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Vážení
spoluobčania,
opäť nám nežne klopú na dvere vianočné
sviatky – sviatky rodiny a pokoja.
Pri štedrovečernom stole sa stretnú naše
rodiny. K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov a tradícií. Preto v príjemnom teple domov
iste budú znieť aj vianočné koledy, rozvoniavať
bude vianočné pečivo, kapor aj ihličie. Vianočný
čas v nás prebúdza naše najlepšie vlastnosti,
je pre každého z nás výnimočným , otvárajú sa
nám srdcia a opäť máme k sebe vo vzájomných
vzťahoch o niečo bližšie. Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné pochopenia a radosti z prítomnosti našich najbližších v
nás zanechávajú stopy na celý život. Najkrajší
pohľad nám venujú očká našich detí a vnúčat pri
otváraní vysnívaného darčeka pod vianočným
stromčekom.
V rýchlom a uponáhľanom kolobehu nášho
života si nájdeme čas, kedy sa zastavíme aspoň
na malú chvíľu. Premietneme si všetko, čo sme
v tomto roku zažili, zaspomíname si na svojich
blízkych i tých, ktorí tu už s nami nemôžu byť.
Zanedlho sa rozlúčime so starým rokom,
preto chcem využiť tento čas aj ja na bilancovanie, čo sa nám v roku 2013 podarilo v našej
obci vybudovať , alebo zrekonštruovať.
V mesiaci január sme vybavili z nadácie
Poštovej banky dar v hodnote cca 5.000,- €,
výbavu do kultúrneho domu t.j. 82 čalúnených
stoličiek, 21 stolov, trojdielnu elektrickú rúru,
pracovný kuchynský stôl a nábytok do kancelárie starostu obce.
Najväčším problémom našej obce sú
miestne komunikácie, ktoré sú v niektorých
častiach úplne poškodené. V roku 2012 sme
dali vypracovať projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu najhorších úsekov miestnych
komunikácií t.j. ulica Lazina a Žleby. Z dôvodu,
že na žiadnom z ministerstiev nebola vypísaná
výzva na získanie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu miestnych komunikácií, rozhodol
som sa na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva, zaradiť do programu, aj schválenie
úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Po rokovaní s bankovými inštitúciami nám najvýhodnejšie podmienky poskytla VUB banka,
pri úvere 100.000,- € a splatnosti 10 rokov
máme úrok 2,7%. Do verejného obstarávania
sa prihlásilo 12 firiem, najvýhodnejšiu ponuku
pre obec predložila spoločnosť Cesty Nitra

a.s. / cenová ponuka rekonštrukcie miestnej
komunikácie ul. Lazina bola 58.648,02 € a
cenová ponuka rekonštrukcie miestnej komunikácie ul. Žleby bola 76.019,23 €/. Samotná
realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií
prebiehala v mesiaci august. Celková realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií bola
v sume 134.667,- € a financovaná bola z troch
zdrojov, nasledovne: 1. z úveru 100.000,- €, 2.
z rezervného fondu obce /ušetrené finančné
prostriedky/ 14.667,25 € 3. na zostávajúcu
čiastku 20.000,- € bol dohodnutý splátkový
kalendár s dodávateľom spoločnosťou Cesty
Nitra a.s. Zo sumy 20.000,- € bola k dnešnému
dňu splatená suma 8.000,- €. V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií nám spoločnosť
Cesty Nitra a.s. vysprávkovala aj ulicu Drahy
v sume 2.520,- €, naviac nám vysprávkovala
úsek 199,5 m2 v sume 4.310 €, ktorý nám
nefakturovala.
Z dôvodu vysokých nákladov na elektrické
vykurovanie materskej školy, ročne sme platili
za elektrickú energiu 10.000,- €, sme sa rozhodli
pre rekonštrukciu kúrenia. Elektrické pece sme
nahradili ústredným kúrením. V suteréne materskej školy bola osadená pec ROJEK KTP
40, určená na drevo a uhlie. Rekonštrukcia
kúrenia bola v sume 8.607,36 €. Z dôvodu
rekonštrukcie kúrenia sme museli vyvložkovať
komín antikorovými dielcami v sume 1.600,€. Rekonštrukciu kúrenia v materskej škole
sme financovali z vlastných zdrojov. Ročne
predpokladáme šetrenie na vykurovaní v MŠ
cca 6.000,- €.
Ako v predchádzajúcom období, tak aj v tomto roku sme investovali finančné prostriedky do

obecného vodovodu. V Prestavlckom vrte, ktorý
v súčasnosti zásobuje pitnou vodou aj obyvateľov Hornej Trnávky, sme vymenili nové ponorné
čerpadlo a 5/4“ pozinkované rúry sme nahradili 1“
polyetylénovou hadicou. Ponorné čerpadlo sme
ukotvili nylónovým lanom, aby sme v budúcnosti
mohli vykonávať montáž a demontáž ponorného
čerpadla bez pomoci žeriavu. Uvedená investícia
bola v sume 590,- €.
V októbri som znovu podal, už tretíkrát,
žiadosť na Environmentálny fond na rekonštrukciu vodovodného potrubia medzi zdrojmi
vody v Prestavlkoch a vodojemom. Jedná sa o
výmenu potrubia v dĺžke 980m. Rozpočet na
túto rekonštrukciu je 62.247,14 €.
V tomto roku sme investovali aj do rozšírenia
verejného rozhlasu, ktorý sme rozšírili o štyri amplióny. Nové amplióny boli umiestnené na dolnom
konci Hornej Trnávky, v Prestavlkoch v ulici Drahy,
Žleby a pri miestnom pohostinstve. Rozšírenie
verejného rozhlasu nás stálo 741,60 €.
V októbri sme podali žiadosť o získanie
finančných prostriedkov na Úrad vlády SR
konkrétne na splnomocnenca pre mládež a
šport p. Dušana Galisa. Žiadali sme finančné
prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu futbalových šatní.

(dokončenie na str. 2)
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spoluobčania,

(dokončenie zo str. 1)
Žiadosť bola úspešná získali sme 7.000,- €
a z obecných zdrojov budeme doplácať 1.000,€. Zo získaných finančných prostriedkov budú v
budove futbalových šatní vymenené štyri veľké
okná a tri malé, budú zrekonštruované sprchy a
WC, obložené vstupné schody a v šatni domácich bude obložený sokel do výšky 1,60 m.
Pred oslavou 730. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Prestavlky sme opravili vstupné
schody do kultúrneho domu v Prestavlkoch a
vymaľovali hlavnú sálu. Práce sme financovali
z vlastných zdrojov v sume 600,- €.
V roku 2014 plánujeme:
- v termíne do 30.6.2014 splatiť 12.000,-

€ spoločnosti Cesty Nitra, a.s. /rekonštrukcia
miestnej komunikácie Žleby z r.2013/
- rekonštrukciu vodovodného potrubia
medzi zdrojmi vody a vodojemom, v prípade
získanie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
- rekonštrukcia fasády Domu smútku v
Hornej Trnávke
- ak vyjde výzva – podať žiadosť na vybudovanie Múzea dediny spod Vtáčnika, o ktorú
sme sa pokúšali v tomto roku z nadácie SPP,
kde sme skončili v hlasovaní na 25.mieste. Aj
touto cestou by som sa chcel poďakovať našim
spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili na ON-LINE
hlasovaní a podporili náš projekt.
- 21.6.2014 chceme za pomoci dotácie
z BBSK zorganizovať kultúrno-spoločenské
podujatie s názvom Deň rodiny
Vážení spoluobčania, rodáci, dovoľte, aby

som Vám na záver môjho príspevku poďakoval
za prácu v prospech našej obce, členom občianskych združení za reprezentáciu našej obce v
kultúre a športe, našim seniorom za pomoc pri
organizovaní obecných akcií. Ďalej patrí vďaka
poslancom obecného zastupiteľstva a sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri organizovaní rôznych podujatí.
Dovoľte mi popriať Vám, nielen vo svojom
mene, ale aj v mene pracovníkov obecného
úradu a poslancov obecného zastupiteľstva, aby
boli pre Vás vianočné sviatky krásne, šťastné a
veselé v kruhu Vašej rodiny. Zachovajme si odkaz
vianočných a novoročných sviatkov počas celého
nasledujúceho roka 2014, vážme si jeden druhého, vážme si svoje okolie, krásu okolitej prírody,
svoju obec a zachovajme si vzájomnú úctu.
Šťastné a láskyplné sviatky.
Ján Abrahám, starosta obce

