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Príhovor starostu
V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného
sveta prišiel čas Vianoc. Čas vianočný, čas
výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do
našich príbytkov zo všetkým čím si spájame
najkrajšie sviatky roka.. Veď kedy sme jeden
k druhému bližšie, ak nie počas nádherných
vianočných sviatkov ? Nemáme pocit väčšieho dobra, vnútorného tepla a ochoty byť lepší
? Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenie, spokojnosti a srdečnosti máme zafixované my starší a radi toto posolstvo odovzdáme zase našim deťom. Nech čistá krása
a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky
pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo človek
nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky
vedy a technického pokroku, ale ukazuje sa,
že najviac potrebuje pravú lásku, dobrotivosť,
pochopenie a vľúdnosť. Dôležitý je pocit, že
máte v blízkosti seba spriazneného človeka,
ktorý vám rozumie a vie a chce vám pomôcť.
Nekonečný monológ vyratúvania úspechov, či neúspechov obce nemajú byť len
štítom na obhajobu práce obecného zastupiteľstva, starostu a všetkých zamestnancov
obce, ale je a bude to ponúknutá ruku a vzájomnej spolupráci, ktorá musí priniesť úrodu
pre našu obec. V porovnaní s ostatným rokmi
bol rok 2018 pre našu obec výnimočný, lebo
sme realizovali mnoho investičných akcií, ale
i mnoho kultúrnych a športových podujatí.
Veď posúďte sami:
- V mesiaci január sme začali s výkopovými prácami na elektrický kábel k novému
vrtu HVP-2, následne bol kábel zahrabaný a ihneď bolo k nemu pripojené ponorné
čerpadlo, aby sme mohli vykonať 22-dňovú
poloprevádzkovú čerpaciu skúšku. Zároveň
bola vykonaná poloprevádzková čerpacia
skúška vrtu HVP-1 a poloprevádzková čerpacia skúška záchytu. Následne sa stiahli
údaje z automatických zariadení na záznam
hladiny a teploty vo vrtoch, zároveň bol vykonaný odber vzoriek z obidvoch vrtov a
záchytu (prameňa). Čaká nás ešte projekt
pre legalizáciu zdroja HVP-2, komplexné
spracovanie údajov do záverečnej správy s
výpočtom množstiev podzemných vôd, ktorá
bude slúžiť ako podklad povolenia odberu
zo zdrojov; obhajoba záverečnej správy na
Ministerstve životného prostredia a oprava
záverečnej správy na základe pripomienok
oponenta prideleného Ministerstvom životného prostredia. V mesiaci máj sme na novom
vrte HVP-2 osadili manipulačnú šachtu, následne sme na hlavnú trasu potrubia pripojili
aj samotný vrtu HVP-2, do vrtu sa pripojilo

ponorné čerpadlo a do manipulačnej komory
bola osadená rozvodová skriňa s ovládaním
ponorného čerpadla. Vodárenské práce činili
750,- €, práce ohľadom pripojenie elektriny a
ovládacej skrini stáli 2350,80 €
- Vo februári nám z Nadácie SPP bola
schválená žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov na športové vybavenie našich
mládežníckych futbalový družstiev. Bola nám
pridelená suma 2400,- €. Zároveň boli zakúpené pre naše družstvá sady nových dresov
a teplákové súpravy.
- Na podnet občanov, ako i poslancov
obecného zastupiteľstva sme v mesiaci marec firmou BELLIMPEX s.r.o. Štúrovo v sume
4092,- € s DPH namontovali dva merače
rýchlosti. Jeden merač je nabíjaný z verejného osvetlenia a druhý zo solárneho panelu.
Na každom je nainštalovaná kamera na zaznamenávanie vozidiel.
- Dňa 14.03.2018 sme podali žiadosť o
poskytnutie dotácie na Ministerstvo financií
SR na vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne v Hornej Trnávke, kde žiadame sumu
12 840,- €. Bohužiaľ uvedená žiadosť nebola schválená, preto ju znovu podáme v roku
2019
- Dňa 03.03.2018 sme podpísali s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou „Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ na projektu „Autobusové zastávky a

rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci
Prestavlky“, kde nám bola schválená suma
100 000,- € + 12027,37 € vlastné zdroje. S

realizáciou projektu sme začali v mesiaci máj.
Stavebný dozor na uvedenej stavbe vykonával Ing. Pavol Ivan v sume 2100,- €. Veľmi
ma mrzí, že z projektu sme museli vynechať
parkovisko pri obecnom úrade a chodník od
obecného úradu nakoľko dotácia bola ohraničená sumou 100000,- €. Parkovisko aj s
chodníkom sa do budúcna musia dobudovať
s finančných prostriedkov z obecného rozpočtu. Dňa 18.09.2018 bola uvedená stavba
skolaudovaná.
- Z vlastných prostriedkov sme v júli realizovali opravu miestnej komunikácie v Hornej
(pokračovanie na str. 2)

STRANA 2
(dokončenie zo str. 1)
Trnávke v ulici k rodinnému domu p. Kamodyho, v Prestavlkoch miestnu komunikáciu
smerom k Rómom v sume 7950,74 €.
- Z vlastných zdrojov a z úveru sme v
mesiaci august realizovali opravu miestnej
komunikácie od domu p. Greguša smerom
k družstvu, kde boli použite finančné prostriedky 55000,- € z úveru a 24 594,02 € z
vlastných zdrojov, celková suma opravy
miestnej komunikácie činila 79 594,02 €.
- Z dotácie, ktorá nám bola schválená
zo SFZ na futbalovú infraštruktúru v sume
10000,- €, čo nebola celá výška požadovanej dotácie, sme realizovali len SO-1
(fasádu futbalových šatní, montáž podláh z
dlaždíc, montáž atypickej kovovej konštrukcie – loga obce s nápisom) a SO-2 (oporný
múr od ulice Drahy). Na základe verejného
obstarávania nám najlepšiu cenovú ponuku

zaslala spoločnosť Šaliga s.r.o. v sume 22
550,11 €.
- Žiadosť, ktorú sme podali v roku 2017
na Slovenskú inovačnú a energetickú
agentúru z Operačného programu Životné
prostredie na „Komplexné zníženie energetickej náročnosti obecného úradu spolu
s kultúrnym domu“ nám bola pozastavená
z dôvodu nesprávneho vypracovanie energetického hodnotenia, kde žiadateľ nezosúladil projekt energetického hodnotenie s
technickými a environmentálnymi ukazovatele. Po dohode so spoločnosťou Judapa
Consulting, ktorá nám uvedenú žiadosť vypracovala, bude opäť podaná na Slovenskú
inovačnú a energetickú agentúru nová žiadosť, ktorú nám uvedená spoločnosť vypracuje grátis.
- V mesiaci november sme na pozemku
pred obecnými dielňami vybudovali zberný
dvor z dotácie z Environmentálneho fondu v
sume 79243,- € + 4171,40 € vlastné zdroje.
Zberný dvor obsahoval štyri stavebné objekty – SO 01 Prístrešok, SO 02 Asfaltová
spevnená plocha, SO 03 Oplotenie, SO 04
Verejné osvetlenie. Prístrešok bude slúžiť
na garážovanie techniky, ďalej zberný dvor
bude uzamknutý a monitorovaný kamerovým systémom. po skolaudovaní zberného
dvoru budú v jeho areáli umiestnené kontajnery na plasty, kovy, tetrapaky, papier, sklo,
pneumatiky, elektroopad, drevný odpad,
objemový odpad, stavebný odpad. Bude
vypracovaný prevádzkový poriadok a otváracie hodiny zberného dvora. Vybudovaním
zberného dvora ušetríme nemalé finančné

prostriedky, lebo do kontajnerov, ktoré boli
doteraz umiestnené pred obecnými dielňami, neboli uzamknuté a monitorované, nám
neprispôsobivý občania vyvážali aj separované zložky odpadu a komunálny odpad,
ktoré nám Technické služby vyvážajú spred
rodinných domom, ďalej nám do kontajnerov vozili odpad ľudia z okolitých obcí a tým
nám vznikali vysoké náklady na vývoz veľkokapacitných kontajnerov, ktorých sme do
roka vyviezli 25 a pri tom boli určené len na
objemový odpad.
- V našej obci sme sa v tomto roku organizovali aj kultúrne a športové podujatia. Z
tých najväčších to boli: zorganizovanie futbalového turnaja pri príležitosti 50. výročia
založenia TJ Prestavlky, 14.júla 2018 sme
spoločne s Bike Racing Slovakia zorganizovali na našej mini BMX trati pump cup-kové
preteky, kde sa zúčastnili aj niektoré deti

