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 dňa 29. októbra 

2022 sa uskutočnili v Slo-

venskej republike komunál-

ne voľby do orgánov samo-

správy a vyšších územných 

celkov, ktoré priniesli zme-

ny aj v obci Častá a v rámci 

ktorých som bol zvolený za 

starostu obce na funkčné 

obdobie 2022 až 2026 na 

kandidátnej listine SMER - 

sociálna demokracia a 

HLAS - sociálna demokra-

cia.  Dovoľte mi poďakovať Vám za prejavenú dôve-

ru a podporu. Budem starostom všetkých občanov 

našej obce.  

 Využívam túto príležitosť na poďakovanie  

bývalému starostovi obce Robertovi Lederleitnerovi,  

ako aj bývalým poslancom Michaele Hrdličkovej, 

Ľubici Cíferskej, Jozefovi Jakušovi, ktorí už nekandi-

dovali, ako aj Andrejovi Dobrovičovi, ktorý je v sú-

časnosti prvým náhradníkom, za odvedenú prácu.  V 

tejto súvislosti je potrebné pripomenúť a oceniť prácu 

pracovníkov obecného úradu, ktorí tvoria neoddeliteľ-

nú a veľmi dôležitú súčasť práce starostu a zastupiteľ-

stva. 

 Súčasným poslancom obecného zastupiteľ-

stva Jozefovi Dukátovi, Jozefovi Grajciarovi, Janke 

Jakušovej, Samuelovi Lederleitnerovi, Ľubici Opál-

kovej, Ivanovi Ružekovi, Kristíne Slezákovej, Petrovi 

Tatranskému a Martinovi Turayovi blahoželám k 

zvoleniu a teším sa na spoluprácu pri rozvoji obce. 

 V predvolebnej kampani, v rámci ktorej ma 

sprevádzala a podporovala moja manželka Alenka, 

ktorej týmto veľmi pekne ďakujem, sme prešli celú 

obec a stretli sme sa s mnohými z Vás. Bolo to dôle-

žité na získanie detailného prehľadu o obci, priamych 

podnetov a zaujímavých nápadov, či neriešených 

problémov, ktoré budeme musieť spolu s poslancami, 

novo kreovanými  komisiami obce a pracovníčkami 

obecného úradu v nasledujúcom období riešiť. V 

najbližšom období sa na obyvateľov obce obrátime s 

anketou, aby sme získali oficiálny, podrobný a kom-

plexný obraz o vašich názoroch, potrebách, návrhoch, 

či želaniach. V tejto súvislosti uvítam, samozrejme, 

podnety od občanov, čo všetko by mala anketa obsa-

hovať a na čo by sa mala zamerať, tak aby ste boli jej 

súčasťou už v štádiu prípravy. Preto neváhajte kon-

taktovať mňa priamo, obecný úrad, či poslancov.  

 Prvé kroky v nasledujúcich týždňoch po 

prevzatí úradu po ustanovujúcom zasadnutí 28. no-

vembra 2022 sa budú orientovať na akútne riešenie 

veľmi vážneho problému týkajúceho sa odstúpenia od 

zmluvy so zhotoviteľom a novým verejným obstará-

vaním súvisiacim s výstavbou a rozšírením kapacít 

základnej školy. Ďalej doriešenie aspektov finančnej 

spoluúčasti obce  na projekte križovatky Hlavná  a 

Zámocká, riešenie problematiky súčasnej energetickej 

krízy, cien elektrickej energie a plynu a ich dopadov 

na obec a školu,  ďalšia realizácia výstavby rozšírenia 

materskej školy v súvislosti s ukončením verejného 

obstarávania, či zabezpečením údržby ciest a chodní-

kov v zimnom období, ktorú už aktívne riešime s 

novým zástupcom starostu obce Jozefom Dukátom. 

Nasledovať bude vytvorenie stáleho projektového 

tímu na sledovanie aktuálnych výziev a aktívne vyu-

žívanie domácich a zahraničných fondov a grantov na 

financovanie plánovaných obecných projektov a akti-

vít. Taktiež stretnutie s miestnymi športovými klubmi, 

kultúrnymi organizáciami, združeniami, aktivistami a 

organizátormi podujatí za účelom koordinovania a 

spracovania Programu obecných športových aktivít a 

Programu Častovského kultúrneho leta na rok 2023. 

Samozrejme taktiež nastavenie fungovania obecného 

úradu na základe vnútorných požiadaviek, ako aj 

potrieb občanov a samozrejme začatie aktívnej spolu-

práce s komisiami. 

 V nasledujúcom období potom rozpracova-

nie aktivít v oblasti investičných akcií a infraštruktúry 

obce, fondov a dotácií, odpadového hospodárstva a 

ochrany životného prostredia, športu, kultúry, propa-

gácie obce, komunikácie s občanmi, spolupráce s 

miestnymi podnikateľmi, kooperácie s organizáciami, 

združeniami a cirkvou, základnou školou s materskou 

školou, detí a mládeže, turistického a cestovného 

ruchu, sociálnej a zdravotnej oblasti, či požiarnej 

ochrany a krízového manažmentu vyplývajúcich z 

môjho volebného programu, návrhov poslancov, či 

pripravovanej ankety. 

 Pevne verím, že spoločným úsilím a vzá-

jomnou spoluprácou sa nám podarí splniť naše pred-

stavy a očakávania pri rozvoji obce Častá. 

 

 Vážení občania, 

 dovoľte mi v mene Obecného úradu Častá, 

ako aj v menej svojom, zaželať príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia, pracov-

ných a osobných úspechov, ako aj pokoja v rodine v 

novom roku 2023. 

 
PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M. 

starosta obce Častá 

 VÁŽENÍ OBČANIA, MILÍ ČASŤANIA, PRIATELIA,  

2022 
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 Vážení občania,  

 

takto pred rokom som Vás informoval 

o úspešnosti obce Častá v projekte Rozší-

renia kapacít ZŠ. Už vtedy som spomínal, 

že napísať výborný projekt a získať naň 

dotáciu, čo sa nám podarilo, je len časť 

úspechu a druhá časť spočíva v samotnej 

realizácií, ktorá je podmienená vysúťaže-

ním dobrého, schopného a zodpovedného 

zhotoviteľa stavby, ktorý dokáže projekt 

pretaviť do reality. Víťazom verejného 

obstarávania (VO) na prístavbu 

a nadstavbu ZŠ Častá sa stala spoločnosť 

CONCO Services z Bratislavy. Aby sme 

vyprázdnili objekt, ktorý je predmetom 

nadstavby a prístavby ZŠ, presťahovali 

sme tri triedy do budovy Farského dom-

čeka sv. Jozefa, ktorý sme si zobrali do 

nájmu a školskú kuchyňu s jedálnou do 

prenajatej časti reštaurácie Na vŕšku. 

Koncom apríla 2022 sme odovzdali zho-

toviteľovi stavenisko a mysleli sme si, že 

stavba sa hlavne počas prázdnin rozbehne 

naplno. Žiaľ, nestalo sa tak a zhotoviteľ 

mal problémy a nedokázal plniť svoje 

záväzky. Preto sme na neho vyvinuli 

enormný tlak, v podobe týždňových mo-

nitorovacích dní a kontrol progresu na 

stavbe, ale ani to nebolo účinné. Nako-

niec obec Častá bola nútená jednostranne 

od zmluvy odstúpiť. Aktuálne sa snažíme 

pomocou ďalšieho VO vybrať nového 

zhotoviteľa, ktorý by mal v šibeničnom 

termíne do konca augusta 2023 školu 

postaviť tak,  

AKTUÁLNY STAV ROZŠÍRENIA KAPACÍT ZŠ ČASTÁ 

A ROZŠÍRENIE KAPACÍT  MŠ  

pokračovanie na strane 3 →  



aby do nej v septembri 2023 mohli nastúpiť deti. Podľa znalcov 

z oblasti stavebníctva je to aj za takýto krátky čas stále realizo-

vateľné, aj keď, ako sa hovorí, bude to s „odretými ušami“, aby 

sa to do termínu stihlo.  Veríme, že stavenisko odovzdáme no-

vému zhotoviteľovi najneskôr koncom januára 2023. Rovnako 

máme nádej, že víťazom druhého VO na ZŠ bude spoločnosť, 

ktorá má všetky predpoklady na to, aby nám školu za krátky 

čas naozaj postavila. Žiaľ, zákon o verejnom obstarávaní je aký 

je a aj vplyvom zvýšenia cien stavebných materiálov v tomto 

roku sme jednoducho nemali inú možnosť, ako vyhlásiť úplne 

nové VO.   

 Rád by som Vás informoval o tom, že obec Častá 

v roku 2022 podala na BSK žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) aj na rozšírenie kapacít Materskej školy 

v Častej. V tejto žiadosti sme boli úspešní a v novembri 2022 

sme podpísali zmluvu o NFP, vďaka ktorej obec získa dotáciu 

vo výške 1 653 993,58 EUR. Prístavba MŠ by mala byť hotová 

do konca roku 2023. Bude realizovaná pri existujúcom priesto-

re MŠ. Obec v tomto roku odkúpila všetky pozemky v areáli 

MŠ od Rímskokatolíckej cirkvi a dokonca sa jej podarilo odkú-

piť aj ďalšie pozemky za poštou, aby sa dvor MŠ mal kde roz-

šíriť.  Nákup pozemkov je v zmysle žiadosti o NFP oprávne-

ným výdavkom, a tak vynaložené náklady budú obci v plnej 

výške refundované. Zároveň obec získala možnosť rozšíriť 

areál MŠ aj ďalším smerom, aby sa nestalo, že prístavba zabe-

rie celý súčasný škôlkarsky dvor a deti by sa tak nemali kde 

hrať. Toto všetko stálo nemalé úsilie zo strany obce, ale najmä 

osôb, ktoré boli do prípravy projektu a písania žiadosti priamo 

zainteresované. Vybrali  sme si, dá sa povedať,  tú najťažšiu 

cestu, ale z dlhodobého hľadiska to bolo zároveň najlepšie 

možné riešenie, ktorého benefity budú deti po zrealizovaní zá-

meru MŠ dlhoročne užívať. Žiadosť o NFP sme podávali na 

poslednú chvíľu, lebo sme čakali na právoplatné stavebné po-

volenie, a len vďaka vysokému nasadeniu projektového tímu sa 

nám podarilo všetko v čase správne zmanažovať. Ako všetko, 

aj toto prináša určité riziká, ktoré v tomto prípade znamenajú 

vyššiu spoluúčasť obce v dôsledku, že časť podzemného po-

dlažia si bude obec financovať samostatne (bol by to neopráv-

nený výdavok v zmysle žiadosti).  

 V prístavbe vzniknú dve nové triedy, jedáleň, výdajňa 

stravy, telocvičňa, chýbajúca zborovňa pre učiteľský zbor, 

sklady, schodisko a sociálne zázemie. Triedy budú oddelené od 

spálňovej časti odnímateľnou mobilnou stenou a v prípade po-

treby, tak môže vzniknúť jeden veľký priestor na spoločné akti-

vity. Bude to moderná budova, s rekuperáciou, fotovoltikou, 

dažďovou záhradou a zelenou stenou, ktorá zabezpečí vďaka 

výťahu bezbariérovosť oboch objektov MŠ. Vonku pribudnú 

nové ihriská, preliezky a vyvýšené záhony. Do budovy prístav-

by MŠ sa pravdepodobne presťahujú deti v predškolských roč-

níkoch, a tak aj ich adaptácia na školský režim bude jedno-

duchšia. Výdajňa stravy a núdzová jedáleň z chodby súčasnej 

budovy MŠ sa presťahujú do nových väčších priestorov 

v prístavbe. Súčasný objekt MŠ bude s prístavbu prepojený na 

každom podlaží, a tak deti idúce do jedálne alebo do telocvične 

sa nebudú presúvať cez vonkajšie priestory. Samostatná miest-

nosť vznikne aj pre inkluzívny tím, kde budú môcť v prípade 

potreby s deťmi samostatne a nerušene pracovať. Súčasťou 

projektu je riešenie statickej dopravy v podobe vybudovania 

ôsmich parkovacích  miest.  
 Ďakujem všetkým, ktorí sa do prípravy projektu zapo-

jili. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie a verím, že v ňovy-

berieme šikovného a spoľahlivého zhotoviteľa a takto o rok sa 

budeme spoločne tešiť z novej  
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materskej školy.  Budúci rok bude 

v Častej prebiehať čulý stavebný ruch na 

oboch miestach, ako pri základnej tak 

i pri materskej škole. Buďme preto, pro-

sím, napriek obmedzeniam, ktorým bude-

me čeliť, trpezliví. Po dokončení oboch 

stavieb Častá získa jednu krásnu, moder-

ne vybavenú, bezbariérovú a plne funk-

čnú ZŠ s MŠ a nemali by sme mať prob-

lém s jej kapacitami na nasledujúce de-

saťročia.   