Boží brnk
Občas sa Boh prihovorí nečakane.
Po ľudsky. Cez človeka., ktorý možno o
tom ani netuší... Napríklad takto:
Umývam podlahu. Najskôr na kolenách. No v tom ma niečo pichne v chrbtici
a som rada, že sa postavím.
Siahnem po mope. „Prečo už nekolenčkuješ?“ Pýta sa ma malá Janka, ktorá
dostala bojovú úlohu. Kreslí darčeky, čo
jej má priniesť Ježiško, kým sa ja pasujem
so špinou na podlahe.
„Bolia ma kríže,“ vyznávam pokorne.
„Si stará?“ znie súcitná otázka.
„No aj hej,“ hovorím (asi sa červenajúc) a hneď na svoju obranu pridávam: „
Miláčik, ja už nie som dieťa.“
„Ale máš rada deti?“ Pokračuje princezná.
„Jasné. Teba najviac.“ Pridám presvedčivý
široký úsmev.
„Tak potom nie si stará. A nie si ani babka, si
iba dospelá mama,“ zakončuje svoju filozofickú
úvahu.
Zbadá že čakám na vysvetlenie.
„Keby si bola stará a babka, tak kričíš: „Janka, toto nerob! Toto neber! Nepchaj si prst do
nosa! Daj mi pokoj! A keby som ťa zlostila tak
povieš: „Keď budeš takáto, nikto ťa nebude mať
rád,“ vydala zo seba na jeden dych.
S babkou trávi veľa času, veď v škôlke je
málo miesta pre všetky deti....
„Ale keď si mama, tak povieš. Nevadí, že si
špinavá, aj tak ťa ľúbim.“ Zoskočila zo stoličky,
naboso pošľapala na mokro umytú podlahu
a namierila si to ku mne.
Roztopila som sa. Kľakla som si na kolená
(ani v chrbte ma nepichlo) a objala som ju...
„Neboj sa,“ pokračovala starostlivo. „Viem,
že si šikovná, ale aj tak ti pomôžem.“ Skôr ako
stihla niečo povedať, namočila svoje krásne ružové rukávy po lakte do vedra s vodou....
Nuž poviete si... „Ja by som ju....!!!!“
A možno začnete chápať aj babkine zákazy...
Všetky, okrem jej posledného výroku...

si prsty do nosa!!! Daj mi pokoj!!! Ak to
budeš robiť, tak ja ťa prestanem mať
rád!!!!“ Nesúhlasí síce s našimi hriešnymi a dobrovoľnými dobrodružstvami, ale
neláme ani nad jedným z nás palicu.
Je iný ako nám o ňom hovoria ľudia. Je to Boh, ktorý je najbližšie nášmu
srdcu – pravda, ak mu dovolíme, aby sa
priblížil.

Ja som si však našťastie v tej chvíli spomenula iba na vetu od mamy... „Nevadí.....“
Nuž ale o inom som chcela...
Viem, že to čo sa stalo pri obyčajnom umývaní dlážky, bol „Boží brnk“.
Boh mi brnkol a poslal dieťa....
Aby sa predstavil.
Aby povedal, aký je a akého ho máme
očakávať....
Nie je to Boh, ktorý nad nami stojí a hovorí: „Nerob toto a toto! Neber toto a toto! Nepchaj

Boh, ktorého očakávame je ako
mama, ktorá vám povie: Nevadí, že
si špinavý (od hriechu, od hnevu, od
nečistých vzťahov...) Nevadí, že nie si
dokonalý! Nevadí že nezvládaš to a to!
Nevadí, že robíš z času na čas „hlúpe
rozhodnutia“... Nevadí.... AJ NAPRIEK TOMU
VŠETKÉMU ŤA ĽÚBIM.
A nie je to Boh, ktorý je niekde „hore“ a prihovára sa k nám cez GPS, alebo mobilné sieste.
Je iný...
Je ľudský....
Prichádza,
dotýka sa nás
a prihovára sa našej nedôvere (nečuduje sa
jej. Vie že sme sa mnoho krát popálili).
Stále nám opakuje: „Neboj sa. Ja ti pomôžem... Ja som s tebou... Ja s tebou prejdem každú čiernu dieru... každú krízu.... každý deň...“
Je to Boh, ktorý robí to, čo je mimo našich
predstáv.
Namáča ruky po lakeť do vedra s vodou
a nevadí mu, že sa zašpiní našimi slabosťami... Pozná prostriedok, ktorý ich znova vybieli.
A opakuje: „Aj keby vaše hriechy boli červené ako
šarlát, zbelejú ako sneh“
Je to Boh Láska.... ktorý prichádza
nečakane....
Požehnané Vianočné sviatky
Vám praje farár Marián.

STRANA 3

Myšlienka rodáka
Moji milí rodáci. Bol som požiadaný o malý príspevok do našich novín. Na malom priestore je veľmi ťažko vyjadriť myšlienky,
ktoré sa mi víria v hlave pri pomyslení na moje rodné Prestavlky.
Bol som hrdý na chvíle keď sme spolu oslávili 730. výročie jej
existencie. Pozorne som počúval našu starú, ale aj novodobú
históriu. Nezabúdajme na ňu a snažme sa najmä mladej generácii vštepovať hrdosť na našich predkov.
Žijeme však v tomto časopriestore a ja sa teším z každého úspechu, ktorý dosiahne dedina, jej občan, deti i športovci.
Pozorne sledujem webovskú stránku Prestavĺk a srdce mi pookreje, keď si prečítam, čo sa udialo v kultúrnom, športovom, ale
aj v bežnom živote. Smutno mi je za tými, ktorí od nás odišli na
večnosť ,zvlášť ak ide o mojich susedov, s ktorými som prežil
detstvo a dospievanie .Je zaujímavé, že, čím som starší, tým
viac sa mi vracajú obrázky a príhody s detstva. Bolo to bezstarostné obdobie , nebolo televízorov, počítačov a tabletov, ale o to
viac sme boli vonku v prírode, na ihrisku a v zime na pamätnom
rybníku, hrajúc hokej od rána do tmy. A tie sánkovačky dole
Lazinou, to bola paráda!
Vždy, keď prídem domov (domov pre mňa sú Prestavlky) a vidím, že sa darí dedinu zveľaďovať, že sa stavajú nové