z našej obce, za pomoc pri organizovaní
chcem poďakovať OZ Rybolov Prestavlky
a dňa 11. 8. 2018 sme organizovali oslavy
735. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci a stretnutie Prestavĺk bývalého Československa. Osláv sa zúčastnili aj družobné obci z Českej republiky a to Přestavlky u
Čerčan a Přestavlky u Přerova. Oslavy mali
u našich hostí ale aj občanov veľmi dobrú
odozvu. Náklady na oslavu činili: FS Šumiačan 750,- €; Ploštin Punk 1650,- €; Ander
z Košíc 1100,- €; ZH Band 700,- €; stany +
pivné sety 2040,- €; ozvučenie 550,- €; pódium 1350,- €; skákací hrad 400,- €; tlač knihy
3025,-€; grafika knihy 3230,-€; catering Univerza Prochot 1743,- €; ohňostroj 200,-€;
plakety, vlajky 849,42 €; magnetky, tričká,
reklamné banery 1064,50 €; spolu 18651,92
€. Väčšina týchto finančných prostriedkov
bola hradená nasledovne: 4000,- € dotácia
BBSK, 500,- € dotácia OZ Žiarska kotlina,
1000,- € sponzorský dar Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Prestavlky,
7000,- € sponzori, spolu 12500,- €. K tomuto chcem ešte podotknúť, že skupina ZH
Band v sume 700,- € bola vyplatená z predaja kníh, tričiek, magnetiek. Čiže rozdiel
medzi príjmami a výdajmi činí 5451,92 €.
Touto cestou by som chcel ešte poďakovať
PS Lazec Prestavlky za poskytnutie diviny,
súkromnému podnikateľovi Róbertovi Kubulákovi a Pavlovi Karoľovi za poskytnutie
materiálneho sponzorstva formou zeleniny,
OZ Rybolov Prestavlky za občerstvenie,
DHZO za organizovanie dopravy, zúčastneným poslancom OZ a zamestnancom OcÚ

za pomoc pri organizovaní osláv, členom
OZ Chotár Prestavlky – Horná Trnávka za
krásny kultúrny program, Jozefovi Haškovi
a mužskej speváckej skupine, Magdaléne
Poloňovej a speváckej skupine Nevädza za
pekné spevácke vstupy a zaslúžilému umelcovi Dušanovi Jamrichovi za sponzorské
moderovanie našej peknej akcie.
V mojom príspevku do obecných novín
chcem spomenúť aj činnosť Agro Prestavlky s.r.o. . Na stretnutí vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sa konalo
19.04.2018, boli s prenajímateľmi podpísané
nové nájomné zmluvy. Zároveň sme ich informovali o rokovaniach, ktoré prebiehali s
SDP Kremeň, bohužiaľ musím konštatovať,
že neúspešne, nakoľko zástupcovia SDP
Kremeň neakceptovali výpovede vlastníkov
poľnohospodárskych pozemkov, ktoré im boli
zaslané v ročnej výpovednej lehote. Z tohto
dôvodu sme dňa 14.05.2018 podali na Pôdohospodársku platobnú agentúru žiadosť o
dotáciu na 51 ha a zostávajúcich 121 ha, ktoré nám mala vydať spoločnosť SDP Kremeň,
sme dali do podnájmu. Zo spomínaných 51
ha sme spracovali 398 balíkov sena, ktoré v
súčasnej dobe ponúkame na predaj. Približne polovicu sme už predali. Čo sa týka pozemkov v správe Slovenské pozemkového
fondu, advokátska kancelária Victoria počas
roka uskutočnila niekoľko stretnutí so žijúcimi dedičmi a v tomto roku chceme obnoviť
prvých 30 dedičských konaní.
Ako som už spomenul, podarili sa nám
zrealizovať niektoré projekty, ale bol by som
zlým starostom, kedy som nemal ďalšie vízie a plány čo chceme v tomto volebnom
období vybudovať, zrekonštruovať, skrášliť.
V prvom rade sa chcem zamerať na miestne komunikácie v Hornej Trnávke, na časť
miestnych komunikácií v Prestavlkoch, na
obnovu oplotenia cintorínov v oboch častiach obce, vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hornej Trnávke – na uvedené akcie
je už vypracovaná projektová dokumentácia
a rozpočet. Ďalším veľkým projektom, ktorý
v prípade, že nám bude schválená žiadosť
z PRV, je vybudovanie športovo-oddychovej zóny v Hornej Trnávke. Ďalšie žiadosti,
ktoré máme pripravené a chceme podať, je
zníženie energetickej náročnosti obecného
úradu spolu s kultúrnym domom v Prestavlkoch, na Environmentálny fond plánujeme
podať žiadosť na zateplenie materskej školy, a z dotácií zo štátneho rozpočtu chceme
získať finančné prostriedky na rekonštrukciu
elektroinštalácie materskej školy. Jednou z
hlavných priorít v tomto volebnom období
bude aj vybudovanie armatúrnej šachty pre
osadenie filtračných zariadení na vrt HVP-2,
oplotenie vrtu HVP-2, a vybavenie legislatívy, aby z uvedeného vrtu bolo možné zásobovanie našich obyvateľov pitnou vodou.
Samozrejme okrem investičných akcií
nemôžeme zabudnúť na spoločenský, kultúrny a športový život v našej obci, preto aj
naďalej chcem podporovať aktivity občianskych združení pôsobiacich na území našej obce, či je to už OZ Chotár Prestavlky
– Horná Trnávka, alebo OZ TJ Prestavlky
– Horná Trnávka, DHZO , v neposlednom
rade nemôžeme zabudnúť na našich seniorov a ďalej ich podporovať v ich spoločen-
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ských aktivitách. Takisto nemôžeme zabudnúť na opravu národnej kultúrnej pamiatky,
ktorá sa nachádza na území našej obce
- Mastíkov dom v Hornej Trnávke, alebo
pamätihodnosti sv. Jánik a kamenné kríže
v Prestavlkoch.
V tomto období chcem pokračovať v
rozbehnutých aktivitách obecnej s.r.o. Agro
Prestavlky. Naďalej budeme pokračovať vo
vysporadúvaní pozemkov, ktoré sú v správe
SPF, aby boli prededené k žijúcim dedičom
a tých ich následne nájomnou zmluvou dali
do prenájmu Agra Prestavlky s.r.o. V prípade, že nám to financie dovolia, chceme
postupne zakúpiť rôzne poľnohospodárske
stroje a pokračovať tak v obrábaní poľnohospodárskej pôdy, ktorú nám naši občania

zverili do nájmu a takýmto spôsobom zveľaďovali náš chotár a zabránili, aby pôda
našich občanov nebola v rukách rôznych
skupín, ktoré sa chcú na nej obohacovať.
V mojom príspevku som aspoň v krátkosti zhrnul plány, ktoré chceme riešiť a
realizovať vo volebnom období 2018 – 2022.
Myslím, že sú reálne a pevne verím, že sa
nám ich spoločne s poslancami OZ poväčšine podarí naplniť. Na záver môjho príhovoru
chcem poďakovať všetkým, ktorí majú záujem o veci verejné a zúčastnili sa komunálnych volieb aj napriek tomu, že na post starostu som kandidoval len sám a na 7 miest
poslancov obecného zastupiteľstva bol tiež
len presný počet kandidátov. Vaše poverenie
na starostu obce prijímam s veľkou vďakou a

pokorou a nesklamem vás. Funkciu starostu
obce budem vykonávať podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, k spokojnosti vás
všetkých, drahí občania.
Na záver mi dovoľte, vážení občania v mene novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva, pracovníkov
a zamestnancov obecného úradu, ale aj
osobne – za seba - zaželať Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní
nech sú naplnené spolupatričnosťou
človeka k človeku. Prajem vám vnútornú
silu, stály zmysel pre radosť z malých i
veľkých vecí života, veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších
priateľov a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Ján Abrahám, starosta obce

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
V NAŠEJ OBCI
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok

551
281
281

51 %
51 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

267
269

95 %
95,73 %

Za starostu obce bol zvolený:
Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát
Počet platných hlasov
Ján Abrahám SMER-SD, SNS 269
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Číslo voleb. obvodu
Por. číslo
Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát
Počet platných hlasov
01
1.
Ľuboš Foltan
SMER-SD
162
01
2.
Ľuboš Beňo
SMER-SD
156
01
3.
Katarína Hudecová
SMER-SD
155
01
4.
František Foltán
SMER-SD
150
02
5.
Peter Minich
nezávislý kandidát
81
02
6.
Lucia Čierťaská
nezávislá kandidátka
80
02
7.
Ing. Pavel Dražo
SMER-SD
79
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100. výročie konca I. sv. vojny a vznik Československej republiky
V tomto roku sme si zároveň pripomenuli 100. rokov od ukončenia I. sv.
vojny a zároveň vznik nového štátu Slovákov a Čechov, ktorý niesol názov Československá republika.
Keď vypukla I. sv. vojna, nečakalo
sa že to bude v tom čase najväčší vojenský konflikt presahujúci do svetových
rozmerov. V jej priebehu ju účastníci
nazývali ,,Veľká vojna“, lebo názov I. sv.
vojna sa začal používať až po skončení
tej druhej, ešte väčšej vojny. Za jej vypuknutím a tým prerušením takmer 50.
ročného mieru v Európe, boli mocenské
snahy a rozpínavosť Nemeckého cisárstva a jeho spojenca Rakúsko – Uhorska. Tento vojenský konflikt svetových
rozmerov sa ťahal naprieč Európskym
kontinentom viac ako štyri roky a zapojili sa do neho aj mimo Európske krajiny
ako USA, Osmanská ríša ( Turecko),
Francúzke a Britské kolónie či už z Afriky, Ázie, Ameriky a Austrálie. V tejto
vojne sa proti sebe stretala už zastaraná
vojenská stratégia a taktika s výdobytkami priemyselnej revolúcie (modernejšie
ničivé zbrane), čo malo za následok veľké množstvo strát na ľudských životoch.
Až roku 1918, pri pretrvávajúcej a zároveň vyčerpávajúcej zákopovej vojne,
stálom nedostatku či už ľudských alebo
materiálnych zdrojov obidvoch bojujúcich strán, a zároveň zapojením sa USA
do tohto konfliktu(1917), došlo konečne
k uzatvoreniu prímeria.
Stalo sa tak dňa 11.11.1918. v železničnom vagóne v Compiegnskom lese,
kedy zástupcovia už osamoteného Nemecka podpísali kapituláciu víťazným
mocnostiam Francúzku, Veľkej Británii
a ich spojencov. Podpísaním tohto prímeria a v nasledujúcom období ďalších dôležitých dokumentov, ako bola
Versaillská zmluva, sa výrazne zmenila
mapa sveta súvisiac so vznikom nových
štátnych útvarov a medzinárodných
vzťahov.
Tento veľký vojenský konflikt pocítili
aj obyvatelia obce Prestavlky. Hlavne
nedostatkom pracovných síl na poliach, kedy všetci zdraví bojaschopní
muži museli narukovať na front a tak sa
týchto prác museli chytať ženy a mladí
dospievajúci chlapci, ktorí boli v obci od
roboty na roztrhanie. Dlho pretrvávajúcim konfliktom sa prejavil aj nedostatok

HISTORICKÉ
OKIENKO
,, Dve storočnice“

základných potravín, prehĺbený ešte,,
Rekviráciou“, zhabaním obilia a dobytku
pre vojenské účely. Tejto tzv. rekvirácii
neunikli ani kostolné zvony a píšťaly z
miestneho Rím.-kat. kostola. Po štyroch
rokoch vojenských útrap sa život v obci
len pomaly dostával do obvyklých koľají.
Rodiny čakali navrátilcov, či už priamo
z frontu alebo z nepriateľských zajatí.
Mnohí z nich sa ich žiaľ nedočkali vôbec. Z obce Prestavlky padlo v bojoch
I. sv. vojny 18 rodákov, ktorí svoje rodiny
ani svoju rodnú obec už nikdy neuvideli. Tu sú ich mená: Michal Abrahám,
Michal Beňo, Peter Beňo, Tomáš Beňo,
Juraj Cvenga, Štefan Dovec, Ján Foltán,
Michal Haško, Ján Král, Jozef Král, Mikuláš Král, Lukáš Kŕč, Pavel Kŕč, Ján
Pilník, Ján Rozenberg, Anton Škopec,
Jozef Tonhajzer, Jozef Valent. Česť ich
pamiatke!
V októbri tohto roku sme si tiež pripomenuli 100. rokov od vzniku Československa v tom čase nového štátneho
útvaru vytvoreného na troskách Rakúsko – Uhorskej monarchie.
Na začiatku 20. storočia mnohonárodnostné Rakúsko – Uhorsko prežívalo stagnáciu v hospodárskom rozvoji,
spojenú s prekypujúcimi nárokmi národnostných menšín žijúcimi v tomto spoločnom zväzku, ťahajúcich sa ešte z 19.
storočia.
Zlom mal prísť vypuknutím vojenského konfliktu na Balkáne, napadnutím
Srbska ako odveta za atentát na následníka R.-U. trónu Františka Ferdinanda.
Ku tomuto kroku bola R.-U- monarchia
takpovediac ,,dokopaná“, svojim väčším
a silnejším bratom, stále sa viac rozpínajúcim Nemeckým cisárstvom. Ako sa
neskôr ukázalo, armáda R.-U. monarchie nebola na tento konflikt pripravená
a na veľa frontoch aj napriek malým počiatočným úspechom, ťahala za kratší
koniec. V priebehu tohto dlhotrvajúceho
konfliktu, začali príslušníci tejto armády
tvorenej z rôznych národov, pociťovať
národné uvedomenie a tak dobrovoľne
alebo po padnutí do zajatia začali za-

kladať vojenské družiny, bojujúce v tom
čase ešte za neexistujúci štátny útvar
tkzv.,, Československé légie“. Tieto vojenské zoskupenia sa vytvorili v Rusku,
Francúzku, Taliansku a stali sa zároveň
jedným so zakladajúcich kameňov novej
Československej republiky.
Ďalším činiteľom pri vzniku nového
štátu, ktorý mal azda najvýznamnejší
vplyv pri jeho tvorbe, bola diplomatická
činnosť osobností Slovenskej a Českej
národnosti, žijúcich v zahraničí. Boli nimi
M. R. Štefánik, T. G. Masaryk, E. Beneš,
ktorí za významnej pomoci Slovenskej
ligy v Amerike a Českého národného
združenia podpísali v októbri roku 1915
Clevelande dohodu, o spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie. Neskôr 31. mája roku
1918. ju nahradila Pittsburská dohoda.
Diplomatickú činnosť , tieto osobnosti
vyvíjali tiež v krajinách západnej Európy
a to vo Veľkej Británii, Taliansku a hlavne
Francúzku po ktorom sme prebrali väčšinu vzorov pri tvorení novovzniknutého
štátu.
S prichádzajúcim koncom I. sv. vojny
sa dňa 28. októbra 1918, konal v Prahe
zjazd Československého národného výboru, ktorý vyhlásil samostatný Československý štát. Neskôr sa štátny názov
zmenil na Československú republiku.
Slovensko pri tomto vyhlásení zastupoval Dr. Vavro Šrobár.
Štátotvorné udalosti sa taktiež hýbali aj na území Slovenska, kedy sa dňa
30. októbra 1918 v Turčianskom Sv.
Martine, uskutočnilo zasadnutie Slovenskej Národnej rady, konaného za účasti
predstaviteľov všetkých slovenských
politických strán. Predsedal mu Matúš
Dula, tajomníkom zasadnutia bol Karol Anton Medvecký. Medzi ďalšie významne osobnosti slovenského národa
zúčastňujúce sa tohto zasadnutia patrili
Ivan Dérer, Andrej Hlinka, Ferdinand
Juriga, Emanuel Lehocký, Pavol Blaho,
Vladimír Makovický, Rudolf Markovič a
ďalší. Na tomto zasadnutí SNR prijala a
vyhlásila ,, Deklaráciu Slovenského Národa“, v ktorej potvrdili spolunažívanie s
Českým národom v spoločnom štáte.
Tento dokument vošiel do dejín ako ,,
Martinská Deklarácia.“

Nám Stredoeurópanom je dostupnosť vody akási samozrejmá. Otočíme vodovodným
kohútikom a vodička si pekne tečie. Ale žiaľ, nie vždy a všade je tomu tak! Aj cez toto i minulé
leto sme pociťovali jej nedostatok akosi citlivejšie. Málokomu sa dnes vynoria z pamäti
spomienky na rozprávania rodičov, či starých rodičov na najsuchší rok v ich živote.
V minulom storočí bolo takéto katastrofálne sucho pred sto rokmi, v roku
1917.
STRANA 5
Predchádzajúci rok 2017 sa mu však veľmi priblížil. Vtedy mi skrsla v hlave myšlienka začať
aspoň orientačne merať zrážky i v našej obci.
Žiaľ v našej obci žije i zopár občanov,
Meranie zrážok sa v Prestavlkoch vykonávalo i v minulosti vktorí
objekte
hospodárskeho dvora
nerešpektujú zákaz používania pitbývalého
JRD
Vtáčnik.
Po
zániku
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zaniklo
i
meranie
spolu
aj
s
odmernou
nádobou.
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VODA - ZÁKLAD ŽIVOTA ...