 

 Na záver Vám chcem popriať 

hlavne veľa zdravia a pokojné prežitie 

vianočných sviatkov v kruhu tých, kto-

rých máte najradšej a veľa požehnania a 

osobných aj pracovných úspechov v roku 

2023.   

 

Ing. Peter Tatranský, PhD.  

poslanec OZ Častá 

 Vážení občania, obec Častá pod-

písala dňa 31. 10. 2022 zmluvu so spo-

ločnosťou OLO a. s. na zabezpečenie 

služieb v oblasti odpadového hospodár-

stva. Hlavnou zmenou je to, že smetné 

nádoby na komunálny odpad budú pri 

každom vývoze vážené. Budeme mať 

tak prehľad o tom, koľko množstva ko-

munálneho odpadu (KO) jednotlivé do-

mácnosti / spoločenstvá bytových domov 

vyprodukovali.  

 Elektronická evidencia nádob na 

KO tzv. čipovanie, ktorú obec zavádza, 

pomôže získať detailný prehľad o tom, 

kde a v akom množstve odpad vzniká. 

Evidovanie bude vykonávané pomocou 

špeciálneho vážiaceho mechanizmu zabu-

dovaného priamo v smetiarskom vozidle, 

pričom pri vyprázdňovaní smetnej nádo-

by bude údaj o jej hmotnosti priradený 

k danému súpisnému číslu nehnuteľnosti 

alebo bytovému domu. Snahou obce je 

motivovať domácnosti k lepšiemu triede-

niu odpadu, do budúcna prehodnotiť výš-

ku poplatku za komunálne odpady a za-

viesť spravodlivý a motivačný systém 

stanovenia výšky poplatkov, resp. od-

mien za kvalitnú separáciu odpadov. Keď 

bude systém plne funkčný, budete mať 

možnosť získať informáciu z webu obce 

o množstve KO z Vašej domácnosti / 

bytového domu pri každom vývoze. 

O dostupnosti týchto dát, Vás budeme 

včas informovať.    

 Ďalšou novinkou je, že od 1. 11. 

2022 môžeme do smetných nádob na 

plasty – žltej farby - dávať spolu plas-

ty, kovy aj tetrapaky. To isté sa týka 

vrecového zberu spred rodinných domov. 

Do žltých vriec sa od 1. 11. 2022 vklada-

jú spolu do jedného vreca plasty, kovy aj 

tetrapaky. Z verejných priestranstiev tak 

zmiznú kontajnery na kovy a tetrapaky 

a budú nahradené žltými kontajnermi. 

Kontajnery s objemom 1100 litrov na 

papier a sklo na verejných stojiskách os-

tanú. V novembri 2022, v období výmeny 

nádob, boli 1100 l kontajnery na sklo 

a papier dočasne nedostupné, z dôvodu 

omeškania ich dodávky od spoločnosti 

OLO, za čo sa v ich mene občanom 

ospravedlňujeme. Obec núdzovo zarea-

govala na vzniknutú situáciu a dočasne 

zabezpečila aspoň 240 l nádoby na tieto 

komodity.   

 Počty žltých kontajnerov na 

verejných stojiskách sa znížia v dôsledku 

toho, že do vrecového zberu spred RD 

budeme môcť vkladať tetrapaky a kovy, 

ktoré majitelia RD doteraz nosili na spo-

ločné kontajnerové stojiská. Týmto pá-

dom sa zvýši aj komfort pre majiteľov 

RD a s pred domu im budú po novom 

odoberané: plasty, kovy, tetrapaky 

a papier. Podľa informácií od spoločnosti 

OLO, je možné na vrecový zber použiť 

akékoľvek vrecia, nemusia byť transpa-

rentné - priehľadné. Obec Častá bude pre 

RD koncom roka 2022 rozdávať modré 

a žlté plastové vrecia na celý kalendárny 

rok 2023. Po ich minutí si ďalšie môžete 

prísť vyzdvihnúť na OÚ, alebo použiť 

akékoľvek vaše vrecia.  

    

Poplatky za odpad:  

 Poplatky za KO sa v roku 2022 

nezvyšovali, zmenil sa ale vývozný ka-

lendár a to tak, že v zimných mesiacoch 

sa mal vyvážať KO v mesačnom intervale 

a v letných mesiacoch v tradičnom dvoj-

týždňovom intervale. Okrem toho sa 

1100-litrové nádoby pri bytových do-

moch uzamkli. Vďaka týmto opatreniam 

sme do konca októbra 2022 vyproduko-

vali o 71,06 tony KO menej ako za rov-

naké obdobie v roku 2021. Poplatok na 

rok 2023 sa ale už upravovať bude mu-

sieť. Zdraželi pohonné hmoty, zdražel 

poplatok za uloženie odpadu na skládku 

a drahší bude ja poplatok štátu za sklád-

kovanie. Ak by sme mali všetko premiet-

nuť do ceny za KO, tak by to mohlo byť 

pre občanov neúnosné a cena za KO by 

sa dostala zo súčasnej (už dva roky ne-

zmenenej) ceny 34,98 EUR na 48,74 

EUR na osobu a kalendárny rok.  Pos-

lanci OZ v Častej si uvedomujú v akej 

ťažkej dobe žijeme, a preto na svojom 

zasadnutí dňa 21. 11. 2022 prijali zvýše-

nie poplatku za KO na rok 2023 len 

o 10%, čo predstavuje pre fyzické osoby 

s trvalým pobytom v obci Častá sumu 

36,50 EUR na osobu a kalendárny rok.  
Takýmto rozhodnutím ale bude chýbať 

na dofinancovanie KO v roku 2023 cca 

22 200 EUR, ktoré predpokladáme po-

kryť úsporou nákladov na skládkovanie 

odpadov, nakoľko zavedením váženia 

každej jednej nádoby na KO predpokla-

dáme zvýšenie triedenia odpadov občan-

mi a právnickými osobami  a tým zníže-

nie množstva zvyškového komunálneho 

odpadu v čiernych nádobách vyvážaných 

na skládku. Inak povedané, veríme, že 

chýbajúce financie sa nám podarí spoloč-

ne ušetriť vďaka váženiu odpadu a vyššej 

miere separácia. Závisí to ale od discipli-

novanosti každého z nás.  

 

Spravodlivejší systém v budúcnosti:  
 V roku 2023 budeme, ako už 

bolo povedané, monitorovať množstvá 

vznikajúceho KO v jednotlivých domác-

nostiach a bytových domoch. Takto o rok 

sa na základe zozbieraných dát spracuje 

nový návrh VZN o poplatkoch za odpad. 

Poplatok na rok 2024 sa vypočíta novým 

spravodlivejším spôsobom. Zrejme sa 

bude skladať z dvoch položiek paušálnej, 

ktorá bude pre všetkých rovnaká a v nej 

bude započítaný KO vznikajúci na cinto-

ríne, a verejných priestranstvách 

a pohyblivej zložky, ktorá bude určená na 

základe reálne zozbieraných dát pre kaž-

dú jednu domácnosť, alebo bytový dom. 

Na prípravu nového VZN o odpadoch 

máme celý rok 2023. Boli sme 

a opätovne sa pôjdeme pozrieť do obcí, 

kde je tento systém už roky v prevádzke 

a, takpovediac, poučíme sa z chýb, ktoré 

tam nastali a zároveň prevezmeme ich 

dobré praktiky a skúsenosti. Uvažujeme 

nad tým, že systém zohľadní vo forme 

úľavy osoby ZŤP, ktoré používajú inkon-

tinenčné pomôcky, ktoré zvyšujú množ-

stvo KO, alebo aj iné, inak znevýhodnené 

osoby. Máme teda dostatok času, aby 

sme nové VZN správne a podľa možnos-

ti, čo najlepšie nastavili. Celosvetovo sa 

ukázalo, že 

INFORMÁCIE K ZMENÁM 

V ODPADOVOM  

HOSPODÁRSTVE  
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zavedenie váženia KO prispieva k významnému zníženiu pro-

dukcie KO a zvýšeniu podielu separovaných komodít.  

 Poplatok za KO bude každým rokom narastať a  ak by 

sme neurobili tento krok, stane sa pre občanov onedlho finanč-

ne neúnosný. Preto Vás prosím a vyzývam zároveň, aby sme 

k tejto problematike pristupovali maximálne zodpovedne. Po-

kúsili sa v prvom rade minimalizovať tvorbu odpadu a keď už 

aj odpad vznikne, maximálne množstvo z neho vytriediť po 

jednotlivých separovaných komoditách a do nádob na KO dá-

vať naozaj len to, čo tam patrí. Ďakujem za pochopenie.  

 

Ing. Peter Tatranský, PhD. 

poslanec OZ Častá 

Uznesenie č. 1-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej:   

 1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: František Kašický 

a Ľubica Opálková,  

 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Cíferská 

a Andrej Dobrovič,  

 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Kristí-

na Slezáková.   

 

Uznesenie č. 2-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje program rokovania VI. riadneho verejného za-

sadnutia OZ v roku 2022 podľa pozvánky.  

 

Uznesenie č. 3-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej.    

 

Uznesenie č. 4-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie verejné vypočutie prítomných občanov.  

 

Uznesenie č. 5-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 2/2022.  

 

Uznesenie č. 6-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej :  

 1) konštatuje, že hlavný kontrolór obce predložil Obecnému 

zastupiteľstvu v Častej  v súlade s § 18f  ods. 1, písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  platnom  zne-

ní stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Častá na rok 2023 a 

na obdobie            rokov 2024 a 2025 pred jeho prerokova-

ním a schválením v obecnom zastupiteľstve obce Častá,  

 2) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu programového rozpočtu na rok 2023, ktorý odporú-

ča Obecnému zastupiteľstvu v Častej na rok 2023 schváliť. 

 

Uznesenie č. 7-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej :  

 1) berie na vedomie:  

     - a)stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu    

        rozpočtu obce Častá na rok 2023 a obdobie r. 2024 – 2025    

     - b)  rozpočet obce Častá na r. 2023 – 2025                

     - c)  dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Častá na r.   

       2023 – 2025,  

 2) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2023 v členení: - 

a)  bežné príjmy obce 1.988.330 EUR  

    - bežné výdavky obce 1.866.490 EUR  

    - kapitálové príjmy 0 EUR  

    - kapitálové výdavky 77.240 EUR  

    - príjmové finančné operácie 0 EUR  

    - výdavkové finančné operácie 44.600 EUR  

    - plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia 0 EUR  

    b) schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2023 

 

Uznesenie č. 8-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje VZN č. 2/2022.  

 

Uznesenie č. 9-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje VZN č. 3/2022 s pripomienkami ZŠ s MŠ Častá 

– zvyšuje sa pásmo na nákup potravín na 3. pásmo v zmysle 

Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo, určuje 

režijné poplatky zamestnancov školy v sume 1,50 EUR/deň 

a určuje režijné poplatky cudzích stravníkov v sume 1,50 EUR/

deň.  

 

Uznesenie č. 10-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie informácie o priebehu stavebných prác 

na základnej škole Častá.  

 

Uznesenie č. 11-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie informácie o stave konania rozšírenia 

kapacity materskej školy Častá.  