domčeky, že sa
staršie opravujú,
že dedina žije
čulým kultúrnym,
ale aj duchovným
životom, tak si hovorím, že Prestavlčania majú svoju
dedinu radi.(Už aj
cesta dolu Lazinou
je parádne opravená!!) Viem, že
sa mnohým nežije
ľahko, ale i napriek
ťažkostiam si ľudia vedia pomôcť
j eden druhému
a snáď aj tie horšie časy postupne
pominú. Prestavlky majú šťastie na
starostov, vedia si
zvoliť aj šikovných poslancov , majú obetavého pána farára a sú
tu ľudia, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas v prospech
iných. To tvorí základ spoločenského povedomia Prestavlčanov.
Povedané veľmi jednoducho a zrozumiteľne: Dedina žije. A ak
sa aj mne podarí omrvinkou prispieť k jej zveľadeniu a zviditeľneniu, tak to je len drobné poďakovanie za tie nádherné chvíle,
ktoré prežívam v mojej rodnej chalupe s mojou rodinou, najmä
s mojimi štyrmi vnúčatmi. No a bez mojich kamarátov si pobyt
v Prestavlkoch ani neviem predstaviť.
Ako vysokoškolskému pedagógovi mi nedá ,aby som neoslovil našu mládež. Opäť vám prízvukujem, len dobré vzdelanie
vám otvorí bránu k úspešnému životu. A nemyslite si , že to musí
byť len vysokoškolské vzdelanie. Dobrý remeselník sa v živote
tiež nestratí. A keď sa chystáte študovať na vysokej škole, tak
sa orientujte na technické smery. Tam je budúcnosť...
Milí moji rodáci, prajem vám požehnané a pokojné sviatky.
Do nového roku vám želám pevné zdravie a veľa radostných
chvíľ, na ktoré sa budete dlho spomínať.
Prof.Ing . Vladimír Báleš, DrSc

Myšlienky
Výzva
Lekári, lekárky
ctite si Hipokrata
a nebude medzi vami
ani jedného kata
Nostalgia
Kam sa podela civilizácia,
kultúra, priateľstvo, solidarita, láska,
keď medzi ľuďmi zostáva len politika
a cez ňu najväčšia životná méta
čo najpriaznivejšia dividenda, či výplatná páska
Super pesimista
Mám sa zle
ale niekedy aj trochu horšie...
Nešťastná rovnica
Stokrát opakovaná lož sa vo vedomí ľudí
stáva pravdou
alias
Päťdesiatkrát opakovaná polopravda
sa taktiež stáva pravdou

Doporučenie
Ak chceš mať v rodine
radosť trvalú a veľkú
za každý dobrý čin svojich
chváľ Boha, deti a manželku
Daň
Keď sa Ti vo všetkom stále darí
nevyskakuj od radosti ako laň
ale čakaj neúspech, nezdar a smolu
čo býva obvykle “za úspechy“ daň
Keby...
Bolo by nám lepšie
a som si v tom istý
keby bolo medzi nami
menej pýchy, hnevu a závisti
Bolo by nám lepšie
a som si v tom istý

keby bolo medzi nami
viac pokory, žičlivosti
Nežiaduca
Preto tú osobu
nemá vedúci rád
lebo mu vždy a vo všetkom
vidí do karát
Umenie
Nie je umenie zaliečať sa človeku
keď je na vrchole slávy, včera i dnes
umenie je to, keď ho neopustíme
ak z výslnia a slávy padne
medzi obyčajný plebs
Buďme realisti
Pohľad na svet sa u ľudí mení
optimista zisťuje, ako rastú platy a dôchodky
pesimista – ako rapídne rastú ceny
Jozef KREMNICKÝ

STRANA 4

Oslava 730. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
Životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú
chvíľu, ktorá je zastavením sa, chvíľou na zamyslenie, bilanciu,
ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom
a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme,
k miestu, ktoré sme zdedeli a miestu, ktoré odkážeme budúcim
generáciám. Oslava výročia obce je tiež stretnutím rodákov
– generácii, ktoré tu žili, usilovne budovali svoju existenciu
a zveľaďovali obec. Dnes sa usilujeme konať podobne a jediná
cesta, ktorá vedia k úspechu je cesta spolupráce, spoločného
záujmu, vzájjomnje pomoci a solidarity. To sú hodnoty, pre ktoré
sa oplatí žiť a pracovať v prospech miesta, kde žijeme.

futbalového ihriska, kde pokračovali kultúrnym programom,
v ktorom sa predstavila historia obce. V kultúrnom programe
vystúpili detičky z našej obce, členovia OZ Chotár Prestavlky
– Horná Trnávka s folklórnym pásmom, spevácky súbor Nevädza
a hosťom podujatia bola skupina DRIŠĽAK. Podujatia sme ukončili tanečnou zábanou so skupinou Kašuba Band v kultúrnom
dome v Prestavlkoch.
Touto cestou chceme poďakovať organizáciám a OZ, ktoré
sa spolupodieľali na organizovaní tejto kultúrno-spoločenskej
akcii – PS Lazec Prestavlky, OZ Chotár Prestavlky – Horná Trnávka, OZ Rybolov Prestavlky, ZO JDS Prestavlky, poslancom
obecného zastupiteľstva a všetkým, ktorí akoukoľvek mierou
prispeli k vydarenej akcii.

Pri príležitosti osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky
sme pripravili bohatý kultúrny program, ktorý zaujal všetky vekové kategéria. Oslavy začali svätou omšou v rímskokatolíckom
kostole v Prestavlkoch. Potom sa oslavy presunuli do areálu

STRANA 5
Akcia bola finančne podporená BBSK v sume 2072,- €, Lesné
spoločenstvo, pozemková spoločnosť Prestavlky 500,- €, Jazykový inštitút Žiar nad Hronom 100,- €, PS Lazec Prestavlky 200,- €,
Ing. Róbert Mihok 150,- €, Ing. Jaroslav Pajdič 500,-€, Združenie Urbár pasienka pozemkové spoločenstvo Lovča 50,- €, súkromný podnikateľ Ladislav Škopec 100,- €. SPD Kremeň 150
l vína a spoločnosť GENERAL TRUCKING – Lenka Matušková
dovoz a odvoz pódia. Obec Prestavlky 2882,40 €.
Pri tejto príležitosti boli niektorým občanom odovzdané ceny
starostu obce Prestavlky:
Spevácka skupina Nevädza(Irena Foltánová, Margita Vallová,
Margita Beňová, Margita Hudecová, Olívia Škopcová, Terézia
Beňová, Valéria Mališová, Viera Abrahámová, Mária Beňová,

Magdaléna Poloňová)- za kultúrnu a spoločenskú reprezentáciu
obce.
Anna Tomová - za dlhoročné vedenie obecnej knižnice
Filoména Beňová – za rozvoj záhradkárstva v obci
Anna Beňová – za rozvoj v oblasti práce s dôchodcami
Ladislav Švec – za rozvoj poľovníctva a včelárstva
Jozef Veterný a Rudolf Glezgo - za obetavú prácu v Telovýchovnej jednote Prestavlky
Vladimír Foltan – za obetavú prácu v Lesnom spoločenstve,
pozemkovej spoločnosti Prestavlky
Prof. Ing. Vladimír Báleš Dr.Sc.–za mimoriadny prínos pri
propagácii obce doma i v zahraničí
Jozef Haško – za reprezentáciu obce na kultúrnych podujatiach