Meranie zrážok sa v Prestavlkoch vy-

Mesiac
Dlhodobý
normál
Namerané
v r. 2018
Rozdiel
(+)
Rozdiel
( -)
Zrážkové
dni

domery.

pravidlom ako výnimkou.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Spolu

42,2

36,1

42,4

45,2

71,6

72,3

71,2

69,9

56,3

47,9

55,5

610,6

56,8

36,0

30,3

47,0

59,5

65,8

75,7

38,9

41,8

43,0

24,5

519,3

14,6

-

-

1,8

-

-

4,5

-

-

-

-

20,9

-

0,1

12,1

-

12,1

6,5

-

31,0

14,5

4,9

31,0

112,2

10

5

4

7

7

10

6

5

5

5

4

68

Bez rôznych plánovaných aktivít
Následkom ubúdania prírodných
konávalo i v minulosti v objekte hosporoky, ale bez
pitnej vody
zrážok dochádza
k poklesu
zásob
pod- obec
dárskeho
dvora bývalého
JRD Vtáčnik.
Z uvedených
údajov
možno vidieť,
že iba itri
mesiace
(január,
aprílprežije
a júl)aj presiahli
dlhodobý
Po zániku družstva zaniklo i meranie zemnej vody, na ktorej sme všetci bytost- len zo pár dní!
(30 ajročný,
1981-2010)
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šie. Pozostáva z nádoby s priemerom ochraňovať jej zdroje?
1 m². Je to deväť plných vedier vody.
25,3 cm, čo predstavuje približne plochu
500 cm².
Ak padne 10 mm
tekutých
Najvýdatnejší
dážď
bol zrá6. júla, keď napršalo 41,1 mm. Samozrejme, že z takéhoto prívalu
žok, v odmernom valci je 0,5 litra vody.
väčšina vody odtečie do vodných tokov a zem ju nie je schopná prijať v plnom rozsahu.
Jeden mm dažďa predstavuje 0,5 dcl
nábožensky...
obdobia Znie
bolito tak
v auguste,
októbri
novembri,
keďnanepršalo
20 hodní
zaz
vody Najdlhšie
v odmerke. bezzrážkové
V zime je potrebné
Možno
preto,
lebo takýmito
slovami areagoval
Ježiš Kristus
Pokušiteľa ktorý
vyzval
nádobu
zobrať
do
tepla,
aby
sa
najskôr
kameňov
urobiť
chleby.
sebou. Od začiatku merania teplôt na zemeguli
boli štyri najteplejšie roky zaznamenané práve
Som tu medzi vami už štvrtý rok a z roka na rok mám možnosť viac vnikať do vašej
sneh roztopil a až potom merať objem
v tomto poslednom desaťročí. Očakáva
sa,
že horúce,
suché
letá bez
dažďov
pravidlom
„všednosti“,
spoznávať
vaše denne
opakované
starosti
o seba abudú
vašichskôr
drahých,
o prítomnosť
vody.
Zrážky
v konkrétnom roku sa porov- ale aj budúcnosť.
ako
výnimkou.
Neraz je to dlhý až unavujúci denný výpočet povinností a úloh.
návajú s dlhodobým normálom. Je to
No nielen z chleba žije človek.
priemer zrážok za posledných 30 rokov
Iste si to uvedomujete a hľadáte niečo, čo sa nepatrí bezprostredne len tej „starosti o zabezz najbližšej certifikovanej zrážkomernej pečenie života“. Všetci cítime, že okrem „prázdneho žalúdka“ je v nás aj iné „prázdno“.
stanice, ktorá sa v našom prípade nacháJeden zo spôsobov ako napĺňať túto požiadavku nášho „ja“ sú časopisy, rozhlas, televízia či
„vševediaci“ internet – ak si odmyslíme reklamu na chrumkavé pečivo či dobrú salámu.
dza v Žiari nad Hronom.
Tento rok som sa medzi vami naučil, že je aj iný zdroj na utišovanie duchovného hladu, a
Pre našu obec i obce v Žiarskej kotline
sú dlhodobé mesačné priemery od janu- myslím že omnoho „výživnejší“. a tým je folklór, život našich predkov spred dvoch či troch generácií. Táto forma si vyžaduje osobnú zaangažovanosť sa. To už nie je len pasívna konzumácia.
ára až do novembra uvedené v priloženej
A tak ako chuť chleba si vie viac oceniť ten kto sa preň musel veľa namáhať, tak omnoho
tabuľke. Posledný mesiac december pre viac naplní ľudský hlad po duchovne to, čomu musíme okrem času venovať aj vlastnú tvorivosť,
neúplnosť údajov neuvádzam, pretože námahu a v neposlednej rade aj riziko, že sa to nemusí podariť a zažijem „tarpas“.
termín na odovzdávanie príspevkov do
Nielen z chleba žije človek...
Možností je mnoho. A aj miera „nasýtenia“ je preto rozličná.
Obecných novín bol do 10.12.2018.
Som rád, že poznávam stále viac ľudí, ktorí sa neuspokojili len s pasívnym „sýtením ducha“.
Z uvedených údajov možno vidieť,
že iba tri mesiace (január, apríl a júl) pre- A úprimne vám gratulujem a „držím palce“.
Prijmite odo mňa prianie do Nového roka:
siahli dlhodobý (30 ročný, 1981-2010)
Nech s pribúdajúcimi dňami vášho života pribúda aj skúsenosť, že sa oplatí hľadať stále
zrážkový priemer. Zvyšných osem me- viac, že každý nový objav môže byť štartovacou líniou pre ešte krajší, bohatší objav. Lebo každý
siacov bolo v zrážkovom deficite. Opro- človek je povolaný k tomu aby prekročil vlastný tieň, každý oprávnene túži dosiahnuť viac ako si
ti dlhodobému normálu chýba 91,3 mm myslí že vládze.

Nielen z chleba žije človek...
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DROBNÉ OKAMIHY ROKU 2018 V MŠ
Dni sa míňajú a ubiehajú jeden za druhým a zrazu je tu december. Rok nám
rýchlo ubehol, deti povyrástli a štyri už
navštevujú základnú školu. V školskom
roku 2017/2018 navštevovalo materskú
školu Prestavlky 21 detí. Pobytom v MŠ
nadobudli deti nové poznatky, skúsenosti
a zručnosti. Trávili v materskej škole čas
so svojimi kamarátmi pri hrách, vzdelávacích aktivitách, speve, tanci, súťažiach,
či nacvičovaní kultúrnych programov. A
práve o týchto chvíľach Vám chcem niečo
povedať.
,,Aj drobné veci a okamihy, majú
moc pretrvať v srdciach celý život...“
A tu sú niektoré z nich.
HIPOTERAPIA – koníky boli našimi kamarátmi i tento rok
KARNEVAL – opäť sa MŠ premenila na
kráľovstvo, v ktorom sa tancovalo, súťažilo
i spievalo
BEH OSLOBODENIA v Hornej Ždani
– i tento rok sa nám podarilo stáť na stupienkoch víťazov a to v kategórii dievčat i
chlapcov
STAVANIE MÁJA – chlapci potešili
dievčatá postavením mája, pri ktorom si zaspievali a zatancovali
MOTÝLIA ZÁHRADA v MŠ – mali sme
možnosť počas niekoľkých dní pozorovať
húsenice, ich kuklenie a premenu na motýľov, ktorých sme neskôr vypustili do prírody
KLOBÚKOVÝ DEŇ – klobúk deti skrášľoval celý deň, každý bol iný a potrebný pri
tancovaní, cvičení, spievaní a súťažení
ZUMBA PÁRTY s Jankou Môcovou –
zažili sme dopoludnie plné tanca a veselej
nálady
DEŇ MATIEK – aj tento rok sme si pripravili pre mamičky, babičky a staré mamy
kultúrny program
MDD A DETSKÁ OLYMPIÁDA – množstvo hier, aktivít, vedomostných a športových súťaží spríjemnili deťom týždeň detských radostí
Divadlo z Domčeka nám spestrilo deň