 

Uznesenie č. 12-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej berie na vedomie informácie o dopravnom riešení križovat-

ky ul. Hlavná a Zámocká.  

 

Uznesenie č. 13-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  schvaľuje zmluvu o nájme medzi Oblastnou organizáciou 

cestovného ruchu Malé Karpaty a Obcou Častá na vybudovanie 

smerovníka v obci, poplatok v zmluve je v zmysle VZN č. 

4/2008 v sume 1,00 EUR/m2/rok. 

 

Uznesenie č. 14-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  schvaľuje Nájomnú zmluvu  k pozemku parcely registra 

„C“, parc. č. 523, druh pozemku Ostatná plocha, o veľkosti 1/1 

vzhľadom k celku o celkovej výmere 1 583 m2, ktorý sa nachá-

dza v k. ú. Častá v Obci Častá v okrese Pezinok a ktorý je zapí-

saný na LV č. 875 vedenom Okresným úradom Pezinok, katas-

trálny odbor v zmysle pripomienok finančnej komisie.   

 

Uznesenie č. 15-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  poveruje starostu prípravou návrhu VZN o daniach z ne-

hnuteľností vrátane zakomponovania prípadnej možnosti kaž-

doročného zvyšovania o mieru inflácie za predchádzajúci ka-

lendárny rok podľa údajov zverejňovaných Štatistickým úra-

dom Slovenskej republiky. 

 

 

OÚ 
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Uznesenie č. 1-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej: 

 1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: František Kašic-

ký a Ľubica Opálková,  

 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: Andrej Dobro-

vič a Ivan Ružek,  

 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Kristí-

na Slezáková. 

 

Uznesenie č. 2-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje program rokovania VII. riadneho verejného za-

sadnutia OZ v roku 2022 podľa pozvánky. 

 

Uznesenie č. 3-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej.  

   

Uznesenie č. 4-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie verejné vypočutie prítomných občanov. 

 

Uznesenie č. 5-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľností. 

  

Uznesenie č. 6-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje VZN č. 5/2022 o odpadoch.  

 

Uznesenie č. 7-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje  VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komu-

nálne odpady. 

 

Uznesenie č. 8-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za šk. rok 2021/2022 bez 

výhrad. 

 

Uznesenie č. 9-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej neschvaľuje  odpredaj služobného notebooku zn. Asus sta-

rostovi Robertovi Lederleitnerovi za ponúkanú cenu 518,50 

EUR.  

 

 

OÚ 

Uznesenie č. 1-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej:  
a)  schvaľuje návrhovú komisiu Obecného zastupiteľstva v 

Častejv zložení: Mgr. Ľubica  Opálková, Jozef Dukát 

b)  určuje overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Jozef Graj-

ciar, Mgr. Kristína Slezáková,  

c)  berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Marcela 

Martešíková 

 

Uznesenie č. 2-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej schvaľuje  program rokovania VIII. riadneho zasadnu-

tia Obecného zastupiteľstva v Častej v roku 2022 podľa po-

zvánky  
 

Uznesenie č. 3-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej   

a) berie na vedomie:   

1.) výsledky  voľby  starostu  a volieb do obecného zastupiteľ-

stva,   

2. ) vystúpenie novozvoleného starostu  

b) konštatuje, že:  
1.) novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. František  Kašický, 

Ph.D., MBA, LL.M. zložil  zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2.) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákom-

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef Du-

kát, Mgr. Ľubica Opálková, Ing. Jana Jakušová, Martin Turay, 

Ivan Ružek, Mgr. Kristína Slezáková, Samuel Lederleitner, 

Bc. Jozef Grajciar 

           

Uznesenie č. 4-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej  berie na vedomie  že, PhDr. Mgr. František Kašický, 

Ph.D., MBA, LL.M. , starosta obce poveril funkciou zástupcu 

starostu obce Častá poslanca Jozefa Dukáta, trvale bytom: Zá-

hradnícka 821/3A,  900 89 Častá. 

 

Uznesenie č. 5-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej:  

a) zriaďuje 1.  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá pri OZ 

b) volí 2.  Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ Mgr. 

Ľubica Opálková a členov komisie na ochranu verejného záuj-

mu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ: 

Jozef Dukát, Ing. Jana Jakušová , Martin Turay, Ivan Ru-

žek, Mgr. Kristína Slezáková, Samuel Lederleitner, Bc. 

Jozef Grajciar 

c) menuje 3. zapisovateľku komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá 

OZ zamestnankyňu OcÚ Častá Marcelu Martešíkovú 

 

Uznesenie č. 6-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej:  

a) zriaďuje: 
1.Komisiu výstavby, územného rozvoja , životného prostre-

dia dopravy pri OZ Častá 

2. Komisiu pre školstvo, deti, mládež pri OZ Častá 

3. Komisiu financií podnikania a cestovného ruchu pri OZ Čas-

tá 

4. Komisiu pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok pri 

OZ Častá 

5. Komisiu pre šport  pri OZ Častá 

b) určuje  náplň práce: 

1. Komisie výstavby, územného rozvoja , životného prostredia 

a dopravy pri OZ Častá v oblasti otázok a problematiky  vý-

stavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy 

obce Častá 

2. Komisie pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá v oblasti 

otázok a problematiky školstva,  
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deti a mládeže obce Častá 

3. Komisie  financií,  podnikania a cestovného ruchu pri OZ 

Častá v oblasti otázok a problematiky  financií,  podnikania a 

cestovného ruchu obce Častá 

4. Komisie  pre kultúru, sociálne otázky a verejný poriadok pri 

OZ Častá v oblasti otázok a problematiky kultúry, sociálnych 

otázok  a verejného poriadku obce Častá  

5. Komisie  pre šport  pri OZ Častá v oblasti otázok a proble-

matiky športu obce Častá 

c) volí 
1. Komisia výstavby, územného rozvoja , životného prostredia 

a dopravy pri OZ Častá: 

A) predsedu komisie :   Martin Turay 

B) členov komisie :           

a) poslancov: Samuel Lederleitner 

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

- Ing. Tomáš Dominik - zástupca 

- Branislav Slezák 

- Ing. Marián Kurek 

- Ing. Štefan Drexler 

- Mgr. Veronika Wilflingová 

- Ing. Barbora Porkertová 

2. Komisia pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá: 

A) predsedu komisie :    Mgr. Kristína Slezáková 

B) členov komisie :                      

a) poslancov:  Ing. Jana Jakušová 

b) odborníkov: budú doplnení na ďalšom OZ (pozn. red.) 

3. Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ 

Častá: 

A) predsedu komisie :    Mgr. Ľubica Opálková 

B) členov komisie :  

a)poslancov: Bc. Jozef Grajciar 

b) odborníkov: budú doplnení na ďalšom OZ (pozn. red.) 

 

Uznesenie č. 7-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej u r č u j e  mesačný základný plat  novozvolenému sta-

rostovi obce Častá PhDr. Mgr. Františkovi Kašickému, PhD., 

MBA, LL.M.  vo výške 2665,00 EUR počnúc dňom 28. no-

vembra 2022. 

 

Uznesenie č. 8-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej schvaľuje sobášiacich poslancov obecného zastupi-

teľstva v Častej na volebné obdobie 2022-2026: Jozef Du-

kát, Mgr.  Ľubica Opálková 

OÚ  
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA  

V 4. ŠTVRŤROKU 2022  

Prišli na svet:   
Maja   Hrdlovičová  

Martin   Krasňanský  

Adrián   Švorc  
Dominik  Vrábel  

Matiáš    Varga 

Petra   Stojkovičová  

 

Zosobášili sa:   
Matúš Martešík  Lucia Lujza Paulíková  
Patrik Ďurianik  Anna Krasňanská  

 

Navždy nás opustili:   
Jarmila  Veselá  

Juraj    Hajduk 

Mária    Miková  
 

Blahoželáme jubilantom:   
  60-roční   

Barbora  Achbergerová  

Ľudovít   Ertinger  

Branislav  Pudmarčík  

Vladimír   Vrábel  

Miroslav  Kyrinovič  

Jozefína   Kvardová  
Mária    Mikušová  

Peter    Prutkay 
Miroslava  Krchnáková  

 

65-roční  
Stanislav  Nemec 

Eva    Kováčová  

Alojz   Myslík  
Jarmila  Ondrovičová  

Margita  Myslíková  

Peter    Pudmarčík  

Milan   Braun 

Ladislav  Bošmanský  

Maximilián   Dobšovič  
Oľga    Bauerová  

Milan   Pátek  

 
70-roční  

Leonard  Miko 

Eva   Belavá  
Ľudmila   Malovcová  

Marián   Porkert  

Helena  Tomaníková  
Vilma   Stojkovičová  

Alojz   Hubert  

 
75-roční  

Mária    Pešková  

Rozália   Urbanovičová  
Eduard  Glatz 

 

80-roční  
Mária   Pokorná  

Pavel   Citera 

 
85-roční  

Mária   Havlasová  

Stanislav  Kopčík  
 

90-roční  

Richard  Pozdech 
Rút   Machajová  

Silvester   Lederleitner  

 

Matrika Častá 

Radostné Vianoce a úspešný Radostné Vianoce a úspešný   
rok 2023 Vám praje redakcia rok 2023 Vám praje redakcia   

Častovského InformačníkaČastovského Informačníka  

foto: Cyril Drozda 
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USTANOVUJÚCE  

ZASADNUTIE OZ ČASTÁ 

28. 11. 2022 

VÝSLEDKY  KOMUNÁLNYCH  VOLIEB 

 Výsledky volieb podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v obci Čas-

tá, vo voľbách do orgánov samosprávy obci zo dňa 29. októbra 2022 

 

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva  

podľa volebných obvodov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:  
 

1. Jozef Dukát .................................................................... počet platných hlasov 708 

 /nezávislý kandidát/  
  

2. František Kašický, PhDr., Mgr., PhD., MBA, LL.M ... počet platných hlasov 704 

 /SMER - sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia/ 
 

3. Peter Tatranský, Ing., PhD. .......................................... počet platných hlasov 691 

 /Kresťanskodemokratické hnutie/  
                                                                                       

4. Ľubica Opálková, Mgr. ................................................. počet platných hlasov 542 

 /nezávislá kandidátka/ 
 

5. Jana Jakušová, Ing. ....................................................... počet platných hlasov 519  

 /nezávislá kandidátka/ 
 

6. Martin Turay ................................................................. počet platných hlasov 478 

 /nezávislý kandidát/ 
 

7. Ivan Ružek ..................................................................... počet platných hlasov 426 

 /SMER - sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia/ 
 

8. Kristína Slezáková, Mgr. .............................................. počet platných hlasov 367 

 /ODS – Občianski demokrati Slovenska/  
                                                                                       

9. Samuel Lederleitner ...................................................... počet platných hlasov 338 

 /nezávislý kandidát/ 
 

 Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastu-

piteľstva podľa volebných obvodov v poradí podľa počtu získaných platných hla-

sov: 
 

1. Jozef Grajciar, Bc. ........................................................ počet platných hlasov 333  

 /SMER - sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia/ 
                                                                                          

2. Andrej Dobrovič, Ing. ................................................... počet platných hlasov 271 

 /SME RODINA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),  

 NOVA, Kresťanská únia, (KÚ), ZMENA ZDOLA/      
                                                                                      

3. Veronika Gážiová .......................................................... počet platných hlasov 266 

 /nezávislá kandidátka/ 
 

4. Juraj Hrdlovič ............................................................... počet platných hlasov 185  

 /nezávislý kandidát/ 

 

 

 Za starostu obce Častá bol zvolený: 
 

František Kašický, PhDr., Mgr., PhD., MBA, LL.M .............. počet plat. hlasov 562               

 /SMER - sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia/ 

 

 OÚ 

 

 Ďalší kandidáti v poradí skončili: 
   

Mária Garajová, Ing. ........................................................ počet platných hlasov 349  

 /nezávislá kandidátka/ 
 

Ľubica Opálková, Mgr. ..................................................... počet platných hlasov 165 

 /nezávislá kandidátka/ 

 

doplnila red 
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Štvrťrok očami hasičov 

 

 Posledný štvrťrok náš dobrovoľ-

ný hasičský zbor začal výpomocou 

v priemyselnom parku Senec. Naši členo-

via sa tu striedali po 24-hodinových zme-

nách a spolu so sebou mali vozidlo Karo-

sa. Ich úlohou bolo zabezpečenie čerpa-

cieho stanoviska k stabilným hasiacim 

zariadeniam.  