Chranené a vzácne rastliny v okolí našej obce
Chránené rastliny sa považujú za perly prírody v mieste ich
výskytu. Žiaľ, ich druhová rozmanitosť i počty rastliniek jednotlivých
druhov sa neustále zmenšujú. Ba niektoré z nich sa už z nášho
územia úplne vytratili. Sú však i také, ktoré sa objavujú ako nové,
doteraz nepozorované, alebo unikajúce pozornosti znalcov prírody.
Najväčší úbytok vzácnych rastlinných druhov nastal v období kolektivizácie poľnohospodárstva v 60. rokoch XX. storočia. Sceľovanie
pozemkov pre veľkovýrobu, ich terénne úpravy,
rušenie medzí, odvodňovanie zamokrených
plôch, ale hlavne rozorávanie lúk a ich premena na ornú pôdu tu vykonali svoje.
V okolí Prestavĺk a Hornej Trnávky je v súčasnosti pozorovaných 10 chránených druhov a niekoľko síce nechránených,
avšak zriedkavo sa vyskytujúcich vzácnych druhov. Unikátom je
okolie Vyhieň, kde sa pozemkové úpravy dotkli lúk a pasienkov
len okrajovo, a preto sa tam zachovalo až okolo 40 chránených
druhov rastlín.
V našom katastri z chránených druhov sú najpočetnejšie
zastúpené europské orchidey v počte 5 druhov (kruštík pontský,
päťprstnica obyčajná, prilbovka biela, hniezdovka hlístová a modruška pošvatá). Z kvitnúcich rastlín je to pekný asi 70cm výsoký
modrokvetý kosatec sibírsky, kukučka vencová a mečík strechovitý (ružovokvetá gladiola). Papradorasty sú zastúpené jedným
druhom – plavúňom obyčajným. Kedysi v praveku plavúne spolu
s prasličkami dorastali až do veľkosti stromov, a dnes sú to len nizučké, plazivé rastlinky. Počas letného hubárčenia v našich lesoch
možno natrafiť aj na chránený hríb kráľovský s červenofialovým
klobúčikom a citrónovožltou dužinou.
Medzi vzácnejšie, avšak zákonom osobitne nechránené druhy
patrí bezkolienec belasý. Je to asi 100cm vysoká , trsnatá tráva
s hladkými steblami. Chýbajú jej kolienka, ktoré poznáme napríklad
pri obilninách, či kukurici. Druhým takýmto zaujímavým druhom
je 15 – 20cm vysoká, ružovofialová ruža galská. Je „pramatkou“
ušľachtilých ruží. Práve z nej boli v minulosti vyšľachtené okrasné
ruže, ktoré sa dodnes pestujú v našich kvetinových záhradkách.
Možno povedať, že ďaľším tvrdým „úderom pod pás“ pre vzácne druhy rastlín, ktoré prežili aj združstevňovanie, bolo obdobie
po „nežnej revolúcii“. Naše poľnohospodárstvo zaznamenalo
útlm, z ktorého sa dodnes nespamätalo. Následkom toho sú
nedokášané okraje lúk a zarastajúce pasienky. Práve vplyvom

zarastania pasienkov krovinami sa v 90. rokoch minulého storočia
spod Kováčovej vytratil červenohlav obyčajný, patriaci do skupiny
orchideí. Ani krásna ľalia zlatohlavá už nebola dlhšiu dobu pozorovaná v našom okolí.
Politické zmeny našťastie nezasiahli až tak
citlivo prírodu v okolitých lesoch, a preto sa i tu
v súčasnosti môžu náhodne objaviť aj vzácne
druhy rastlín a živočíchov. Takto bol v lesoch
nad Hornou Trnávkou tento rok zaznamenaný
výskyt už spomenutej modrušky pošvatej. Je
to prvý zdokumentovaný objav tejto zaujímavej rastlinky v celom pohorí Vtáčnik. Je o nej
známe, že môže za nepriaznivých podmienok
vykvitnúť i pod zemou.
Zberatelia liečivých rastlín dobre poznajú drobnú zemežlč menšiu s ružovými kvietkami - bylinku patriacu medzi horcovité rastliny.
Žiaľ zberom i zarastaním lúčných porastov za posledné štvrťstoročie z piatich lokalít zostala na našom území už len jedna.
Zákon o ochrane prírody a krajiny vzácne rastliny nielen chráni,
ale ich ničenie i trestá! Niekto sa môže domnievať, že vzácnu
rastlinu zachráni, ak ju presadí z prírody do svojej záhradky. Aj
keby bol takýto úmysel akokoľvek ušľachtilý, takáto rastlina je pre
prírodu navždy stratená. Jej semeno sa už nedostane do voľnej
prírody, aby sa z neho naďalej rozmnožovala. Presadený kvietok
obyčajne chradne - a po čase hynie…
Chráňme ešte to posledné, vzácne, čo nám naši predkovia
v prírode zanechali, aj pre generácie, ktoré prídu po nás!
Vladimír Solár

Do pozornosti podielnikom
LS PS Prestavlky
Dňom 1.5.2013 nadobudol platnosť zákon č. 97 z
26.3.2013 o pozemkových spoločenstvách. Z tohto vyplývajú
pre naše lesné spoločenstvo a poz. spoločnosť nové povinnosti, ktoré v daných termínoch musíme splniť. Avizované
zmeny sú administratívneho charakteru a vyžadujú si súhlas
podielnikov. Preto výročné VZ bude zvolané v skoršom termíne ako po iné roky. Už v januári 2014 /pozvánky obdržíte/.
Žiadame podielnikov o účasť na ňom /alebo splnomocnenie/.
O úplnom znení zákona sa dozviete na výročnom valnom
zhromaždení.
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Rekonštrukcia chaty na Beňovom Laze
V roku 2012 začala Poľovnícka spoločnosť „LAZEC“ Prestavlky s rekonštrukciou
chaty na Beňovom Laze. V záujme zachovania funkčnosti chaty už bola rekonštrukcia nevyhnutná. Vzhľadom k vzdialenosti
od dediny, chýbajúcej vode a elektrike,
rekonštrukcia nebola jednoduchá. V roku
2012 prebehli práce týkajúce sa rekonštrukcie vonkajšieho vzhľadu chaty. Bola
opravená fasáda, natretá strecha, opravený komín a ponatierané vonkajšie drevené
časti chaty.

V roku 2013 sme pristúpili k rekonštrukcii vnútorných priestorov chaty. Chata bola
nanovo vymaľovaná a boli dokončené vnútorné drevené obklady, ktoré boli zároveň
natreté, vymenila sa pec na kúrenie, inštalovala sa výlevka na umývanie riadu, vymenil
sa nábytok a inventár chaty a pod orechom
pri chate sa vybudovalo posedenie.
Rekonštrukciu chaty financovala poľovnícka spoločnosť Lazec Prestavlky a čiastočne prispeli aj niektorí priatelia, mimo
obce Prestavlky, Peter Žobrák, Pavol Karol
a Martin Beňatinský. Finančné prostriedky
boli použité len na nákup materiálu, skoro
všetky práce boli vykonané brigádnicky.
Poďakovanie patrí najmä starostovi obce
Jánovi Abrahámovi, Jozefovi Demkovi,
Dušanovi Minichovi, Andrejovi Abrahámovi, Michalovi Beňovi, Romanovi Valentovi,
Pavlovi Kukučkovi, Lubošovi Beňovi (Béčko), Jozefovi Vincencovi (Severín), Petrovi
Tonhajzerovi.