divadelným predstavením DREVENÁ
KRAVA
ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI –
slávnostne sme sa rozlúčili so štyrmi predškolákmi
SPOLOČNÝ VÝLET RODIČOV A DETÍ
– spoločný júnový deň sme si užili v ZÁHRADE MOTÝĽOV, kde si deti mohli chytiť
a pozorovať rôzne druhy motýľov a v KONTAKTNEJ ZOO v Liptovskom Mikuláši, kde
mali možnosť vojsť do tesnej blízkosti zvierat a pohladkať ich
SÚŤAZ O NAJRAJŠÍ HRÍBIK A NAJRAJŠÍ DREVENÝ VÝROBOK - rodičia
spolu s deťmi vytvorili prekrásne drevené
výrobky a hríbiky, ktoré nám skrášľujú priestory školského dvora a materskej školy
ÚCTA K STARŠÍM – babičky a dedkov
sme zabavili i tento rok veselým kultúrnym
programom
JESEŇ V MŠ – deti vytvorili z gaštanov
a z lístia pestré a veselé kompozície
DEŇ JABLKA – deti súťažili o najkrajšie jabĺčko, ktoré si priniesli z domu. Krájali,
merali, tvorili, súťažili s jablkami
,,Deň škôlkárov“ v ZŠ v Hornej Ždani sa niesol pod názvom ,,V ĽADOVOM
KRÁĽOVSTVE“ – deti sa oboznámili so ZŠ
a súťažili v rôznych aktivitách
PEČENIE MEDOVNÍKOV, LINECKÝCH KOLÁČIKOV, VIANOČNÝCH OBLÁTOK A STRÚHANIE A TLAČENIE
KAPUSTY- moje veľké ďakujem patrí p.
Čierťaskej, p. Dolnickej, p. Hudecovej, p.
Beňovej, p. Glezgovej a p. Kráľovej zo ZO
JDS za príjemné dopoludnie, ktoré sme
spolu strávili
MIKULÁŠ – ani tento rok na nás nezabudol a zavítal k nám s košom plným balíčkov
Ešte nás čaká POSEDENIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU a potom sa
môžeme rozlúčiť so starým rokom a môže
prísť rok 2019.
Dovoľte mi popriať Vám v mene detí a
kolektívu MŠ Prestavlky ŠŤASTNÉ A VE-

SELÉ VIANOČNÉ SVIATKY v kruhu Vašej
rodiny, aby ste ich prežili v zdraví a šťastí a
aby sme si vážili viac jeden druhého!
Riaditeľka MŠ.

STRANA 7

ĎAKUJEME PÁN UČITEĽ!

V sobotu 8.decembra 2018 sme sa v
krematóriu v Kremničke naposledy rozlúčili s pánom učiteľom Júliusom Latákom,
ktorý zomrel 30.11.2018 doma v Hriňovej,
vo veku 82 rokov.
Pán učiteľ Július Laták pôsobil v Základnej škole Prestavlky v rokoch 1960
– 1962. Žil tu aj so svojou manželkou
Máriou a dcérkou Ivetkou. Prišiel do našej
obce mladý, mal iba 24 rokov. Naučil nás
nielen čítať, písať, počítať, cvičiť, spievať,
no podarilo sa mu v nás, jeho prváčikoch,
vypestovať aj túžbu po dobre, kráse, žiť
radostne a v súlade s prírodou. Naučil
nás vážiť si prácu svoju, ale aj iných.
Umožnil nám, aby si každý žiačik vypestoval na svojej školskej hriadke cibuľku,
cesnak... Učil nás šetriť si, hoci aj po halieroch, peniažky na koncoročný školský
výlet do Bojníc, lebo veľmi chcel, aby
sme sa ho mohli zúčastniť všetci. Viedol
knižnicu, nacvičoval programy.... A keď za
oknami poletovali prvé vločky snehu a na
Pisárovom sa už celkom belel, sadol si za
klavír a naučil nás: Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička..
Zanechal v nás dobrú stopu. S veľkou
úctou som mu na rozlúčku, už len cez
sklo, hladila za nás všetkých jeho chladné
ruky: „Ďakujeme pán učiteľ! Za všetko! Aj
za stretnutie v auguste 2005, keď ste prišli
aj s manželkou Máriou opäť do Prestavĺk.
Po vyše štyridsiatich rokoch sme sa s
Vami zišli všetci, ktorí chceli a mohli. Bolo

to veľmi srdečné stretnutie, mnohých z nás
ste dokonca spoznali, pospytovali sa na rodičov, či Vašich bývalých susedov. Radosť
Vám urobil aj spevák Dušan Grúň. Ďakujeme, že sme opäť mohli byť v kontakte...“
Všetko sa raz skončí. Aj detské roky,
aj mladosť, aj život. Dojatí, ale s nádejou,
sme v krematóriu počúvali slová rozlúčky:
„Raz, neviem kedy, sa stretneme s nekonečnou Láskou v nebi....“

A keď sa nám rakva s telom pána učiteľa Júliusa Latáka pomaly strácala z očí,
priestorom ticho znela tá najdojemnejšia z
melódii: Tichá noc, svätá noc...
ĎAKUJEME, PÁN UČITEĽ! A NEZABUDNEME....
Za všetkých

Magda Poloňová.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE

Čochvíľa sa končiacim kalendárnym rokom 2018, by sme Vás chceli ako v predošlé
roky, oboznámiť s činnosťou Dobrovoľného
hasičského zboru obce Prestavlky.
Ako každoročne začiatkom roka, sa v
zimných mesiacoch prevádzali údržbárske
práce na hasičskej technike, ktoré boli naviac v tomto roku spojené, s výstavbou novej
hasičskej striekačky PS – 19 D, poháňanej
naftovým motorom o objeme 1900 cm3. Výstavby tejto hasičskej striekačky sa ujal člen
DHZO Tomáš Greguš, ktorému pri jeho práci
asistovali ďalší členovia miestneho DHZO,
a to Peter Kukučka a Miroslav Beňo. Tento
nový prototyp hasičskej striekačky, získal
prvé miesto v súťaži prác absolventov SPS
Dopravnej vo Zvolene.
V priebehu jarných mesiacov, tak ako
po minulé roky sa hasičské družstvo pripravovalo na okresnú hasičskú súťaž, konanú
dňa 30.6. 2018. v obci Hodruša – Hámre. Na
tejto súťaži bolo naše družstvo po prvý krát,
v tomto novom zložení, prihlásené v kategórii - muži. V silnej konkurencii ostrieľaných
družstiev, so športovo upravenými hasičskými striekačkami, obsadilo naše zmiešané
družstvo 12. miesto v tejto kategórii. Našou
ďalšou účasťou na takomto podujatí, sme

nadobudli ďalšie skúsenosti, či už v atletickej
príprave členov, ako aj v záležitostiach týkajúcich sa prípravy hasičskej techniky.
Dňa 14. júna 2018, nám bol na Námestí
slobody v B. Bystrici, z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej, slávnostne odovzdaný
do užívania Prívesný protipovodňový vozík.
Tieto PPV využívajú Dobrovoľné hasičské
zbory, hlavne pri povodiach a iných živelných
pohromách, kde so svojim bohatým vybavením, sú užitočným pomocníkom pri zvládaní týchto situácia. Samozrejme že, v prvom
rade by sme boli radi aby nás tieto krízové
situácie čo najviac obchádzali, ale pri nevyspytateľnosti vrtochov prírody, je dobre keď
takýto PPV máme v našej obci k dispozícii.