 Nie na jednom mieste v našej peknej Častej nájdeme 

známky vandalizmu. Rovnako sa to stalo aj na mieste našej 

zbrojnice. Prvým prípadom v tomto roku bolo postriekanie 

bočnej steny zbrojnice (od kostola). Druhým bolo zlomenie 

mladej lipky, ktorá sa nachádzala za zbrojnicou. S potešením 

vám však môžeme touto cestou oznámiť, že oba prípady sa 

podarilo úspešne vyriešiť a napraviť. Touto cestou oslovujeme 

každého z vás, aby sme sa všetci snažili našu obec zveľaďovať 

a nie si ju kaziť.   

 No a spomínané zveľaďovanie si počkalo aj na okolie 

zbrojnice. Už dlhšie sme uvažovali, čo spraviť so živým plo-

tom, ktorý sa nachádzal na boku od kostola k zbrojnici. Aj na-

priek snahám zachrániť ho pred chorobou, sa nám to nepodari-

lo. Výbor DHZ tak rozhodol, že bude lepšie živý plot komplet-

ne vymeniť. Zvolala sa brigáda, vytrhali sa kríky a dnes už 

môžete vidieť výsledok. Zasadili sme kompletne nové kríky, 

ktoré sú ešte malé, ale veríme, že budú rásť do krásy a stanú sa 

tak ozdobou zbrojnice. 

 Vytrhanie kríkov nebolo však jediným prípadom, ke-

dy sme sa starali aj o okolie. Dňa 15. 11. 2022 ste mali mož-

nosť vidieť vyrezávanie stromov v hájičku, teda cestou 

z Dubovej do Častej. Tieto práce boli potrebné, nakoľko nie-

koľko stromov už nebezpečne viselo či rástlo nad cestou. Naši 

členovia tu pomáhali korigovať dopravu a tiež mali v zálohe 

vozidlo Karosa pre prípad, že by sa niečo stalo.  

  
pokračovanie na strane 12 →  
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 Poslednou akciou, ktorú sem za tento štvrťrok zahr-

nieme, bola asistencia pri vysvätení novej krížovej cesty obce 

Štefanová. Išlo o menšie, ale napriek tomu pekné podujatie. 

Zhotoviteľ krížovej cesty, rodák zo Štefanovej, Vincent Heri-

ban nás oslovil s prosbou o korigovanie dopravy a prípadnej 

výpomoci na mieste konania. Aj napriek chladnému počasiu sa 

tu zišlo dosť ľudí na to, aby sme ich mohli korigovať pri parko-

vaní. Na konci vysvätenia nás domáci ponúkli dobrým občer-

stvením. 

 Rok 2022 sa nám nezastaviteľne blíži k svojmu koncu. 

Sami môžete vidieť, že sa nám kultúrny život po pandémií CO-

VID-19 pomaly ale isto opäť rozbieha. Dbajte však, prosím, aj 

naďalej na svoje zdravie a aj na zdravie ostatných. Bolo nám 

cťou a potešením stretnúť sa s vami v tomto kalendárnom roku 

na toľkých akciách. Našou snahou je a aj bude, ukázať Vám, že 

častiansky dobrovoľný hasičský zbor tu nie je iba pre parádu. 

Sme tu pre Vás, či už v časoch núdze, ale aj v časoch spomína-

nej zábavy. Dúfame, že sa 

n á m  i  v á m 

v nasledujúcom roku 2023 

bude dariť ešte viac 

a budeme mať možnosť 

opäť sa v zdraví všetci 

stretnúť. Ak máte záujem 

sledovať našu činnosť, 

môžete sa pridať do face-

bookovej skupiny DHZ 

Častá (s fotkou zbrojnice). 

No a v prípade, že by sa tu 

našli aj mladší, ktorí by 

mali záujem zapojiť sa do 

nášho tímu, neváhajte 

a napíšte nám.  

  

„Bohu na slávu - blížnemu na pomoc!“ 

 

Jozef Dukát, Jakub Šulák 

foto: Jozef Dukát, Jakub Šulák, Igor Užovič, Roman Setnický 

 

  

 Vážení spoluobčania, 29. novembra 2022 sa 

uskutočnili komunálne voľby. Účasť voličov  57,10 % 

znamená, že veci verejné sú pre vás dôležité. Ďakujem 

všetkým občanom obce, ktorí sa zúčastnili volieb a dali 

tým najavo, že nie je im ľahostajný osud obce. Zvlášť 

ďakujem tým, ktorí ma podporili a dali mi svoj hlas na 

funkciu  poslanca obecného zastupiteľstva. Ubezpečujem 

Vás, že urobím všetko preto, aby som vaše očakávania 

splnil. Ešte raz ďakujem a teším sa na spoluprácu.                                          

 

Jozef Dukát 

POĎAKOVANIE  

VESEL É VIANOCE VESEL É VIANOCE   

A ŠŤ ASTN Ý  NOVÝ A ŠŤ ASTN Ý  NOVÝ 

RO K  V ÁM  PRAJE RO K  V ÁM  PRAJE 

DHZ  ČASTÁ  DHZ  ČASTÁ    
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Pozor na požiare v období Vianoc a Nového roku 

 

 

 Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Aj keď je 

vonku poľadovica a padá sneh, najviac nástrah na nás vo via-

nočnom období striehne  doma. Podľa štatistík je napríklad 

pravdepodobnosť domáceho požiaru počas Vianoc až o 50 per-

cent vyššia. 

 Čas Vianoc a príchod Nového roka je predo dvermi. 

Toto jedno z najkrajších období roka prináša do našich rodín 

sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto 

aj nám hasičom, aby sme Vám zaželali ich príjemné prežitie. 

Zároveň si Vám  dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby 

ste tieto sviatky  prežili v pokoji, pohode a vyhli sa požiaru: 

 

 ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, 

aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrá-

til, 

 umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vyku-

rovacích zariadení, krbu, 

 nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky, 

 používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte 

sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte  žiadne neod-

borné zásahy, 

 pri odchode z domu osvetlenie stromčeka vypnite, 

 adventný veniec  majte položený na pevnom podklade, 

v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiá-

lov, ako sú záclony, závesy... 

 sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť, 

 ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky 

na adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez 

dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či zviera-

tiek. 

 

 Počas vítania Nového roka sa vyvarujte neodbornej 

manipulácii so zábavnou pyrotechnikou: 

 

 nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke 

a v blízkosti tváre, 

 neodpaľujte ju v sklenených fľašiach a iných nádobách, 

 v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapá-

lení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vo-

dy, 

 zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov 

a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípa-

de požiar zaparkovaných vozidiel, 

 zabráňte priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami. 

  

 Na záver, tak ako každý rok, aj tento budú nad Vašou 

bezpečnosťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči 

záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia mô-

žete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať 

nebudete a nič nenaruší to nádherné čaro Vianoc a Nového 

roka. 

                   pplk. Ing. Jarmila Bartošová 

OR HaZZ v Pezinku 

 Spoločnosť 

Z á p a d o s l o v e n s k á 

distribučná, a.s., v 

súlade s ustanovením 

§ 11 ods. 1 písm. b) a 

§11 ods. 3 zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov 

nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, 

ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetic-

kých zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich ne-

hnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023 . 

 Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesne-

niu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoloč-

nosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 

11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozem-

ky. 

 Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnutel'nosti záu-

jem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných 

porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslo-

venská distribučná, a.s., najneskôr do 12. 12. 2022 a zároveň predložiť 

návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou 

existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnutel'nosti a návrh 

predpokladanej výšky nákladov na udržbu. 

 Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov, ktoré 

ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických 

zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom 

pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a§ 43 záko-

na č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Pre-

vádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnos-

ti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webo-

vom sídle www.zsdis.sk.  

 Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov je 

potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany 

životného prostredia (najmä zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane príro-

dy a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti naklada-

nia s odpadmi (najmä zákona c. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení ne-

skorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických 

štandardov. Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a 

okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických 

zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušit' distribúciu elektriny, 

je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, 

a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zais-

tenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred 

plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných poras-

tov, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Pres-

ný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi 

žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. 

 Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných 

porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky 

energetických zariadení distribučnej sústavy má zásadný vplyv na 

kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše od-

berné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Vám 

preto vopred ďakuje za spoluprácu. 

 

Správa energetických zariadení: Bratislava  

E-mail: odberatel@zsdis.sk 

Tel. číslo: 0850 333 999  

zdroj: web obce Častá 

VÝZVY  
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Ako žila Jednota dôchodcov v roku 2022  

 

 V úvode roka 2022 sme vďaka pandemickým opatre-

niam boli všetci doma. Po ich uvoľnení sme navštívili výstavu 

kvetov Gardénia 2022 v Nitre. V termíne 7. - 13. júna 2022 

sme absolvovali relaxačný pobyt v Piešťanoch v penzióne Har-

mony Rezort. Odmenou nám bolo krásne prostredie, dobré 

služby, masáže a bohatý program. Prospelo to všetkým účastní-

kom.  

 Krátko na to sme sa tešili na výlet katamaranom po 

Dunaji z Bratislavy do Viedne. Vo Viedni sme mali 

k dispozícii dve sprievodkyne, ktoré nás previedli po pamäti-

hodnostiach. V Hofburgu, vo výborne ozvučených  priestoroch,  

sme si zaspievali pieseň Slovenské mamičky. Krásne počasie 

a úžasná plavba po Dunaji bola pre všetkých účastníkov neza-

budnuteľným zážitkom.  

 Uvoľnenie opatrení a chuť žiť a vidieť nás viedlo 

k uskutočneniu dvojdňového autobusového výletu po Morave 

a Slovensku. Trasa viedla cez zámok Milotice s krásnym udr-

žiavaným parkom, pokračovala do Uherského Brodu, kúpeľov 

Luhačovice a ďalej na Slovensko, kde sme cestu ukončili pek-

ným popoludním v Trenčianskych Tepliciach.  

 Dňa 29. 8. 2022 sme zorganizovali brigádu za účelom 

údržby a zveľadenia vonkajších priestorov klubu. Po práci sme 

si dopriali odmenu vo forme posedenia pri grilovačke, ktorá sa 

s tónmi harmoniky niesla do neskorého popoludnia.  

 Ale neobmedzujeme sa len na aktivity klubu, keď sme 

v spolupráci s Farským úradom v Častej uskutočnili dňa 6. 9. 

2022 púť do sanktuária na na hore Butkov. Výstup a zostup bol 

náročný, no vďaka paličkám sme to zvládli. Prostredie je tam 

úžasné, poskytuje výhľady na celé Považie a počasie nám 

prialo. Toto miesto obohatí dušu každého návštevníka.  

J D S  Č A S T Á     
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 V klube nezabúdame ani na kultúru. Dňa 28. 9. 2022 

sa 24 našich členov zúčastnilo predpremiéry opery Carmen 

v novej budove SND a následne na divadelnom  predstavení 

Celé zle.  

 Tradične dňa 11. 11. si každoročne pripomíname Me-

dzinárodný deň vojnových veteránov, ktorý organizujeme 

v spolupráci s obecným úradom  a pánom farárom Banským za 

významnej asistencie žiakov našej základnej školy. Pietne stret-

nutie sa konalo za zvuku zvonov pred vynoveným pomníkom 

padlých pred kostolom, kde sme položili vence z červených 

makov, ktoré sú symbolom Dňa vojnových veteránov a konca 

1. svetovej vojny.  Jednota dôchodcov Častá sa aktívne zapojila 

aj do adventných trhov, ktoré sa konali 26. 11. a 17. 12. 2022 v 

Častej.  