Vážení občania chata na Beňovom
Laze leží v najkrajšom kúte nášho chotára.
Tí, ktorí tento kút navštívili mi určite dajú za
pravdu. Vlastníkom chaty je Poľovnícka
spoločnosť „Lazec“ Prestavlky, ale využíva
ju aj obec na zimné sánkovačky pre deti,
využíva ju aj Lesné spoločenstvo pozemková spoločnosť Prestavlky a samozrejme aj
niektorí občania z našej obce, ktorí si chcú
oddýchnuť v lone prírody. Preto by som
chcel apelovať na nás všetkých, vážme
si čo máme a zabráňme vandalom ničiť
majetok, ktorý slúži nám všetkým.
Dušan Minich

Švecova studnička „Jarka“
Vždy, keď sme šli na Beňov Laz a zastavili sme sa na bahnisku pod Beňovým
Lazom, nebohý Lacko Švec nezabudol
pripomenúť „ Junáčik všimni si tu pod touto
jedľou vyviera pramienok, už si to všímam
viac ako desať rokov, tu by sa patrilo urobiť
studničku“. Na jar sme sa teda rozhodli vybudovať na tomto mieste studničku. Práce
nám išli striedavo, raz dobre inokedy s problémami, ale nakoniec sa nám to podarilo.
Studničku sme sa rozhodli pomenovať
po jej tvorcovi Lackovi Švecovi a jeho dcére Jarke. Časť materiálu na vybudovanie
studničky financovala poľovnícka spoločnosť Lazec Prestavlky a časť materiálu
venovali poľovníci z vlastných domácich
zdrojov. Všetky práce boli urobené brigádnicky. Poďakovanie patrí nebohému
Lackovi Švecovi, starostovi obce Jánovi
Abrahámovi, Jozefovi Demkovi, Andrejovi Abrahámovi, Jarke Beňovej, Michalovi
Beňovi, Palovi Kukučkovi, Dušanovi Minichovi a Romanovi Valentovi.
V septembri, keď boli práce ukončené, studničku oficiálne vysvätil dôstojný
pán Marián Mlynárik, za čo mu tiež patrí
poďakovanie.
Vážení občania verím, že pri návšteve
Beňovho Lazu sa veľmi radi zastavíte pri
„Švecovej studničke Jarke“, osviežite sa
vynikajúcou vodou a pobudnete chvíľku
v prekrásnom lesnom prostredí a možno
si aj na chvíľku spomeniete na Lacka
Šveca, človeka s veľkým srdcom, ktorý
miloval prírodu a vďaka ktorému táto
studnička stojí.
Dušan Minich

ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU
V NAŠEJ OBCI V ROKU 2013
Náklady na likvidáciu odpadu v našej obci za desať mesiacov roku 2013 činia
15.942,- € (v prepočte na jedného obyvateľa 24,15 €)
Zmesový komunálny odpad (kukanádoby)
61,56 t
Objemový odpad (kontajnery)
32,12 t
Bioodpad
10,70 t
Plasty
6,60 t
Pneumatika
8,67 t
Sklo
8,46 t
Elektroodpad
1,83 t
Šatstvo a textil
1,80 t
Obecný úrad Prestavlky ponúka na predaj plechové kuka nádoby 110 l v cene 24,60
€ a plastové kuka nádoby 110 l v cene 19,60 €.
Lucia Beňová
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Aktívni dôchodcovia

Dožili sme sa veku zrelosti, múdrosti,
pokory, uspokojenia. Je len v našich rukách
starnúť pomaly, dôstojne. Radosť z hodín
prežitých s našimi blízkymi a priateľmi sa
nám vracia v podobe dvojnásobnej. Tak
aj stretnutia v našej “Jednote” sú príjemné
a obohacujúce, čo nás posúva dopredu a
inšpiruje k činnosti, ktorú vykonávame.

Rok 2013 naša “Jednota” zahájila novoročným posedením pri káve a koláčoch,
ktoré napiekli naše šikovné členky. Príjemnú
atmosféru navodila hudba. A po takomto
úspešnom štarte sa naši dôchodcovia
niekoľkokrát v priebehu roka vykúpali vo
Vodnom raji vo Vyhniach, kde zrelaxovali v
termálnej vode v záujme utužovania zdravia.
Raz merali cestu za rovnakým účelom aj do
Podhájskej, aby sa plní síl mohli vrhnúť do
ďalších aktivít. Nahromadenú energiu sme
vzápätí využili pri zveľaďovaní obce kosením
v okolí kostola v Hornej Trnávke a ostatných
verejných priestranstiev v Hornej Trnávke a v
Prestavlkoch. Upratovali sme Dom smútku v

Hornej Trnávke. V Prestavlkoch sme po kosení cintorína odstraňovali z hrobov pokosenú
trávu, vysádzali kvety pred obecným úradom.
Chlapi naštartovali motorové píly či naostrili
kosy a ženy s hrabľami mali čo robiť, aby im
stíhali pri kosení okolia obecného úradu a
priľahlých priestranstiev.
V lete sa vo Vyhniach konala regionálna
prehliadka speváckych súborov,
kde nechýbala ani naša spevácka
skupina Nevädza, ktorá obec vzorne reprezentovala. Prítomnosť vo
Vyhniach sme zároveň využili na
kúpanie v hoteli Termál. Na rôznosť
našich aktivít sa nemôžeme sťažovať. Keď sa v Hornej Ždani konali
športové hry, naše 13-členné družstvo bolo jedným z deviatich, ktoré
veľmi slušne reprezentovalo našu
ZO JDS. Svedčí o tom získanie
siedmich medailových ocenení a
štvrté miesto v celkovom umiestnení.
Na tento rok pripadlo 730. výročie prvej
písomnej zmienky o našej
obci. Na príprave osláv, ktoré
poriadala naša obec začiatkom júla, sme sa podieľali
aj my pečením koláčov, lokší
a harúľ. Pre pestrosť našich
aktivít spomenieme, že v
jeden jesenný deň sme sa
zúčastnili zájazdu za nákupmi
v poľskej Jablonke. Výstup na
vynovenú Kalváriu v Banskej
Štiavnici zanechal v účastníkoch zájazdu hlboký dojem a

krásny zážitok z vyhliadky do okolia. A keďže
sa v meste práve konal Salamander, nenechali sme si ujsť prehliadku trhov a rôznych
atrakcií.
Začiatok adventu sme privítali posedením
pri kapustnici, koláčoch a harmonike. Túto príležitosť sme využili na odovzdanie ďakovných
listov našim dvom obetavým členom. Aj deťom v materskej škole naše skúsené členky
pripravili jedno pekné predmikulášske dopoludnie. Spoločne vykrajovali, piekli a zdobili
medovníčky a iné vianočné pečivo.
Akože inak, nakoniec môžeme skonštatovať, že naši dôchodcovia sú stále aktívni,
vitálni a plní dobrých a užitočných nápadov.
Veríme, že nám zdravie dovolí vyvíjať podobné aktivity aj v nasledujúcich rokoch.
Preto sa pokúsme zabudnúť na bolesť,
starosti, smútok a vzájomne si zaželajme
prežitie vianočných sviatkov a nového roku
v zdraví a radosti, aby Traja králi, ktorí prídu
požehnať naše domovy, našli v nich slnko
lásky, šťastia, rodinného porozumenia, ktoré
nám budú svietiť počas celého nasledujúceho
roku.
Vaši dôchodcovia.ZO JDS
Prestavlky

