzorský
príspevok, p. Petrovi Kováčovi.

Aj takto vyzerali niektoré studničky pred obnovou

Studnička Rybník
Zhotoviteľ: Tomáš Vlček
Spolupráca: Matúš Hubek

Pavel Pilan Mičunek
predseda OZ PRIATELIA PÍLY
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