 

JDS Častá 

 Chcela by som Vám rozpovedať krátky príbeh, príbeh 

o pani Márii Drozdovej - o „našej tete Maryške“, tak sme ju 

poväčšinou totižto volali. 

 Bola to skromná 

a nenápadná žena, ktorá po-

mohla všetkým, ktorí ju potre-

bovali. Jej služby využívali 

najmä ženy, nakoľko pani 

Drozdová privádzala deti na 

tento svet. Hovorilo sa jej aj 

„pôrodná babica“. Od roku 

1941 do roku 1975 priviedla na 

svet vyše 2000 detí. No nebola 

to len obyčajná babica, ale 25. 

1. 1941 získala titul diplomo-

vaná pôrodná asistentka. Jej 

práca bola veľmi namáhavá, 

keďže navštevovala rodičky vo 

dne aj v noci, ako si to situácia práve vyžadovala. Ako doprav-

ný prostriedok používala bicykel, či bol silný lejak, alebo 

v zime fujavica. Až v neskoršom čase sa situácia zlepšila a 

vozil ju šofér Dr. Lamoša, pán Alojz Myslík. 

 Ako som už spomenula, práca to bola namáhavá 

a nebolo jednoduché popri nej vychovávať a starať sa o svojich 

9 detí, čo zvládala aj vďaka pomoci manžela Cyrila. Musel ju 

pokračovanie na strane 16 →  
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v mnohom zastúpiť, nakoľko niekedy bola u rodičky aj 3 dni, 

ak si to situácia vyžadovala. Nuž doba bola taká a až oveľa 

neskôr sa začalo chodiť rodiť do nemocnice, kde pani Drozdo-

vá pracovala ako riadna pôrodná sestra. Okrem toho až do kon-

ca života pôsobila aj ako dobrovoľná zdravotná sestra Červené-

ho kríža. Ale pre Časťanov bola ako druhá lekárka. Ľudia k nej 

chodili po rôzne rady, odmerať tlak a podobne. 

 O tom, že to bola obetavá a čestná žena svedčí aj prí-

hoda z II. svetovej vojny, keď cez Častú prechádzal ruský 

front. Pani Drozdová, ako mnohokrát predtým išla k rodičke, 

no pri strete s ruskými vojakmi došlo k nedorozumeniu 

a konfliktu, ktorý by bol vyvrcholil jej zastrelením, nebyť zása-

hu maršála Malinovského, ktorý vojakom vysvetlil, že ona je 

„doktor“ a pomáhala aj im, keď boli ranení. Ona proste pomoh-

la každému, ako mohla a vedela. 

 Tak, ako sa doktor Lamoš zapísal do dejín Častej, tak 

aj pani Márii Drozdovej patrí poďakovanie a čestné miesto 

medzi tými, čo urobili pre Častú niečo dobré až výnimočné. 

Túto spomienku na „našu tetu Maryšku“ som nosila v hlave už 

dlhšiu dobu a som rada, že sa mi ju podarilo spísať, aby aj 

mladšia generácia v Častej vedela, že medzi nami žila táto 

skromná a obetavá žena – „naša teta Maryška“. 

 

Mária Setnická 

foto: archív rodiny 

 

Divadlo na kolene 

 

 Po pandemic-

kom období sa  Divadlo 

na kolene s chuťou pus-

tilo do svojich zabehnu-

tých aktivít. Keďže sme 

už skoro na konci roka, 

tak si ho v skratke zbi-

lancujeme. 

 Rok 2022 bol 

pre Divadlo na kolene 

veľmi tvorivý. Divadlo 

začalo nacvičovať hru 

od škandinávskeho au-

tora Bengta Ahlforsa pod ná-

zvom Tak, kto je tu blázon 

pod režijnou taktovkou Lily 

Neshodovej. Je to komédia 

plná čierneho humoru 

o dedičstve, láske, ktorá kvit-

ne v každom veku, rodinných 

vzťahoch a tajomstvách, ktoré 

vyjdú postupne najavo. Pre-

miéra je naplánovaná na me-

siac december.  

 V letných mesiacoch 

u s p o r i a d a l o  d i v a d l o 

v spolupráci s dychovou hud-

bou Častovanka podujatie 

s názvom  Nedeľné popolud-

nia s dychovkou, toto podujatie sa teší veľkej  obľube hlavne 

u starších občanov našej obce a okolitých dedín.  V tomto roku 

to už bol 2. ročník. 

 Divadlo sa, samozrejme, ako každý rok zúčastnilo 

súťaže vo varení gulášov a tento rok získalo 1. miesto. A tiež 

získalo 1. miesto v ankete Hlas ľudu, za čo je divadlo veľmi 

vďačné ako porote, tak aj ľudom, ktorí prišli na toto podujatie 

a dali hlas nášmu gulášu. 

 V septembri Divadlo na kolene reprezentovalo obec 

Častá na Vinobraní v Pezinku, kde sa zúčastnilo alegorického 

srievodu spolu s ostatnými zdru - 

D N K  Č A S T Á     

pokračovanie na strane 17 →  
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ženiami našej obce. 

Medzi týmito aktivita-

mi sa divadlo venovalo 

prípravám na svoje 

jubileum, a to 50. výro-

čie založenia Divadla 

na kolene, ktoré 

v tomto roku oslavuje-

me. 

                                                                           

Lila Neshodová 

foto: archív DNK 

 Päťdesiat rokov v živote človeka  už niečo znamená a 

je to čas na určité bilancovanie, no v živote ochotníckeho di-

vadla to platí dvojnásobne. 

 Divadlo na kolene založila pani učiteľka Viera Laza-

rová v školskom roku 1972/73 v Základnej škole v Častej. Ná-

zov divadla priamo vychádza z reality - predstavenia sa hrávali 

na chodbe školy, 

čiže „na kolene“. 

Neskôr sa divadlo 

presunulo do prie-

storov telocvične, 

ktorá však mala 

jeden veľký hendi-

kep - akustiku. Tre-

tím - dočasným 

pôsobiskom divadla 

boli súkromné prie-

story bývalej krčmy „u Kolarovičov“, ktorá mala síce najlepšie 

roky za sebou, no my sme boli radi, že máme kde hrať. Neskôr, 

po nástupe Stanislava Jablonovského do funkcie starostu a vte-

dajšieho obecného zastupiteľstva boli divadlu odsúhlasené a 

poskytnuté priestory v budove bývalej študijnej základiny grófa 

Pálffyho, kde sídli aj Obecný úrad Častá. Tu súbor pôsobí do-

dnes. Priestory sú síce menšie, ale aspoň máme každé predsta-

venie „vypredané“. 

 Pod režijnou taktovkou Viery Lazarovej boli naštudo-

vané divadelné hry: Pani Richtárka (1972-73), Kuchárky 

z Ovseného (1973-74), Statky zmätky (1974-75), Klbko (1975-

77), Estráda (1975-77), Oklamaný manžel (1976-77, To naše 

Kocúrkovo (1977-78), U nás 

taká obyčaj (1978-79), Jánošík 

podľa Vivaldiho (1979-80), 

Piesok do očú (1980-81), 

Strach z pekla (1981-82), 

Mravčania (1982-84). 

 Výnimočným počinom 

v období normalizácie bolo 

inscenovanie divadelnej hry 

Kráľ Ubu (1984-85), ktorú reží-

roval hosťujúci režisér Platon 

Baker. Túto absurdnú drámu od 

Alfreda Jarryho inscenoval 

súbor ako jeden z mála vo vte-

dajšom Československu, preto-

že hra bola po okupácii Československa (1968) ruskými voj-

skami zakázaná až do r. 1990. Ako prešla cez vtedajšiu cenzúru 

je zaujímavou otázkou. 

 Neskôr sa ujal režírovania zakladajúci člen divadla - 

herec Peter Minárik, pod režijným vedením ktorého boli naštu-

dované divadelné hry: Skrote-

nie čertice (1985-86), Van Stip-

hout (1986-87), Revízor (1987-

89) a Zvonodrozdovo (1990 

a 1997 druhé uvedenie). Po 

druhom uvedení Zvonodrozdo-

va, od roku 1999 do roku 2002 

existovalo v Častej aj 

„K divadlo Častá“, založené 

Petrom Minárikom, v ktorom 

účinkovala vtedajšia obecná 

mládež, takže mala Častá dva 

ochotnícke súbory. Nácviky 

malo K divadlo Častá 

v priestoroch bývalého MNV, 

dnešného Pastoračného centra sv. Jozefa a okrem skúšok sa 

vykonávali brigádnicke práce pri úprave pivničných priestorov 

centra. Súbor K divadla v dramatizácii a réžii P. Minárika pri-

pravil Pašie inscenované v okolí Kostola sv. Imricha. Okrem 

toho súbor nacvičoval divadelné  

„50“ 



pokračovanie na strane 19 →  

Strana 18 

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK      4/2022 

hry Znamenie kríža a  Zem žien. Od roku 2002 sa oba súbory 

zlúčili a viacerí ochotníci z K divadla účinkovali ďalej v hrách 

Divadla na kolene. 

 Od roku 2002 sa zača-

la v  nových priestoroch nová 

etapa Divadla na kolene, keď 

stálice súboru Helenu Neshodo-

vú, Alenu Užovičovú, Ľubicu 

Bošmanskú, Janu Hrdličkovú, 

Jaroslava Žofčíka, Jána Kadle-

ca, Miroslava Helda, Petra Mi-

nárika a technikov Romana 

Setnického a Imricha Slávika 

doplnili napr. Jana Krasňanská 

– Tuchyňová, Adam Herceg, 

Peter Pudmarčík, Peter Tatran-

ský, Mario Biháry, Hanka 

a Marek Minárikoví, Ján Plan-

čík, Vlado Jankto, Zuzana Šká-

piková, Peter Krajčovič a ďalší. 

Súbor inscenoval mimoriadne 

populárne hry v miestnom ná-

rečí od Mariána Minárika 

v dramatizácii a réžii P. Miná-

rika - Veselé historky spod čas-

tovskej veže 1., 2., 3. a 4. (2002

-2005 a 2009), hry od Ľ. Felde-

ka Hraj, noha, a ty, druhá, 

tancuj (2006), Z dreva vyreza-

né (2007) a Nevesta predaná 

Kubovi (2008). Nasledovala 

dramatizácia Malého princa 

(2011) či nácvik hry Zásnuby 

trochu inak. 

 Súčasná éra začala po 

ukončení pôsobenia Petra Mi-

nárika v súbore, keď vzišiel 

ďalší režijný počin od zaklada-

júcich členiek divadla - here-

čiek Heleny Neshodovej a Ale-

ny Užovičovej s hrou Podhor-

ský penzión. Režijná iskra pre-

skočila aj na ďalšieho člena - 

herca Martina Ješka, ktorý na-

študoval so súborom hru Lebo 

je tu dobre. Záujem o naše di-

vadlo prejavil aj externý režisér 

Stanislav Šubík, a tak v ďalšej 

divadelnej sezóne naštudoval s 

hercami divadelnú hru Panopti-

kum. Po ňom sa opäť režírova-

nia ujala Helena Neshodová a v 

predkoronovom období divadlo 

naštudovalo hru Peškovci a 

momentálne je vo finále naštu-

dovanie hry Tak, kto je tu blá-

zon.  

 Divadlo na kolene za 

dobu svojej existencie absolvo-

valo rôzne divadelné prehliad-

ky, na ktorých neraz získalo 

množstvo ocenení za herecký 

výkon, réžiu alebo scénické 

stvárnenie. Okrem toho bolo 

naše divadlo v roku 1988 vy-

brané a zúčastnilo sa spolu s 

inými ochotníckymi divadlami 

a profesionálnymi hercami na  

celoslovenských oslavách Mati-

ce slovenskej, pod názvom De-

jiny v Matici, Matica v dejinách 

(1998) v Martine. To svedčí o 

kvalite divadelného súboru, 

napriek tomu, že ide „len“ o 

ochotnícke divadlo z dediny 

pod Malými Karpatmi. Možno 

je to aj tým, že divadelníctvo 

má v Častej hlbšie korene. Di-

vadelný súbor v Častej aktívne 

pôsobil približne od tridsiatich 

do päťdesiatych rokov minulé-

ho storočia pod vedením nášho 

rodáka Františka Tešoviča (2. 