Vážení priatelia záhradkári,

je koniec roka a záhrady nám pomaly vystavujú účet našej starostlivosti, usilovnosti, umu a práce v podobe úrody. Záhradkárčenie
nie je len o záhrade, predovšetkým je to o prírode a vzťahu k nej.
Človek je tvor spoločenský a záhradkár osobitne, o tom niet pochýb.
Spája nás záhrada, príroda a záhradkárstvo vôbec.
Aj v tomto duchu zväz záhradkárov v Prestavlkoch, okrem svojej
bežnej činnosti, uskutočnil dňa 19.4.2013 “Záhradkársky deň“ v areáli
materskej školy. Zúčastnili sa ho žiaci MŠ, pozvaní boli aj rodičia a

ostatní občania obce. Pre žiakov to bolo športové popoludnie, ale aj
vedomostná súťaž v poznávaní rôznych druhov ovocia a zeleniny.
Odmenou im boli drobné sladkosti, odmenou pre usporiadateľov bola
radosť a spokojnosť detí z vydareného podujatia. Dospelí ošetrovali
ovocné stromy pod odborným dohľadom Ing. Vladimíra Solára. Vzájomná výmena skúseností prebiehala pri chutnom guláši a ovocných
koláčoch. Vďaka za vydarenú akciu !
Z dôvodu slabšej úrody ovocia sme v tomto roku neusporiadali
výstavku ovocia a zeleniny. Ale podieľali sme sa spolu s Jednotou
dôchodcov na výzdobe miestnosti pri príležitosti konania “Mesiaca
úcty k starším“ dňa 27.10.2013. Kyticou z čečiny a chryzantém sme
si navodili spomienku na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Zapojili sme sa do zveľaďovacích prác pri úprave okolia KD, výsadbe kvetín a prispeli k občerstveniu hostí chutnými pagáčmi pri
príležitosti osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
Priebežne počas sezóny vysádzame na verejnom priestranstve
okrasné stromy, dbáme o ich rast.
Vzhľadom na objemnosť líp, ktoré sú pri kostole, priebežne
odstraňujeme opadnuté lístie, čím zabraňujeme jeho šíreniu po
okolitom priestranstve.
Ďakujeme všetkým záhradkárom a sympatizantom zdravého životného štýlu za ich zmysluplné aktivity. Veď v čistej obci sa zdravšie
žije a čo je podstatné vedieme k tomu aj našich mladých občanov.
Výbor ZO SZZ Prestavlky
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Zo života obce 2013

Divadlo OZ Chotár

Občianske združenie Chotár nám pripravilo na v druhý
sviatok vianočný 2012 divadeľnú hru Emil Göllnera - Ulička.
Komédia v troch dejstvách zachytáva obrázky zo života slovenskej dediny, medziľudské vzťahy, starosti i radosti, kde existuje
závisť a lakomstvo, nepriateľstvo pre kúsok priestoru i fľaša na
stole - súčasť každodenného života Slovákov. Je však aj o láske
a odpúšťaní, o pochopení chýb vlastných i cudzích, keď koniec
všetko napraví a z nepriateľov sú priatelia.

Fašiangy
s Fašiangom končí zima a prichádza Jar no tento rok to tak
nevyzeralo. V zimnom až mrazivom počasí naša Folklórno-divadelná skupina CHOTÁR usporiadala Fašiangový sprievod našou
obcou a pochovávaním basy zakončili obdobie Fašiangu.

V hre účinkovali:
Jaroslav Beňo - Košťál a Jaroslav Beňo - Galis, Lucia Beňová
a Janka Môcová, Katarína Hudecová, Jozef Beňo - Satko, Evka
Beňová a Peter Boldiš.

V. ročník Obecný ples
v Prestavlkoch
Ani tento rok sme plesovú sezónu nevynechali a usporiadali
sme už 5. ročník Obecného plesu v Prestavlkoch. Úspešnosť
tejto akcia nás presviedča opäť vypredanou sálou.

STRANA 9

Stavanie májov
Tradičné stavanie májov v Hornej Trnávke pred Kultúrno spoločenským centrom a v Prestavlkoch pred obchodom. Ako vidieť,
do stavania sa zapojilo viac mladých ako po minulé roky...

Škôlkáry
Naši škôlkáry – predškoláci, sú vlastne už školáci – prváci.

Mikuláš
Perinbaba to tento rok stihla len tak – tak. Na Mikuláša nám
jeeemne poprášila celú krajinu.

Deň matiek
Deň matiek nám v máji vedia najlepšie pripomenúť naše deti

Zo života obce 2013 pripravil Ing. Pavel Dražo

PRIPRAVUJEME V ROKU 2014
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Futbal - dospelý
SÚŤ. ROČNÍK 2012 – 2013 DOSPELÝCH
S prípravou na jarnú odvetnú časť sme začali v polovici januára. Tréningové dni v mesiacoch január a február boli sobota
a nedeľa. Príprava bola zameraná hlavne na kondičnú prípravu.
Plánované tréningové jednotky sa nám, bohužiaľ, nedarilo naplno
realizovať a to ani napriek tomu, že sme mali k dispozícii dobré
tréningové podmienky a prostredie. K dispozícii sme mali priestory v spoločenskom centre v Hornej Trnávke. K dispozícii sme tu
mali čisté vykurované priestory s teplou vodou, avšak s menšou
telocvičňou. Hlavnou príčinou slabej prípravy bola slabá účasť na
tréningoch. Chlapcom veľmi prekážali poveternostné podmienky,
hlavne veľa snehu. Počas dvoch mesiacov - január a február, sa
nám chlapcov nepodarilo presvedčiť o dôležitosti zimnej prípravy,
možno aj preto, lebo si nevedeli uvedomiť nováčikovskú daň
a podcenili dôležitosť zimnej a jarnej prípravy. V marci sa počasie
vylepšilo, no bohužiaľ, len na týždeň. Nepriaznivé počasie trvalo
prakticky až do konca apríla a aj preto sme nemali kde odohrať
prípravné zápasy. Jediný zápas sme odohrali v Hliníku.
V majstrovských zápasoch sme podávali slabé a priemerné
výkony. Výkonom sme uspokojili v zápasoch s Hornými Hámrami, Banskou Štiavnicou „B“ a Ladomerskou Vieskou. Slabé výkony sme podali v zápasoch s Dolnou Trnávkou, Banskou Belou
a Tekovskou Breznicou. Bola to ťažká jar, ktorá nám ukázala dosť
nedostatkov. Sú to hlavne psychická odolnosť, nechuť podriadiť sa kolektívnej hre a nechuť zdokonaľovať sa v tréningoch.
Zároveň nám však ukázala aj na hráčov, ktorí majú chuť hrať
futbal a reprezentovať svoju obec. Na takýchto nadšencoch treba
stavať aj budúcnosť futbalu v obci.
Mužstvo tvorili títo hráči:
Strelka Jakub, Haring Martin, Haring Jakub, Boldiš Peter,
Kukučka Ľuboš, Kukučka Jakub, Kukučka Pavol, Greguš Marcel,
Král Roman, Král Milan, Štyriak Rastislav, Lalák Roman, Kováč
Adam, Nemec Ľubomír, Královenský Peter, Kováč Matúš,
ŠTATISTIKA V ČÍSLACH
Doma hrané zápasy:
Prestavlky – Dolná Trnávka
Prestavlky – B. Štiavnica „B“
Prestavlky – O. Grúň
Prestavlky – T. Breznica

0–5
2–3
5–2
0–7

Zápasy hrané vonku:
H. Hámre – Prestavlky
1–0
Vyhne – Prestavlky
3–0
B. Belá – Prestavlky
6–1
L. Vieska – Prestavlky
5–3
Prenčov – Prestavlky
4–0
Účasť na tréningoch
Celkom bolo uskutočnených 38 tréningových jednotiek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Haring M.
Kukučka Ľ.
Haring J.
Kukučka P.
Boldiš P.
Greguš M.
Král R.
Kukučka J.
Štyriak R.

30
30
24
23
21
20
17
16
16

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lalák R.
Král M.
Strelka J.
Kováč A.
Nemec Ľ.
Královenský P.
Kováč M.