Okrem činnosti spojenej priamo s hasičstvom sa naši členovia podieľali na zabezpečovaní rôznych kultúrnospoločenských
podujatí v obci ako bol Fašiang, Stavanie
Májov, Vatra a v neposlednom rade zabezpečovanie dopravy a parkovania, pri príležitosti osláv 735. výročia Prvej písomnej
zmienky obce Prestavlky.
Z plánov do budúceho roka, sa okrem
pravidelných úloh, rysuje účasť na taktickom
cvičení konanom v obci Trnavá Hora. Malo

by sa jednať o cvičenie diaľkovej dopravy
vody z vodného zdroja (Hron) ku miestu
požiaru (budova ZŠ), spojenej s následnou
evakuáciou postihnutého objektu.
Záverom, by som chcel ešte touto cestou
vyzvať mládež, ktorá by mala záujem o túto
dobrovoľnú hasičskú činnosť , nech sa obrátia na veliteľa DHZO Ľuboša Foltána, prípadne jeho zástupcu Tomáša Greguša.
,,Bohu na slávu, národu na chválu, blížnemu na pomoc“
Ľuboš Foltán,
veliteľ DHZO Prestavlky
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU
CHOVATEĽOV HORNÁ TRNÁVKA V ROKU 2018
V minulosti som už Vás čitateľov informoval, že sme členom Slovenského a Európskeho Zväzu chovateľov. Tým Vás len
chcem okrem iného informovať, že vďaka
práci našich členov, veľa krát Vašich priateľov / susedov, máte možnosť do svojich
chovov získať nepríbuzné zvieratá s rodokmeňom z celej Európy. To nám umožňuje
doma mať v chovoch maximálnu úžitkovosť
za rozumnú cenu s jedinečnou možnosťou
vyrobiť si v našich podmienkach zdravú
„EKO“ potravinu. Organizované chovateľstvo je koníček, ktorý my členovia Základnej
organizácie robíme systémovo, na základe
historicky daných podmienok zhrnutých do
Stanov SZCH. Nie je bežný stav, že obec
v rámci SR má svoju organizovanú zložku Slovenského Zväzu chovateľov. Veľké
úsilie a odbornosť našich chovateľov nám
zabezpečili možnosť, v obci Horná Trnávka
založiť Základnú organizáciu. Naša Základná organizácia sa za krátky čas stala najväčšou v rámci oblasti a udáva smerovanie
organizovaného chovateľstva v oblastiach
Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. Naši chovatelia sú aj súčasťou akcií a
riadenia v rámci SR. Sú to už desaťročia,
čo sa naši najlepší chovatelia rozhodli chovať svoje zvieratá na vyššej organizovanej
úrovni. Sú to chovatelia z našich obcí ako
napríklad Čierťaský Stanislav st., ktorý je
zakladateľom ZO SZCH Horná Trnávka a
Foltán Jozef, ktorý je v organizovanom chovateľstve široko známy ako výborný chovateľ králikov. Aj vďaka týmto pánom počuť o
Hornej Trnávke a Prestavlkoch ďaleko za
hranicami našej oblastí. “Našincovi“ sa veľmi hrdo číta český, či nemecký chovateľský
časopis so slovami, že jedny z najlepších
Hanáckych hrvoliakov čiernych sú v Hornej Trnávke... Áno v hľadáčiku chovateľov,
ktorí majú záujem o kvalitné zvieratá, sú aj
chovy našich členov aj z našich obcí Horná
Trnávka a Prestavlky.
Základná organizácia Horná Trnávka je
najväčšia v rámci oblasti a spadá pod Oblastný výbor OV SZCH Pohronie, ktorý riadi
organizovaných chovateľov v troch už spomínaných okresoch. Až na jedného člena
celé predsedníctvo OV SZCH Pohronie je
z našej ZO SZCH H. Trnávka. V roku 2018
sa za neľahkých podmienok realizovala
reorganizácia chovateľstva u nás. Presťahovali sme sa do nových priestorov s adresou ul. Priemyselná 267/23, 965 01 Žiar
nad Hronom /Ladomerská Vieska/ – oproti čerpacej stanici OMV za stavebninami
MPL. V danom priestore za veľkej podpory
firmy KT INVEST a.s. sme riešili základné
veci ako napríklad elektrinu, vodu, oplotenie atď. Toto všetko sme zvládli hlavne
vďaka brigádam našich obetavých členov.
Práce bolo veľa a času málo. Podarilo sa.
Už v apríli sme v priestore organizovali prvú
Burzu zvierat. Na začiatku nie všetko bolo
ideálne, no postupne sa nám darilo veci vylepšovať. Celkovo sme už v prvom roku, v
novom priestore urobili 7 Búrz zvierat a jednu Oblastnú výstavu, kde bolo vystavených

cez 300 ks zvierat v zložení hydina, králiky
a holuby. Naši členovia sa okrem už spomínaných aktivít podieľali aj na Oblastnej výstave v Banskej Bystrici, Celoštátnej výstave v Nitre a Európskej výstave v Dánsku.
Rok 2018 bol z časti aj začiatkom niečoho nového pre nás. Menili sme s nemalými
ťažkosťami priestor pôsobenia našich akcií
v tomto regióne. Veľmi ma teší, že napriek
problémom sa našla sila a naši chovatelia
podporili neľahký projekt nových priestorov
v našej oblasti a nevolili ľahšiu cestu odchodu inde mimo našu oblasť. Aj v takej spoločenskej aktivite ako je napríklad koníček
v chove zvierat sa dá prejaviť záujem ľudí
pracovať pre spoločný záujem, pre oblasť
kde sme sa narodili. Pre nás chovateľov ZO
SZCH H. Trnávka rok 2018 taký bol. Mohli

sme všetko nechať tak, no hľadali sme riešenia ako ďalej pokračovať v našom regióne v práci našich predkov. Verím a aj viem,
že aj to málo, ktoré pre náš koníček robíme
pomôže aj nášmu rodisku, našim ľuďom a
rodinám.
Za nás chovateľov, či už organizovaných alebo aj tých z nás, ktorí si
chovajú pár kusov zvierat doma pre
svoje účely, prajem všetkým úspešný
rok 2019. Viac o našej práci nájdete na
webe OV SZCH Pohronie: ov-szch-pohronie.webnode.sk .
Spracoval
Člen ZO SZCH Horná Trnávka,
tajomník OV SZCH Pohronie
Čierťaský Stanislav
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Činnosť Jednoty dôchodcov v roku 2018
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Prestavlky - Horná Trnávka má 43 členov. Tento rok sme
začali výročnou členskou schôdzou, na
ktorej sme bilancovali trojročnú činnosť
našej organizácie. Keďže niektorí zakladajúci členovia sa vzdali svojich funkcií,
chceme im touto cestou poďakovať za ich
obetavú prácu. Zvolili sme si nový výbor
na ďalšie obdobie. Stretávame sa pravidelne raz do mesiaca, v zimných mesiacoch v Kultúrno spoločenskom centre
Horná Trnávka a v lete pod prístreškom
Telovýchovnej jednoty v Prestavlkoch.
Pre vekový rozdiel ako aj zdravotný stav
našich členov, snažíme sa organizovať
také akcie, aby vyhovovali všetkým. V
mesiaci apríl sme sa zhostili 4-dňového
pobytu spojeného s kúpaním vo Veľkom
Mederi. Vďaka p. starostovi, že nám vybavil bezplatné ubytovanie. V mesiaci
apríl usporiadali zájazd Záhradkári, na
ktorom sa zúčastnili aj naši členovia. Päť
krát sme sa boli kúpať vo Vyhniach.
V júli sme sa zúčastnili na Krajských
športových hrách. Našou najväčšou akciou bol výlet na hrad v Slovenskej Lupči a
následne v Čiernom Balogu, kde sme sa
historickým vláčikom previezli jednou z
najkrajších a najčistejších dolín Slovenska
, celým Lesníckym skanzenom. V mesiaci august sme boli pozrieť kláštor v Hronskom Beňadiku a následne sme navštívili
zrúcaniny hradu Revištské Podzámčie
nachádzajúceho sa na strmom brale nad
údolím rieky Hron. Po ceste späť sme sa
zastavil v Zveroparku, kde sme si pozreli

krásnu prírodu a zaujímavé zvieratká. Vydarená bola aj akcia so seniormi zo Sklených Teplíc, navštívili sme Park miniatúr v
Podolí, smutne známy hrad Čachtice, kde
pôsobila krvavá grófka Bathoryová. Zastavili sme sa na Bradle, kde sme si pri Mohyle Milana Rastislav Štefánika uctili jeho
pamiatku . Zúčastnili sme sa aj menšej
túry na rozhľadňu Háje v Novej Bani, tak
sme si mohli pozrieť naše blízke okolie. V
priebehu roka sme sa zúčastňovali aj prospešnej práci ako je brigáda pri skrášľovaní
okolia Obecného úradu, čistenia cintorína
po kosení, celoročná starostlivosť o bylinkovú záhradku, výsadba drevín a úprava
plochy kruhového objazdu na námestí v
Prestavlkoch spolu s členmi záhradkárov.
Pred veľmi zaujímavým a príjemným programom, ktoré pripravila obec pri príležitosti
735 výročia obce a 50 výročia TJ Prestavlky sme vyčistili a upratali šatne TJ. Obec
spolu s Občianskym združením CHOTÁR Prestavlky - Horná Trnávka pripravili
ku Dňu matiek pre naše členky ako aj pre
všetky matky program a posedenie. Aj v
mesiaci októbri pripravili príjemné posedenie a program ku dňu starších, za čo im
patrí naše poďakovanie.
V predvianočnom období naše členky
v materskej škôlke ukázali našim vnúčatám ako sa nakladá kapusta, pečú medovníky a iné sladkosti. V Hornej Trnávke sme
tiež čistili okolie kostola, domu smútku na
miestnom cintoríne a Kultúrneho spoločenského centra. Členky našej organizácie, ktoré účinkujú v speváckom súbore
Nevädza, reprezentujú našu obec pri rôz-