7. 1919 – 29. 11. 2009), ktoré-

ho tí skôr narodení poznajú aj 

z jeho celoživotného herecké-

ho, režisérskeho a redaktorské-

ho pôsobenia v Slovenskom 

rozhlase,  neskôr jeho brata  

Alberta Tešoviča a napokon 

Jozefa Mikloviča.  

V portfóliu divadla je aj organizovanie divadelného festivalu 

Festeátro, na ktorom hosťujú mnohé spriatelené ochotnícke 

divadlá z celého Slovenska. Na 
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prvom roč-

níku (17. - 

18. 9. 2004) 

v y s t ú p i l o 

Divadlo na 

H a m b á l k u 

z Malaciek 

(s hrou Žen-

ský zákon), 

v ktorom 

začínal pred 

absolvova-

ním VŠMU mladý herec Michal Režný a Z divadlo Zeleneč (s 

hrou v réžii J. Bednárika Gulôčka). Z mnohých ďalších účinku-

júcich spomenieme: Divadlo Šáchor zo Zohoru, Ľubelské 

ochotnícke divadlo z Ľubele, Divadlo Marion z Dolnej Krupej, 

Celkom malé divadlo zo Starého Tekova, Divadlo Draxler z 

Tisovca, Divadlo OCH z Chtelnice, Budmerické ochotnícke 

divadlo z Budmeríc, Divadlo Pa Tália z Tomášova, Divadlo 

Dino z Hornej Stredy a Divadlo 

Hlavina z Radošinej či Modran-

ské kráľovské divadlo z Modry. 

Návštevníci Festeátra majú mož-

nosť vždy zhliadnuť pestrú paletu 

divadelných žánrov, scénických, 

režijných i hereckých stvárnení 

a sú tak obohatení o príjemný 

kultúrny zážitok. Okrem Festeát-

ra sa Divadlo na kolene aktívne 

zapája do rôznych kultúrno-

spoločenských aktivít v obci, ako 

napríklad recesistický prvomájo-

vý sprievod, maškary na rôznych 

oslavách, obecných zabíjačkách, 

fašiangovom sprievode alebo pochovávaní basy. 

 Náš súbor sa mal možnosť aj vďaka autorovi Histo-

riek spod častovskej veže - Mariánovi Minárikovi-Častovskom,  

pri svojich vystúpeniach   stretnúť aj profesionálnymi hercami, 

a to pánom Viliamom Polónyim vo V Clube v Bratislave a pá-

nom Jozefom Adamovičom v DK Ružinov. Iní zasa navštívili 

naše domovské divadlo, ako napríklad pani Viera Strnisková, 

svetoznámy mím Milan Sládek, spisovateľ Ľubomír Feldek a 

napokon tiež pán Ivan Krivosudský. Posledne menovaný si 

Častú obľúbil a bol našim častým návštevníkom. Veľkou uda-

losťou pre súbor bolo nahrávanie relácie SLO-VINKY 29. 5. 

2003 v Komornej sále SRo, počas ktorej si Veselé historky 1 

prišiel pozrieť uznávaný herec Ladislav Chudík. 

 V priebehu päťdesiaťročnej existencie divadla sa v 

ňom vystriedalo množstvo členov a vymenovať všetkých by 

bolo náročné. No nedá mi nespomenúť, že z tejto početnej sku-

piny vzišlo aj niekoľko divadelných manželstiev, menovite: 

Jaroslav Žofčík  a Ľudmila Krátka, Jozef Porkert a Anna Do-

bšovičová, Peter Minárik a Hana Krasňanská, Ladislav Šikula 

a Alena Blechová, Jozef Šuterík a Oľga Jablonovská, Robert 

Lederleitner a Jana Jablonovská a napokon Dušan Šlacer a 

Iveta Šeborová. 

 Ako vidno, naše ochotnícke divadlo od svojho vzniku 

po dnes prešlo zaujímavú a pestrú cestu, lemovanú počiatočný-

mi strasťami a ťažkosťami nováčika až po jeden etablovaný, 

uznávaný divadelný súbor, ktorý má už svoje miesto pevne 

zakotvené v rodine ochotníckych divadiel. Za tým, že je tento 

súbor životaschopný a aktívny aj dnes treba hľadať ľudí. Ľudí, 

ktorí sú aj napriek dnešnej zložitej dobe ochotní obetovať svoj 

čas a energiu na jeho fungovanie. Taktiež by to nešlo ani bez 

sympatizantov, podporovateľov, sponzorov a širokej členskej 

základne - Občianskeho združenia Divadlo na kolene, ktoré 

prešlo na túto právnu formu v roku 2004. Práve preto, ako po-

ďakovanie všetkým a oslávenie už spomínanej päťdesiatročni-

ce, sa 12. 11. 2022 uskutočnil v priestoroch RZ Euromesto 

slávnostný banket, ktorý poctil svojou návštevou aj starosta 

Dubovej Ľudovít Rúžička, starosta Píly Radovan Mičunek, sta-

rosta Dolian Jozef Mruškovič, bývalý starosta Častej Stanislav 

Jablonovský a súčasný starosta Častej František Kašický. Sú-

časťou slávnostného programu bolo aj odovzdanie pamätných 

plakiet obce Častá za herectvo, už spomenutým pánom Františ-

kom Kašickým, bývalým aj terajším členom súboru, menovite: 

dámam Ľubici Bošmanskej,  Jane Hrdličkovej, Helene Nesho-

dovej, Alene Užovičovej, a pánom Miroslavovi Heldovi a Jaro-

slavovi Žofčíkovi. Taktiež aj 

Divadlo na kolene udelilo ceny 

za réžiu, a to: pani Helene Ne-

shodovej a pánom Petrovi Miná-

rikovi, Martinovi Ješkovi a Sta-

nislavovi Šubíkovi. Ocenenie za 

dlhoročnú prácu si prevzali aj 

technici, páni Michal Neshoda a 

Roman Hrdlička. Svoj príhovor 

v dvoch častiach prítomným 

predniesla predsedníčka OZ 

Divadlo na kolene Helena Ne-

shodová a krátkym príhovorom 

prispel aj František Kašický a 

Stanislav Jablonovský. Atmosfé-

ra osláv sa niesla v príjemnom duchu, pri debatách naplnených 

spomienkami, ale aj víziami do budúcna. 

 Nuž, čo dodať na záver? Veríme, že sa raz tento súbor 

dočká priestorov hodných jeho doterajších výsledkov. A i za 

vás všetkých v obci Častá prajeme kolektívu Divadla na kolene 

do ďalších rokov veľa energie pri tvorivej práci, mnoho dob-

rých nápadov a šťastnú ruku pri výbere repertoáru, ktorým vás 

pri svojich 

pr ed s tave -

niach obda-

rúva. Lebo 

ako sme už 

raz dávno 

n a p í s a l i : 

„ D i v a d l u 

robí radosť, 

robiť vám 

radosť.“  

 

 

Roman Setnický, Adam Herceg 

zdroj: P. Minárik o DNK na www.casta.sk, text príhovoru  

H. Neshodovej na „50“ DNK Častá, kronika divadla 

foto: Roman Setnický   
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 Dňa 26. 11. 2022 sa konali Malé adventné trhy v prie-

storoch a pod organizačnou taktovkou Stavebnín Častá Turay a 

členov Satyru. Prinášame Vám malú fotospomienku na vydare-

né podujatie.                               foto: Roman Setnický, web FB  

MALÉ ADVENTNÉ TRHY  

pokračovanie na strane 21 →  
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Tak, ako po minulé roky, tak aj tento rok pripravili členovia 

OZ Satyr adventný veniec ku kostolu.       

  

 

 

 

 

foto: Satyr,  

Cyril Drozda 
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Prehľad roku 2022 

 

 Občianske združenie Schatmansdorf funguje v obci 

Častá, už od roku 2011. Venuje sa stvárneniu života ľudí v 

neskorom stredoveku, konkrétne prezentácii historického obdo-

bia prelomu 14. a 15. storočia. Primárne sa zameriava na re-

konštrukciu dobových remesiel a hodnovernú ukážku života 

stredovekého človeka. Aj vďaka podpore obce Častá môže 

občianske združenie fungovať, rásť a napredovať. OZ Schat-

mansdorf sa podieľa a spolupracuje na rôznych akciách počas 

celého roka.  

 

Dračie dni 2022 

 Počas leta 

sme participovali na 

turné podujatia Dra-

čie dni, ktoré sa 

konalo po celom 

Slovensku. Mohli 

ste nás vidieť na 

štyroch miestach, a 

to v Bojniciach, 

Žiline, Smoleni-

ciach a na Červe-

nom Kameni. Naši 

členovia boli súčas-

ťou divadelného predstavenia o dráčikovi Arnoštovi a taktiež 

dotvárali program formou historických atrakcií. Autami sme 

najazdili okolo 1800 kilometrov a odohrali šestnásť vystúpení.  

Pezinské vinobranie 

 Počas Pezinského vinobrania sa družina zo Schatman-

sdorfu pripojila na čelo častianskej delegácie. Spoločne aj s 

inými skupinami z okolia Pezinka sme započali Pezinské vino-

branie slávnostným sprievodom.  

 

Bitka Libušín 2022 

 Bojová družina na čele s našim milovaným šľachti-

com Feliciánom Zachom sa stala súčasťou žoldnierskej skupi-

ny Das freie Militär. Dobila každú nepriateľskú jednotku, ktorú 

sme stretli. Čo je viac, úspešne sme sa počas bitky o sile 300 na 

300 bojovníkov, vyhli všetkým zraneniam.  

 

Francúzska výprava 

 Náš najsvetaznalejší člen Andrej sa tento rok vypravil 

do ďalekých krajín francúzskych, kde zdevastoval egá francúz-

skym rytierom. V turnaji na blízko porazil každého protivníka, 

čím zahanbil celú francúzsku a ostatnú šľachtu. Pokračoval 

ďalej víťazstvom v bitke o Tiffauges a zakončil svoju cestu 

návštevou svetoznámeho hradu Château de Guédelon, ktorý 

započal stavbu v roku 1997, kedy ho partia nadšencov histórie 

začala stavať pôvodnými stredovekými technikami.  

 

 

O Z  S C H A T M A N S D O R F   
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Kraskovo - Gotická cesta 

 Na tejto malej, ale krásnej akcii, sme sa primárne zú-

častnili ako karavana remeselníkov. Priniesli sme na festival 

malý kúsok zo zabudnutých remesiel, ako napríklad sviečkar, 

kachliar a krajčír. V dobovej kuchyni sme varili stredoveké 

kaše podľa originálnych re-

ceptov a na ražni piekli čer-

stvé mäso. Nemohli chýbať 

ani stredoveké vína, tradične 

od Vinárstva Heger - zaručená 

stredoveká receptúra. Postarali 

sme sa aj o zábavu pre deti, či 

už maľovaním na tvár, alebo 

lukostreľbou.  

 

Festival zabudnutých remesiel 

2022 

 Festival zabudnutých 

remesiel je našou najväčšou 

akciou, ktorú každoročne or-

ganizujeme. Tento rok sme sa 

presunuli na Smolenický zámok, kde sa nám aj napriek tomu, 

že to pre nás bola lokalita nová, podarilo zrealizovať nezabud-

nuteľnú akciu. Najviac stredovekých remeselníkov, bojovní-

kov, kaukliarov, rytierov a kadečoho iného, na jednom mieste 

pod jednou “strechou”. O program sa postaralo vyše dvoch 

stoviek účinkujúcich, ktorí predstavili svoje zabudnuté ume-

nie.  

Deň detí Častá 

 Na deň detí sme v spolupráci s Obecným úradom Čas-

tá zorganizovali akciu plnú stredovekých atrakcií. Deti z Častej 

sa mohli zastaviť pred obecným úradom a zapojiť sa do aktivít 

na rôznych stanovištiach, ako bola lukostreľba, šermovanie, 

hod sekerkami alebo maľovanie na tvár. Na záver mohli 

spláchnuť smäd dobrou limonádou.  