15
14
12
11
8
6
0

Štart hráčov
9 zápasov – Strelka J., Král R. Kukučka Ľ., Haring J.,
Kukučka P., Kukučka J.
8 zápasov – Haring M., Královenský P., Boldiš P.
5 zápasov – Lalák R., Nemec Ľ.
4 zápasy - Kováč A, Štyriak R.
3 zápasy - Král M., Kováč M.
2 zápasy - Greguš M.
Strelci gólov:
4 góly – Královenský P.
3 góly – Haring J.
1 gól – Král R., Haring M., Štyriak R., Lalák R.
Počas jarnej časti nám bolo udelených 8 žltých kariet a 2
červené karty. Zranenia hráčov sa nám v tejto časti vyhýbali.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. Tekovská Breznica
2. Horné Hámre
3. Vyhne
4. Banská Belá
5. Dolná Trnávka
6. Prenčov
7. Ostrý Grúň
8. Banská Štiavnica „B“
9. Ladomerská Vieska
10. Prestavlky

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
11
9
9
9
7
7
6
6
3

0
0
3
2
2
2
1
3
0
1

2
7
6
7
7
9
10
9
12
14

64 – 25
31 – 24
48 – 40
44 – 29
56 – 37
43 – 43
36 – 53
30 – 43
29 – 46
25 – 66

48
33
30
29
29
23
22
21
18
10

Tréner: Král Ludovít
SÚŤ. ROČNÍK 2013 – 2014
DOSPELÝCH JESENNÁ ČASŤ
S prípravou na nový ročník sme začali 16.júla. Bolo dovolenkové obdobie a aj to bol dôvod slabšej účasti na tréningoch.
Ako sa neskôr ukázalo tých problémov, čo sa týka účasti na
tréningoch, bolo viac. Zo strany hráčov boli rôzne výhovorky
neúčasti, najčastejšia bola, že nemajú čas. Aj preto sme dali
tréningy len jedenkrát za týždeň, v piatok. Mysleli sme, že raz do
týždňa si ten čas nájdu. Prípravu sme začali účasťou na turnaji
na Pitelovej. Tento turnaj sme vyhrali. Mužstvo tu hralo v pohode
s dobrým prístupom k povinnostiam a hlavne sa ukázala dobrá
partia a pevne sme verili, že sme sa dostali do pohody. Aj ďalšie
prípravné zápasy nám to ukázali, výnimkou Bzenice.
Zloženie mužstva oproti jari sa podstatne zmenilo. Greguš M.
ukončil aktívnu činnosť, Kováč M. skončil pre podnikanie. Lalák
R. a Král M. chceli tiež ukončiť činnosť. Kováč A. sa nevedel
rozhodnúť. Zostalo nám 11 hráčov. Z hosťovania sa vrátil Dedík
A. a z Kosorína sme získali Beňa Mira. Na poslednú chvíľu si to
rozmysleli Lalák R., Král M. a Kováč A.
Mužstvo tvorili títo hráči: Strelka J., Haring J., Haring M.,
Boldiš P., Kukučka Ľ., Kukučka J., Kukučka P., Dedík A., Štyriak
R., Nemec Ľ., Královenský P., Král R., Král M., Beňo M., Kováč
A., Lalák R.

STRANA 11
ŠTATISTIKA V PRÍPRAVE:
Prípravné zápasy:
1.
2.
3.
4.
5.

Pitelová - Prestavlky
Vyhne
- Prestavlky
Bzenica - Prestavlky
Prestavlky Prochot
Hliník
n. Hr. - Prestavlky

3–4
3–4
7–0
2–1
1–2

ODOHRANÉ PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
5 zápasov - Haring M., Dedík A., Haring J., Nemec Ľ.
4 zápasy - Strelka J., Boldiš P., Kukučka Ľ.,
Kukučka P., Královenský P.
3 zápasy - Kukučka J., Beňo M., Král M., Štyriak R.
2 zápasy - Král R.
1 zápas - Kováč A., Kováč M.
0 zápas - Lalák
STRELCI GÓLOV V PRÍPRAVE
4 góly - Haring J.
3 góly - Královenský P.
1 gól - Strelka J. Král R., Kukučka P., Dedík A., Nemec Ľ.
Príprava nám ukázala klady, ale aj nedostatky futbalovej
hry. Bohužiaľ, tie dobré futbalové vlastnosti sa v ďalšom priebehu postupne vytrácali. Samotná majstrovská súťaž nezačala
pre nás dobre. Keďže niektorí hráči boli na dovolenke, na prvý
zápas sme ťažko nastupovali a ešte aj bez brankára. V ďalších
zápasoch nás sprevádzala aj smola, ktorá mala niekoľko podôb.
Bola to strelecká smola, keď sme si v zápasoch vytvorili dobré
príležitosti, no nedokázali sme ich využiť. Na strelenie jedného
gólu sme potrebovali aj 5 – 6 šancí. A prvý inkasovaný gól nás
psychicky položil. Ďalšia smola nás dostihla v podobe zranení,
keď postupne pre zranenia odchádzali Královenský P., Haring J.,
Strelka J., Beňo M., Král M. Veľkou stratou boli hlavne zranenia
Královenského P. a Haringa J. Obaja patrili k najlepším strelcom
v príprave. Bohužiaľ, nehrali do konca súťaže a ich góly nám
značne chýbali. Tieto zranenia nám narobili ďalší problém. Bolo
nás málo a na zápasy sme nastupovali len ôsmi. Z krízy nás trochu vytrhli hráči, ktorí začali hrať. Bil Ján sa rozhodol pokračovať,
Hudec Jaro sa vrátil zo zahraničia a na posledný zápas sa prihlásil aj Beňo Matúš. V zápasoch sme preto museli improvizovať
so zostavou, čo bolo proti kvalite výkonu. Ako tak sme sa zišli na
posledný zápas proti Prochotu. Tu hráči zabodovali a zvíťazili 4
– 3. Bola to ťažká jeseň, z ktorej sa treba poučiť, rýchlo zabudnúť
a na nastávajúcu jarnú odvetu sa svedomito pripraviť. Musia to
však chcieť najprv hráči a na sebe zapracovať.
ŠTATISTIKA V SÚŤAŽI
Zápasy hrané doma:
Prestavlky - Sklené Teplice
Prestavlky - Bzenica
Prestavlky - Ostrý Grúň
Prestavlky - Malá Lehota
Prestavlky - Prochot

2–0
0–5
1–2
0-3
4–3

Odohrané majstrovské zápasy:
11 zápasov - Boldiš P.
10 zápasov - Král R., Dedík A.
9 zápasov - Haring M., Kukučka P., Štyriak R., Nemec Ľ.
8 zápasov - Strelka J., Kukučka L., Lalák R.
7 zápasov - Kováč A., Haring J., Král M.
6 zápasov - Kukučka J., Beňo Miro
4 zápasy - Královenský P., Bil J.
3 zápasy - Hudec J.
1 zápas - Beňo Matúš
Strelci gólov:
2 góly – Král R., Haring J., Štyriak R.
1 gól - Haring M., Dedík A., Královenský P.
V jesennej časti nám bolo udelených 10 žltých karát. Z toho
Kukučka P. dostal 3 žlté karty. Červená karta udelená nebola.
Účasť na tréningoch: 18 tréningových jednotiek
1. Kukučka Ľ.
13
2. Haring J.
13
3. Haring M.
12
4. Boldiš P.
10
5. Kukučka P.
10
6. Dedík A.
9
7. Štyriak R.
8
8. Nemec Ľ.
7
9. Strelka J.
6
10. Kukučka J.
6
11. Královenský P.
6
12. Král M.
5
13. Beňo Mir.
4
14. Kováč A.
3
15. Lalák R.
3
16. Král R.
2
17. Bil J.
2
18. Hudec J.
2
19. Beňo Matúš
0

Vyhne - Prestavlky

7–1

Prenčov - Prestavlky

7–0

Dolná Trnávka - Prestavlky

8–1

Banská Štiavnica - Prestavlky

5–0

Horné Hámre - Prestavlky

4–0

Tabuľka po jesennej časti
1. Prenčov
11
2. Bzenica
11
3. Vyhne
11
4. Dolná Trnávka
11
5. Banská Štiavnica
11
6. Banská Belá
11
7. Horné Hámre
11
8. Malá Lehota
11
9. Prochot
11
10. Ostrý Grúň
11
11. Prestavlky
11
12. Sklené Teplice
11