nych kultúrnych podujatiach a pri pohreboch. Snažíme sa pomáhať ako nám len
naše sily a zdravie postačuje. Dúfame, že
v našej práci budeme pokračovať a tak byť
nápomocní p. starostovi pri jeho neľahkej
práci aj v nasledujúcom roku.
Poďakovanie patrí p. starostovi a zastupiteľstvu za pomoc, ktorou je dotácia,
poskytovanie bezplatnej dopravy dodávkou a priestorov v Kultúrno spoločenskom
centre v Hornej Trnávke. Nezabúdajme
poďakovať aj nášmu šoférovi p. Petrovi
Dovecovi, ktorý nás bezpečne rozváža na
naše akcie. Vďaka patrí aj Lesnému spoločenstvu, pozemkovému spoločenstvu Prestavlky za poskytnutie finančného daru vo
výške 100,-€.
Radi by sme privítali medzi sebou aj
ďalších seniorov, tak aby sme naše rady
rozšírili čo najviac a tým
by sme posilnili právomoc našich predstaviteľov JDS, aby mohli čo najviac chrániť potreby nás seniorov .
Na záver chceme popriať našim členom, ale aj všetkým občanom našej spoločnej obce Prestavlky-Horná Trnávka príjemné prežitie Vianočných sviatkov, hodne
zdravia a všetko najlepšie v novom roku
2019.
Za výbor ZO JDS:
predseda Ladislav Haško
členka výboru Mária Čierťaská

STRANA 10

Zo života obce 2018
Jasličková pobožnosť 25.12.2017

Fašiangy 10.2.2018

Veľmi pekné predstavenie Jasličkovú pobožnosť nám v prvý
sviatok vianočný opäť pripravili naše deti a mládež pod vedením
Hanky Gáfrikovej a Lucie Beňovej za spevu OZ Chotár Prestavlky
- Horná Trnávka. Konala sa po svätej omši v Kostole Najsvätejšej
trojice v Prestavlkoch.

Silná tradícia, ktorú si v našej obci zachovávame, pritiahla tento
rok zase viac mladých. Fašiangový sprievod začínal pre zmenu v
Prestavlkoch - Lazine a končil v Hornej Trnávke v Kultúrno-spoločenskom centre pochovávaním basy.

Vianočný turnaj v minifutbale 29.12.2017

Tradičné stavanie májov. 30.apríl 2018

V piatok 29.12.2017 sme sviatočé leňošenie prerušili Vianočným turnajom v minifutbale. Turnaj usporiadal Obecný úrad spolu
s TJ Prestavlky - Horná Trnávka. Vianočný punč a občerstvenie
zabezpečili OZ Rybolov Prestavlky. Turnaja sa zúčastnili dve mužstvá dorastencov, mužstvo "starých pánov" a seniorov. V predzápase si zahrali aj žiaci.

Vianočný koncert, 14.1.2018

Po úspešnom minuloročnom koncerte zorganizoval Farský
úrad aj tento rok Vianočný koncert spojený s posedením pri guláši
a občerstvením, ktorý sa uskutočnil 14. januára, tentokrát v Kultúrno - spoločenskom centre v Hornej Trnávke. S vianočným programom vystúpili Holúbky z Kríža pod vedením Magdalény Poloňovéj
a Starohorský banícky spevokol „Haliar“ zo Starých Hôr.

Tohtoročné stavanie májov sprevádzalo krásne letné počasie. Za
spevu členov OZ Chotár Prestavlky - Horná Trnávka nám máje
opäť postavili naši dobrovoľní Hasiči. Občerstvenie zabezpečil
obecný úrad.

Vatra víťazstva 7.5.2018

Opäť sa nad našou obcou rozhorela aj Vatra víťazstva, pri
pomníku starých mládencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad
fašizmom - koniec II. svetovej vojny.
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Deň matiek 13.5.2018
Pre naše mamy a staré mamy sme opäť pripravili v druhú májovú nedeľu kultúrny program. Ako vždy s veľmi pekným programom vystúpili deti z materskej školy pod vedení Janky Laurovej a
Katky Kučerovej. Program starších detí pripravili Janka Môcová a
Lucia Beňová.

Oslavy 735. výročia obce Prestavlky 11.8.2018

Návšteva v Přestavlkoch u Čerčan (CZ)
15.6.2018

Po úmorných horúčavách prišlo mierne ochladenie, ktoré prispelo k pohodovému priebehu osláv 735. výročia obce Prestavlky
a stretnutiu Prestavĺk bývalého Česko-Slovenska. Oslavy sme
začali svätou omšou, po ktorej nasledoval pestrý program až do
večerných hodín. Predstavili sa nám obce z Přestavlk u Čerčan a
Přestavlk u Přerova, ktoré prijali naše pozvanie.

Na základe pozvania obce Přestavlky u Čerčan k nám 11.augusta na stretnutie Prestavlk bývalého Československa nás pozval starosta Přestavlk u Čerčan Zdenek Krejcárek na oslavy 790.
výročia obce Přestavlky u Čerčan,125. výročia založenia SDH
Přestavlky a 85.výročia Sokola Přestavlky. Naša delegácia v počte
28 ľudí, členov OZ chotár a poslancov OZ. Vystúpili sme s folklórnym pásmom Asemtírka, zahrali sme si medzištátny futbalový
zápas s výsledkom 8:8, strelci golov Ján Abrahám ml. 3,Ján Abrahám st. 1,Samuel Galbavý 2,Martin Kúš 1,Jaroslav Hudec 1 a
zasuťažili sme si v Přstavlckom trojboji ,naše družstvo v zložení
Marian Moc Luboš Foltan ,Jozef Beňo /Sadko/.Julia Kukučková a
Karin Hoffmannová.

Úcta k starším 17.11.2018
Pri príležitosti masiaca úcty k starším sme mali v sobotu 17.
novembra kultúrne popoludnie. Obecný úrad spolu s OZ Chotár
Prestavlky - Horná Trnávka, Mužský spevácky zbor a samozrejme
aj naše deti z Materskej školy opäť pripravili veľmi pekný program.

PumpCup 14.7.2018
Prvé preteky na našej Pumptrackovej dráhe vrámci série
Pumpcup 2018 usporiadali Bike Racing Slovakia (B.R.S.) v sobotu
14.7.2018. Pekné počasie, slušná účasť a nadšenie sprevádzali
tento pretek. Mali sme aj niekoľko zástupcov aj z našej obce. V
mužských kategóriách bola silná konkurencia, medzi ženami (dievčatami) sme boli úspešnejší. V najmladšej kategórii získali medaily,
hlavne za odvahu, Linda Dražová a Olívia Černáková. V kategórii diavčat do 15 rokov sa na peknom 3. mieste umiestnila Katka
Čierna.

Pripravil: Pavel Dražo
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Mikuláš 7.12.2018
Aj keď k nám prišiel Mikuláš opäť bez snehu, deťom to vôbec
nevadilo. Súťaže a zábava pre veľkých aj malých a nakoniec balíčky plné dobrôt.