 

Stredoveké trhy v Malokarpatskom múzeu v Pezinku 

 Remeselníci nášho združenia podnikli na konci októb-

ra cestu do Pezinka. V spolupráci s Malokarpatským múzeom v 

Pezinku pripravili pre vás, návštevníkov múzea, menší stredo-

veký trh, kde mohli vidieť sviečkara, pisára, vinára a brašniara. 

Taktiež si mohli vyskúšať mletie múky, podpísať sa na perga-

men, ochutnať stredovekú recep- 
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túru vína, alebo navštíviť múzeum. 

  

 Natáčanie filmu Zbojník  

V závere tejto sezóny sa zopár našich členov zúčastnilo natáča-

nia celovečerného hraného filmu českej produkcie Zbojník, kde 

stvárnili časť uhorského vojska v bitke na Moravskom poli. 

OZ Schatmansdorf 

Podujatia  v roku  2022  
 Napriek tomu, že pandemické opatrenia vlastne turis-

tike priali – ľudia sa prirodzene uberali do prírody, mimo miest 

a zhromaždísk,  ich uvoľnenie sme ako organizátori turistic-

kých a bežeckých podujatí veľmi privítali. 

 Už 45. ročník Častovskej päťdesiatky sme pripravova-

li v napätí. Turisti nemajú komentovať počasie, ale predsa. Noc 

pred podujatím bola hrozivá, najviac pršalo tesne pred začiat-

kom v skorých ranných hodinách,  
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keď sa väčšina turistov rozhoduje, či a kam sa vyberie. Organi-

zátori poriadne zmokli, ale počasie turistov vďakabohu neodra-

dilo. Krátko po začatí prezentácie sa ako-tak vyčasilo a celý 

deň bolo v podstate priaznivé počasie vhodné na turistiku. 

V závere, keď už prichádzali do cieľa poslední oneskorenci, 

nastal  poriadny lejak a opäť sme si ho „užili“ a ešte k tomu 

potme. 

 Jednotlivé trasy absolvovalo 435 turistov, z toho na 

klasickej 50 km – 160 účastníkov. Znovu môžeme konštatovať, 

že naše podujatie sa u výkonnostných turistov teší mimoriadnej 

obľube a pri peknom počasí sa ho zúčastňuje aj značné množ-

stvo turistov príležitostných, najmä rodín s deťmi. Účastníci 

dostali spomienkové odznaky, retro diplomy a v ponuke bol 

skvelý guláš. 

 Naši členovia z radov TOM – turistického oddielu 

mladých pripravili 18. 6. 2022 Majstrovstvá Bratislavského 

kraja v disciplíne TOB – turistický orientačný beh. Pre tých, 

ktorí túto oficiálnu športovú disciplínu KST ešte nepoznajú – 

pretekár plní úlohy, ako je plazenie, hod na cieľ, lanová lavič-

ka, orientačné a vedomostné úlohy pri čo najrýchlejšom behu. 

Z celkového počtu 32 pretekárov vo všetkých vekových kate-

góriách sme dominovali a tým si aj zabezpečili účasť na Maj-

strovstvách SR v Nesluši na Kysuciach. Tam naši získali 

v žiactve dve druhé miesta zásluhou súrodencov G. a M. Domi-

nikových, piate miesto H. Hrdličkovej a šieste miesto A. Roe-

dolf; jedno tretie miesto L .Šulekovej a tradične druhé miesto 

T. Dominika v kategóriách dospelých. Piati pretekári sa výsled-

kami kvalifikovali na Medzinárodné majstrovstvá v TOB, ktoré 

sa uskutočnili v mestečku Orlová v Českej republike. V silnej 

konkurencii sa najlepšie z našich pretekárov umiestnil M. Do-

minik na zemiakovej pozícii v kategórii mladší žiaci.  

 Víkend 16. – 17 .9. 2022 bol pre náš klub ako organi-

zátora podujatí mimoriadne náročný. Pôvodne sme pripravovali 

tradičný krosový beh Mraznické chodníčky, ale ústredie Klubu 

slovenských turistov nás poverilo aj usporiadaním celosloven-

ského Stretnutia priaznivcov KST. 

 Poverenie sme prijali, a tak sme vytvorili vlastne dve 

organizačné skupiny – TOMíci zabezpečovali bežecký program 

a my starší turistické podujatie. Tentoraz počasie vyšlo bez-

chybne a či už bežci, tak aj turisti z celého Slovenska odchá-

dzali z Červeného Kameňa spokojní. V bežeckých pretekoch 

bola novinka – usporiadatelia vyhodnotili najrýchlejšieho bežca 

a  bežkyňu z Častej. Premiérovo boli krásnym putovným pohá-

rom odmenení  Katarína Zimmermannová a Tomáš Adamko-

vič. 

 V turistickej časti sme hosťom pripravili vychádzky 

na Geldek, Kuklu, okolie hradu a mimoriadne atraktívne pre-

chádzky po zákutiach hradu, ktoré sú mimo bežnej prehliadky. 

Večer sa spontánne spustila country zábava v spoločenskej 

sále. Opäť na oboch podujatiach 
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nechýbal tradičný guláš a kvalitný výber vín našich vinárov. 

 Po pandemických obmedzeniach sme naplno obnovili 

činnosť krúžku turisticko-orientačného behu, ktorý je zameraný 

na všeobecnú športovú a bežeckú prípravu a jednotlivé disciplí-

ny TOB. Krúžok v súčasnosti navštevuje 24 detí z Častej, kto-

rým sa venujú štyria členovia KST Častá s kvalifikáciou tréne-

rov detskej atletiky. Pre potreby tréningového procesu sme 

zabezpečili rôzne náradie a pomôcky, ktoré zabezpečujú rozvoj 

zručností a kondície našich detí. Veríme, že v budúcej sezóne 

náš klub bude úspešne reprezentovať mnoho pretekárov 

v jednotlivých kategóriách.  

 KST Častá v roku 2022 čerpal finančné dotácie od 

týchto organizácií :  obec Častá; OOCR Malé Karpaty; KST 

ústredie; KST Región Malé Karpaty. Ďalej ďakujeme za nezišt-

nú pomoc Slovenskému národnému múzeu – Múzeum Červený 

Kameň, spoločnosti Signatech Častá, MAX ONE Častá, obci 

Píla , vinárstvam: MYSLÍK, PEGAS, VÍNO MIKO, PRE-

TZELMAYER a všetkým našim obetavým členom, ich rodin-

ným príslušníkom a kamarátom. 

Marián Porkert 

predseda KST Častá 

 

Za  Ferkom Holendom 
 

 Uprostred leta nás zarmútila správa z Hodruše, že 30. 

7. 2022 nás navždy opustil vo veku 78 rokov pán František 

Holenda. 

 Mnohí z nás ho poznali ako svojho učiteľa, trénera 

alebo dobrého priateľa. Po jeho príchode na našu školu v roku 

1970 dostali s manželkou Helenkou učiteľský byt 

a mládežnícky šport v našej obci nabral nový smer. Ako žiaci 

sme začali systematicky trénovať beh na lyžiach, futbal, obno-

vil hádzanárske a postavil volejbalové ihrisko. Gymnastiku sme 

robili na školskej chodbe. 

 Turistiku bral ako významnú zložku kondičnej prípra-

vy a napríklad teraz tak modernú chôdzu s palicami pôvodom 

z Nórska sme my používali v tréningu už pred desiatkami ro-

kov. Mali sme ho radi aj ako prísneho, spravodlivého, ale naj-

radšej ako usmiateho. 

   ČESŤ  JEHO  PAMIATKE.                      

 

Marián Porkert 

predseda KST Častá 

 Posledný  štvrťrok bol v činnosti Kynologické-

ho klubu Častá charakteristický reprezentáciou obce 

na verejnosti, účasťou ďalších členov klubu na výkon-

nostnej súťaži, zveľaďovaní kynologického areálu a 

samozrejme účasťou sa rozširujúcimi nedeľnými vý-

cvikmi. 

Klub sa spolu s ostatnými združeniami v obci zúčastnil tradič-

ného alegorického sprievodu počas Pezinského vinobrania. 

Klub reprezentovali Roman Stojkovič s Nadyrom, Ivan Kimlič-

ka s manželkou a s Pascalom  František Kašický s Tobym 

K Y N O L O G I C K Ý  K L U B  Č A S T Á  
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Pavel Hrdlička s Dastym a Igor Buček s dcérou, manželkou a 

ich nemeckým ovčiakom Clayom. Ako tradične išlo o úspešnú 

prezentáciu miestnej kynológie na verejnosti a výcvik psov na 

adaptáciu v dave ľudí. 

 Členovia klubu Nika Kadlečíková s Mercy, Ivan Kim-

lička s Pascalom a Matej Cvečka s Rockym v Abraháme zložili 

skúšku doprovodného psa s testom správania BH-SK v rámci 

skúšobného poriadku Zväzu športovej kynológie Slovenskej 

republiky, na ktorú ich úspešne pripravil výcvikár klubu Ma-

rián Polakovič. Celkovo v klube túto skúšku už úspešne absol-

vovalo deväť psov. Usporiadateľkou skúšky bola Eva Kolláro-

vá z Kynologického klubu Abrahám, s ktorým častiansky ky-

nologický klub spolupracuje. 

 Pravidelne sa uskutočňovali nedeľné výcviky klubu 

spojené so socializáciou psov a prípravou na výkonnostné skúš-

ky, ako aj výcviky obrany, ktoré organizuje Marián  Polakovič 

s figurantom Martinom Kacom Múcskom. 

 Na vytrvalostných pretekoch Častá - Mraznické chod-

níčky 2022, ktorý organizoval Klub slovenských turistov Častá  

na 10 km trati klub tradične reprezentoval aj nemecký ovčiak 

Toby s majiteľom. 

 Areál cvičiska v miestnom bývalom kameňolome sa v 

rámci brigádnickej činnosti ďalej obnovoval. A to najprv opra-

vou a výmenou nového oplotenia. Roman Stojkovič, Ivan Kim-

lička, Ľubomír Troppa, Marián Polakovič, František Kašický, 
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Dušan Šípek a Peter Macičák zrealizovali výmenu plotu a Bar-

borka Krasňanská s Lotou vyčistili cvičisko a okolie. V tomto 

smere išlo opätovne o veľmi dobrú spoluprácu s obcou, ktorá 

zabezpečila materiál a psíčkari svojpomocne radi prispeli k 

zveľadeniu obecného majetku. Následne výsledkom šikovnosti 

Romana Stojkoviča bola opravená vstupná brána do areálu 

novým pletivom. Činnosť v rámci technickej úpravy cvičiska 

pokračovala aktivitami  Mariána Polakoviča, Romana Stojkovi-

ča, Dana Citteru a Majky Polakovičovej pri ďalšom rozšírení 

prenosného osvetlenia. V tomto smere patrí poďakovanie za 

pomoc pri zváraní komponentov Vinárstvu Pegas. 

 V závere roka sa uskutoční výročná členská schôdza 

Kynologického klubu Častá spojená so stanovením ďalších 

cieľov a aktivít  do nasledujúceho obdobia. 

  

Kynologický klub Častá ďakuje všetkým svojim členom a ich 

rodinným príslušníkom, priaznivcom a podporovateľom, ako aj 

vedeniu obce Častá  za doterajšiu spoluprácu a praje príjemné 

prežitie vianočných sviatkov  a všetko najlepšie v roku 2023. 

 

František Kašický, predseda klubu 

foto: Mária Polakovičová, archív klubu 

Jesenná časť sezóny je už za nami 
 

 Tohtoročná sezóna v silovom trojboji bola náročná po 

všetkých stránkach. Po jarnom a letnom maratóne, kedy bola 

vyťažená najmä naša štátna reprezentácia, ktorá zbierala výz-

namné úspechy na ME a MS, sa mohli ukázať aj mladé talenty. 