Banská Belá - Prestavlky

5–0

Tréner: Král Ľudovít

Zápasy hrané vonku:

10
8
7
7
6
5
5
4
4
3
2
0

0
2
3
1
3
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
3
2
6
6
7
7
7
9
11

34 – 17
52 – 12
33 – 11
45 – 22
40 – 20
28 – 24
21 – 18
26 – 34
17 – 34
14 – 26
9 – 46
6 - 61

30
26
24
22
21
15
15
12
12
10
6
0

STRANA 12

Futbal - žiaci
Žiakom sa podarilo suverénnym spôsobom, iba s jedinou prehrou,
vyhrať prvú triedu starších žiakov. Bol to historický úspech, ktorý im
zabezpečil postup z I. triedy do III. ligy.
Postup do III. ligy vybojovali hráči: Miroslav Bil, Peter Kukučka,
Martin Paučo, Erik Barbora, Ján Abrahám, Patrik Chovanec, Pravoslav
Minich, Samuel Čierťaský, Alan Minich, Šimon Kasan, Peter Škopec,
Marek Barbora, Martin Chovanec, Slavomír Bil, Ondrej Šnirc.
Trieda žiakov ročník 2012/2013
1. Prestavlky
15 14
2. Hodruša-Hámre
15 7
3. Veľká Lehota
15 6
4. Župkov
16 6
5. Lovčica-Trubín
15 2

0
1
2
2
1

1
7
7
8
12

108:10
39:59
49:45
45:51
32:108

42
22
20
20
7

Prípravné zápasy a turnaje na III.ligu:
S našimi žiakmi sme sa zúčastnili turnaja v Lovči, kde sme postavili
dve mužstvá – starších a mladších žiakov. Starší žiaci obsadili prvé
miesto a mladší žiaci druhé. Potom sme absolvovali zápas s chlapcami
zo Žiaru nad Hronom. Aj tu ukázali svoje kvality a vyhrali 4:1. Ďalej sme
boli na turnaji v Hornej Ždani. Tu sme mali tiež starších aj mladších
žiakov. Tentokrát obsadili obe mužstvá prvé miesto. Nasledoval turnaj
v Lovčici-Trubíne, kde sme znovu suverénnym spôsobom vyhrali. Ako
posledná príprava pred novou sezónou bol turnaj v Žiari nad Hronom.
Tu už boli súperi z Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom, Kremnice,
Lovčice-Trubín , Zvolena a zo Sliaču, ktorí mali väčšie skúsenosti, no
napriek tomu skončili naši žiaci na peknom 4. mieste.
III. liga U 15 skupina C 2013/2014:
Od jesene čakalo našich žiakov niečo úplne iné. Stretli sa s úplne
inými mužstvami ako doteraz. Podali striedavé výkony, ale napriek
tomu skončili ako nováčik na uspokojivom 9. mieste. Verím, že po
zimnej príprave, vďaka trénerom, zlepšia svoje kvality a prebojujú sa
na vyššiu priečku.
1. Pliešovce
2. Hriňová
3. Hontianske Nemce
4. Kremnica
5. Kováčová
6. Sliač
7. Slov. Ľupča
8. Čierny Balog
9. Prestavlky
10. Hliník nad Hr.
11. Štiavnické Bane
12. Sásová

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
6
6
6
5
5
4
2
3
3
0

1
2
2
1
0
2
1
2
4
1
0
0

0
1
3
4
5
4
5
5
5
7
8
11

66:9
27:8
31:22
21:18
35:25
20:23
37:32
28:36
30:34
19:38
12:35
11:57

Štiavnické Bane
Kováčová
Prestavlky
Hliník nad Hr.
Prestavlky
Sliač
Prestavlky

1:5
5:4
3:3
1:0
3:3
4:2
0:8

Prestavlky
Prestavlky
Čierny Balog
Prestavlky
Hontianske Nemce
Prestavlky
Pliešovce

31
26
20
19
18
17
16
14
10
10
9
0

Slovenská Ľupča
Prestavlky
Kremnica
Hriňová

3:3 Prestavlky
8:2 Sásová
1:1 Prestavlky
3:1 Prestavlky

Hráči: Šimon Kasan, Samuel Čierťaský, Erik Barbora, Filip Paučo,
Ján Abrahám, Pravoslav Minich, Ondrej Šnirc, Patrik Chovanec, Peter
Škopec, Alan Minich, Andrej Beňo, Samuel Galbavý, Martin Chovanec,
Marek Barbora, Adrián Glezgo, Slavomír Bil
Strelci gólov:

Andrej Beňo 14
Samuel Čierťaský 7
Erik Barbora 3
Ján Abrahám 2
Alan Minich 2
Pravoslav Minich 1
Samuel Galbavý 1

Vďaka patrí všetkým trénerom a to Jánovi Abrahámovi, Vladimírovi Beňovi, Ľubovi Koštovi, Ľudovítovi Kráľovi a Ľubošovi Kukučovi,
nášmu hospodárovi Jaroslavovi Beňovi, pani Haline Vincencovej za
čistotu dresov, Petrovi Minichovi za zabezpečenie dopravy na zápasy, pohostinstvu u Troch bratov za občerstvenie, Ľubošovi Kukučkovi,
Jozefovi Veternému , Jozefovi Foltánovi a Pavlovi Kniesznerovi za
starostlivosť o trávnik a v neposlednom rade Simone Barborovej za
vedenie pokladne.
Milí športoví priatelia, verím, že i naďalej budete chodiť povzbudzovať našich futbalistov a tým im pomáhať k dobrým výkonom
Milan Dolnický
Predseda OZ TJ Prestavlky-Horná Trnávka

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Narodili sa:
Mia Demková 17.01.2013, Nina Elizabeth Kováčová
18.01.2013, Laura Beňová 19.02.2013, Laura a Sabina
Čierťaské 24.05.2013, Lukáš Môc 29.07.2013, Daša Galbavá 27.09.2013
Navždy nás opustili:
Mária Bieliková 29.01.2013, Margita Beňová 03.02.2013,
Ján Kráľ 05.04.2013, Juraj Ďurča 24.05.2013, Viera Ďurčová
16.06.2013, Vladimír Kŕč 24.09.2013, Jozef Bielik 03.10.2013,
Ladislav Švec 24.11.2013, Helena Hašková 02.12.2013
Na spoločnú cestu životom vykročili:
Lukáš Beňo a Marcela Komárová, Veronika Beňová a Miroslav Ulbrik, Veronika Kollárová a Martin Rybár, Alžbeta
Beňová a Peter Kováč – rok 2012
Miroslav Slašťan a Kristína Zimanová, Terézia Miháliková
a Anton Repiský – rok 2013
Najstarší občania:
žena: Mária Beňová 06.12.1921
muž: Jozef Beňo 25.02.1925
90 roční: Anna Hajdúchová
70 roční: Ladislav Škopec, Filoména Beňová, Ing. Július Dražo, Juraj Gábor, Margita Veterná, Milan Dolnický
60 roční: Jozef Kuchár, Marta Králová, Miroslav Slašťan,
Mária Hanusová, Mária Zámorová, Peter Dovec,
Miroslav Beňo, Mária Dovecová
50 roční: Jozef Škopec, Mária Olahová, Dana Finková, Jaroslav Beňo, Peter Minich, Ľuboš Beňo, Ján Hubert

Tieto Obecné noviny vytvorili: Ján Abrahám, Adriana
Abrahámová, Lucia Beňová, Ing. Pavel Dražo