Začiatok septembra patrí už dlhé roky pohárovke Grand Prix 

Slovakia, ktorú organizujeme v Častej. Súťažilo sa v spojených 

hmotnostných kategóriách na tzv. GL body. V kategórii dorastu 

sa predviedli hlavne začiatočníci a už skúsený Adam Moravčík, 

ktorý vybojoval bronz. Striebro patrilo Oliverovi Rejdovi. Zo 

začiatočníkov sa najviac darilo Samuelovi Antalíkovi, ktorý 

utvoril dva národné rekordy. Medzi juniormi striebro vybojoval 

Juraj Kovačič a Samuel Molnár. Súťaž juniorov suverénne cel-

kovo vyhral medailista z ME a MS Kristián Filip Jakubec. V 

kategórii dorasteniek sa darilo bronzovej z ME Ivane Griflíko-

vej, ktorá vybojovala celkový bronz. Medzi juniorkami podob-

ne ako Jakubec suverénne zvíťazila bronzová z MS Olívia Lap-

šanská. Jej začínajúce kolegyne Veronika Takácsová a Alexan-

dra Známová obsadili tretiu, resp. štvrtú priečku. Jasná víťazka 

bola aj medzi ženami, a to medailistka z ME Ľubica Polkorábo-

vá pred druhou našou rekordérkou kategórie masters  Luciou 

Lebocovou.  
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Reprezentačný dres si opäť oblieklo naše trio Olívia Lapšan-

ská, Ľubica Polkorábová a Ján Schwarz na medzinárodnej po-

hárovej súťaži Dunajský pohár v Zlatníkoch. Svojimi víťaz-

stvami v kategóriách pomohli získať aj prvé miesta v súťaži 

národov v zápolení reprezentácii Slovenska, Maďarska a Ukra-

jiny.  

 Začiatkom októbra sme vycestovali na Majstrovstvá 

SR družstiev do Sabinova. Naše družstvo v zložení Samuel 

Lederleitner, Kristián Slíž a Kristián Filip Jakubec si až do po-

slednej disciplíny mŕtvy ťah udržiavali v ťažkej konkurencii 19 

klubov pohodlné prvé miesto. Po tom, čo si Kristián Slíž pri 

tlaku poranil dlaň a neudržal v ruke činku na mŕtvom ťahu, a 

teda nezapísal žiadny výkon, sa naše prvenstvo náhle rozplynu-

lo. Bola to veľká smola, prišli sme o titul a skončili na 

5.mieste. Satisfakciou je výkon Sama Lederleitnera, ktorý vý-

konom 952,5 kg (375+260+217,5) ako jednotlivec porazil 

komplet celú slovenskú špičku. V roli rozhodcu sa predstavil 

po prvýkrát Dominik Dugovič. O pár dní 26. 11. nás čaká štart 

nášho juniora Radovana Kováča a rozhodcu Ondreja Novome-

ského v Poľsku na ME v klasickom silovom trojboji a 3. 12. 

slávnostné vyhodnotenie úspešnej sezóny v Modre.  

 Týmto sa chcem poďakovať všetkým našim preteká-

rom, členom za ich výkony športové aj organizačné, tiež od-

chádzajúcim funkcionárom samospráv za ich podporu 

a všetkým, čo nás v akejkoľvek podobe podporili. To, či preži-

jeme a či nás niečo čaká na budúci rok, to nevie nikto. Držme 

si palce... 

 

Pavol Kovalčík, tréner 

 

Vzostup mládežníckych mužstiev 

a hľadanie starej formy A-mužstva    
 

 V novej sezóne 2022/2023 máme 

v súťažiach tri mužstvá. Dve mládežnícke - 

prípravku U9 a U11 a mužstvo seniorov. 

Postupne vás budeme informovať o spomínaných mužstvách 

a ich výsledkoch: 

 Prípravka U9 začala svoje účinkovanie v súťaži 10. 

septembra domácim turnajovým trojzápasom. Pripomíname, že 

táto veková kategória hráva svoje súťaže turnajovým spôsobom 

každé dva týždne, kde v jednom dni odohrajú mužstvá tri zápa-

sy. V súťaži sú 4 mužstvá a to znamená, že v jesennej časti 

mužstvá odohrali 12 kôl. Naše mužstvo dosiahlo 8 víťazstiev, 2 

remízy a 2 prehry. 

 V mužstve prípravky U9 je vidno stúpajúci progres, za 

čo patrí obrovská vďaka trénerom, ale určite budeme uvažovať 

v ďalšom období aj o kvalifikovanom trénerovi, ktorí by bol 

nápomocný v tréningovom procese nielen našim trénerom 

a posunul ich vpred, ale v prvom rade našim chlapcom 

a dievčatám. V zimnom období budú chlapci a dievčatá z tejto 

vekovej kategórie využívať na tréningy priestory telocvične 

ZŠ. Prípravka U11 nebola až taká úspešná ako U9, ale to nie je 

podstatné. Aj v tomto mužstve je vidno zlepšenie hernej čin-

nosti a takisto aj výsledky. Počas jesene odohralo mužstvo 10 

zápasov, z ktorých 3-krát vyhrali,  
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1-krát remizovali a 6-krát prehrali. Sa-

mozrejme, že to mohlo byť lepšie, ale 

my všetci veríme, že v jarnej časti budú 

výsledky omnoho lepšie. Tomuto muž-

stvu sa venuje a musím konštatovať, že 

veľmi dobre, Pavol Minárik. Takisto 

ako prípravka U9 aj prípravka U11 bu-

de počas zimy trénovať a využívať 

priestory telocvične ZŠ. Je možné, že 

nejaké prípravné zápasy v zimnom ob-

dobí odohrajú aj deti. Samozrejme, že 

to budú zápasy skôr v hale na halovom 

turnaji. 

 A-mužstvo  po minulosezónnej 

bronzovej priečke len veľmi ťažko hľa-

dalo formu z predošlej sezóny. V novej 

sezóne 2022/23 a jej jesennej časti 

predvádzali chalani veľmi kolísavé vý-

kony. Nejde im uprieť snahu 

v samotných zápasoch, no nepremieňa-

nie vyložených šancí ich stálo stratu 

veľa bodov,  a lebo v niekto-

rých zápasoch, v ktorých viedli a mohli 

súpera zlomiť ďalšími gólmi, jednodu-

cho prišlo uspokojenie a tým pádom 

prišli bodové straty. Mrzia hlavne straty 

bodov  v  domác ich  zápasoch 

s Jablonovým a Plaveckým Štvrtkom, 

ďalej v zápase v Zohore, kde v týchto 

zápasoch určite stratili 7 bodov. Pri 

konštatovaní po sezóne sme sa vo vý-

bore zhodli, že mužstvo celkovo mohlo 

mať o 10 bodov viac, ako je to teraz pri 

pohľade na tabuľku a mužstvo mohlo 

pokojne zimovať na druhom mieste. 

Súťaž je veľmi vyrovnaná, o čom sved-

čia aj bodové rozdiely v tabuľke. 

K mužstvu počas jesene prišiel starono-

vý tréner František Čechovič a po je-

sennej časti sme sa s ním dohodli na 

ďalšej spolupráci. 

 Po jesennej časti končí 

v mužstve najskúsenejší a najlepší stre-

lec mužstva Zoran Vučkovič. Chce 

pokračovať vo vyššej a kvalitnejšej 

súťaži. Veľmi pekne mu ďakujeme 

a želáme veľa úspechov v ďalšej karié-

re. Samozrejme že pracujeme na dopl-

není a náhrade za Zorana, pretože spolu 

s ním nám odchádza aj 10 strelených 

gólov v jesennej časti. Ale netreba zú-

fať, je tu šanca pre ďalších našich mla-

dých hráčov, aby ukázali svoju kvalitu, 

schopnosti a presadili sa. 

Zimnú prípravu začína A-mužstvo 

v poslednom januárovom týždni. O 

termínoch prípravných zápasov vás 

budeme včas informovať buď 

v obecnom rozhlase, alebo na našej 

facebookovej stránke Fan Page FC Slo-

van Častá. Prvé jarné kolo je na progra-

me 19. 3. 2023 o 15.00hod, kedy priví-

tame na domácom ihrisku lídra 

a vedúce mužstvo Lozorno! 

 Nesúťažné mužstvo starých 

pánov odohralo na jeseň 6 zápasov. dva 

zápasy v Častej na domácej pôde a štyri 

u súperov. Bohužiaľ, bez víťazstva! 

Určite sa do budúceho roka mužstvo 

starých pánov zlepší a bude chcieť túto 

nelichotivú bilanciu zmeniť. Chcel by 

som informovať verejnosť, priateľov, 

kamarátov a našich fanúšikov, že po 

ôsmich rokoch vo funkcii predsedu 

v našom futbalovom klube FC SLO-

VAN ČASTÁ končím a nebudem sa 

uchádzať o žiadnu funkciu v rade klu-

bu. Ostávam v klube ako člen občian-

skeho združenia a budem nápomocný 

pri prácach alebo brigádach, ktoré bude 

organizovať nové vedenie klubu. Počas 

ôsmich rokov môjho pôsobenia vo 

funkcii predsedu tvrdím a hovorím, že 

sme klub posunuli vpred.  
 

TABUĽKA MUŽI – JESEŇ 2022 – VI. LIGA – BRATISLAVA – VIDIEK 
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Areál ihriska sme vylepšili a zmodernizovali,  spomeniem 

len napríklad oplotenie areálu ihriska, umelé zavlažovanie 

trávnika, nové osvetlenie ihriska, kúrenie v budove kabín, 

postavenie altánku pri bufete pre našich fanúšikov a mnoho 

ďalších prác a aktivít / no a verím, že aj nové vedenie bude 

pokračovať vo zveľaďovaní a prácach pri klube, pretože je 

tam stále ešte čo zlepšovať. Samozrejme, že je to o vôli, ale 

aj o vzájomnom rešpektovaní sa a hlavne o rešpektovaní 

nariadení funkcionárov klubu, aby areál vždy vyzeral čisto 

a útulne. Aby trávnik bol vždy v dokonalom stave 

a pripravený na zápasy a iba ľudia pracujúci dennodenne  

najlepšie vedia, koľko námahy a síl stojí práca okolo klubu 

a samotného areálu. 

 Chcel by som sa poďakovať za spoluprácu všetkým 

ľudom, ktorí so mnou spolupracovali počas tých ôsmich 

rokov vo vedení klubu, ďakujem podnikateľom, ktorých 

som oslovil na spoluprácu a ktorí mi pomohli, ďakujem ve-

deniu obce, ďakujem všetkým!!! Myslím si, že sme odviedli 

veľký kus práce. 

 Chcem dať do pozornosti, že voľby do rady klubu 

sa uskutočnia dňa 18. februára o 18.00 hod. na členskej 

schôdzi v Reštaurácii u Schwarzov. Kto má záujem pomá-

hať vo futbalovom klube v Častej, stať sa členom občian-

skeho združenia a vstúpiť do rady klubu, tak je srdečne víta-

ný. 

 Ďalej dávam do pozornosti, že naše občianske zdru-

ženie sa bude aj v roku 2023 uchádzať o 2% z daní, a preto 

ak chcete podporiť a prispieť na náš klub, budeme Vám veľ-

mi vďační.  Chcel by som popriať všetkým našim mužstvám 

v roku 2023 veľa úspechov, veľa víťazstiev, ale hlavne veľa 

zdravia, pretože zdravie je to najdôležitejšie v našich živo-

toch. 

 V mene futbalového klubu FC SLOVAN ČASTÁ 

ďakujem redakčnej rade Častovského informačníka za skve-

lú prácu, ktorú odvádzajú a verím, že ešte niekoľko ďalších 

rokov budú odvádzať. 

  

Všetkým ľudom prajem krásne vianočné sviatky, 
veľa oddychu, veľa pokoja, veľa snehu, ale hlavne 

všetkým pevné zdravie. Do nového roka veľa  
radosti do života a hlavne vzájomného  

porozumenia a rešpektovania sa! 
  

 Ešte raz všetkým veľké ďakujem!!!                            

 

Ivan Ružek, predseda  FC Slovan Častá 
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