Činnosť PS Lazec Prestavlky- Dolná Trnávka
Touto formou by som Vás chcel informovať o činnosti nášho poľovníckeho spolku Lazec .
Ako som už spomínal v minuloročnom
príspevku, rozhodli sme sa zrekonštruovať
našu chatu Luna pod Čákovou. Vzhľadom
na nedostatok financií a rozlišnú pracovnú dobu našich členov, sa Nám nepodarilo
chatu dokončiť na stanovený termín ako
sme plánovali. V mesiaci marec tohto roku
sme pokračovali s búracími prácami plafónu, okien a priečky, ktorá spájala kuchyňu
so spoločenskou miestnosťou. Následne
bol vybudovaný nový komín firmou pána
Jozefa Litváka- Profi Komíny a v mesiaci september boli osadené nové plastové
okná a vchodové dvere firmou Benmont zo
Žiaru nad hronom. V zimných mesiacoch
bude vybudovaný nový strop Našimi Prestavlckými živnostníkmi p. Ľubošom Barborom a p. Ivanom Beňom . Tieto práce
sme financovali z členských príspevkov,
sponzorských darov a poplatkového odstrelu. V roku 2019 by sme už chceli chatu
Luna kompletne dokončiť a v letných mesiacoch slávnostne otvoriť. Touto cestou
sa chcem všetkým, ktorí sa akoukoľvek
činnosťou podielali nielen na rekonštrukcí
našej chaty, ale aj našim členom , ktorí pomáhali pri varení chutného guľášu na 735
výročí našej obce poďakovať. Členovia
poľovníckeho spolku Lazec v tomto roku
ulovili v našom poľovnom revíry 32 kusov
jelenej zvery z toho 8 jeleňov, 13 jeleníc, 11
jelienčat, 4 kusy srnčej zvery z toho 4 srnce
a 55 kusov diviačej zvery z toho 4 dospelé
diviaky, 4 diviačice, 20 lanštiakov a 27 diviačat. Stanovený plán lovu sme nesplnili
u srnčej zvery, kde sme neulovili 4 srny a
4 srnčence. U jelenej a diviačej zvery sme

plán lovu splnili. Na chovateľskej prehliadke vo Svätom Antone boli naše dve jelenie trofeje ocenené medailami, jeleň tretej
vekovej triedy, ktorého ulovil Ján Czerba,
získal 171,73 bodu – bronzová medaila a
jeleň štvrtej vekovej triedy, ktorého ulovil
Miroslav Žužič, získal 187,2 bodu – bron-

zová medaila. Milí čitatelia chcem Vám v
mene nášho PS Lazec popriať všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia ,
šťastia lásky a rodinnej pohody.
Vedúci skupiny,
Andrej Abrahám
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OZ RYBOLOV PRESTAVLKY
Začiatkom letných prázdnin sme
boli oslovení starostom obce zabezpečiť občerstvenie na prvé pumptrackové preteky, ktoré sa konali na
novovytvorenej dráhe pri rybníku.
Navarili sme chutný guláš, čapovali
sme kofolu a pre starších fanúšikov
aj pivo. Na konci letných prázdnin
sme už po štvrtý krát organizovali tenisový turnaj vo štvorhre, kde
sa každý rok stretneme vo väčšom
počte spoločne si zašportujeme a
zabavíme sa. Varila sa tradične ostrokyslá polievka, grilovali sa klobásy a gurmánskou čerešničkou
boli vyprážané kapre, ktoré pripravil
skúsený rybár Janko Hubert. Našou
najväčšou tohtoročnou aktivitou bola
príprava občerstvenia na výročie
obce kde sa zapojili všetci členovia.
Návštevníci si mohli pochutnať na
poriadnej porcií pečených pstruhov,
ostrokyslej polievke a pre deti sme
vyprážali domáce hranolky. Rýchlo
sa míňalo aj vychladené pivko či kofola.
Na záver tohto roka ak nám počasie dovolí, by sme chceli na multifunkčnom ihrisku zorganizovať futbalový turnaj kde sa bude podávať
vianočný punč. Toľko z našej ročnej
činnosti.
V priebehu roka 2019 by sme
chceli vypustiť rybník a začať prípravy na bagrovanie.
Na záver chceme poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí prispeli
zaujímavými cenami na turnaj ale aj
tým, ktorí prispievajú 2% z daní a v
neposlednom rade naším ženám a
priateľkám za pomoc pri všetkých
akciách a ľuďom, ktorí každoročne
navštevujú naše podujatia. Do nového roku Vám všetkým prajeme pevné zdravie a veľa úspechov.
Juraj Abrahám

Z našich aktivít za rok 2018
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Futbal v našej obci
Oslávili sme 50. výročie založenia klubu futbalovým turnajom

Na turnaji sa zúčastnili štyri tímy –
TJ Partizán Prochot, TJ Lovča, výber
okresu Žiar nad Hronom a domáci
klub TJ Prestavlky – Horná Trnávka.
Na oslavách klubu sa zišlo približne
200 ľudí, medzi ktorými nechýbali ikony klubu, ktoré stáli za rodom futbalu v
tejto obci. „Všetky osobnosti klubu boli
ocenené fotoknihou, kde sú zábery od
vzniku TJ až po súčasnosť.
Z histórie
V roku 1968 skupina nadšencov,
medzi ktorých sa radili Ľudovít a Ján
Vidovci, Henrich Beňo, Ján Mikuláš,
Vojtech Kukučka a Jozef Veterný založili
za podpory v tom čase prosperujúceho
JRD Prestavlky, Telovýchovnú jednotu
Družstevník Prestavlky. V roku 1969 sa
začalo s budovaním futbalového ihriska
v časti Šefranica, kde terénne práce buldozérom robil Jozef Tonhajzer. Ďalšie
práce spojené s dokončovacími úpravami hracej plochy a oplotenia brigádnicky vypomáhala mládež združená v TJ.
Toto novovybudované futbalové ihrisko
sa dalo do užívania TJ Družstevník Prestavlky v roku 1971. Neskôr v roku 1975
sa postavili futbalové šatne, ku ktorým o
rok na to pribudla aj budova sociálnych
zariadení.
Vlastná hymna
V Prestavlkoch majú aj svoju hymnu, čo je veruže rarity medzi dedinskými klubmi. „V začiatkoch pôsobenia našej TJ na futbalovej scéne zložil veľký
fanúšik prestavlckého futbalu Ľudovít
Král (Kareš) hymnu, ktorú si hráči spievali po víťazných zápasoch,“ doplnil
starosta. „Tri nula sme im dali, dýchať
sme im nedali, ubehali sme ich ako sýkorky, Kareš skóre otvoril, Miro Beňo
zakončil a Abrahám medzi tým frmol im
spravil,“ znela.
Historické štatistiky
Ďalšou zaujímavosťou z histórie klubu je, že zo začiatku fungovania klubu
sa hráči na zápasy na ihriskách súperov dopravovali „vétrieske“. Najviac zápasov za TJ Prestavlky odohrali Ľuboš
Kukučka (454), Ladislav Haško (447),
Maroš Kukučka (358). Najviac gólov
nastrieľali Peter Dovec ml. (171), Ľuboš
Kukučka (143) a Ladislav Haško (126).
Dlhodobé štatistiky TJ Prestavlky vedie
Ladislav Haško. Tréneri, ktorí pôsobili v
dlhodobej histórii prestavlckého futbalu
boli Ján Foltán, Július Toma, Ľudovít
Král, Štefan Greguš, Milan Štefan, Jozef
Gáfrik, Peter Veterný, Ľuboš Kukučka,

Maroš Kukučka, Ján Abrahám, Ľudovít
Beňo a Jakub Haring.

za Žarnovicou na druhom mieste, dokonca
naše dievčatá predbehli aj Pohronie.

Šéfovia klubu

Víťazom turnaja okresný výber

„Na čele TJ Prestavlky sa v priebehu
päťdesiatich rokov vystriedalo niekoľko
predsedov. Prvým bol Vojtech Foltán.
Toho neskôr vystriedal Štefan Škopec.
V 70. a 80. rokoch to bol opäť Vojtech
Foltán, v roku 1985 do funkcie nastúpil
Vojtech Kukučka. V roku 1990 funkciu
predsedu prebral Jozef Beňo, ktorý v tejto funkcii pôsobil až do roku 1998, keď
sa znova do tejto funkcie vracia Vojtech
Kukučka, ktorého na krátky čas vystriedal Ladislav Haško. V roku 2007 sa TJ
Prestavlky pretrasformovali na Občianske združenie a do jeho čela som bol
zvolený Ján Abrahám V súčasnosti túto
funkciu vykonáva Milan Dolnický.

Dosť však bolo histórie. Nedávny
futbalový turnaj bol o zábave, ale aj
fair-play a dobrom futbale. Z celkového víťazstva sa tešil výber Žiarskeho
okresu. „Chcem sa poďakovať Zdenovi
Záhorcovi, Dušanovi Karáskovi, Stanovi
Šimkovi, Jozefovi Macejkovi, Michalovi
Bienovi a všetkým hráčom okresného
výberu, že sa na našom turnaji zúčastnili a dobrými výkonmi skvalitnili jeho
priebeh.

Úspechy
TJ Prestavlky – Horná Trnávka
V druhej polovici 80.–tich rokov v sezóne 1987 -88 sa umiestnilo mužstvo
dospelých na druhom mieste a o rok na
to v sezóne 1988 – 89 na prvom mieste
v druhej najvyššej okresnej súťaži, v tom
čase v III. triedy dospelých. Ale na vzdory
zmenám v štruktúre okresných súťaží zostali hrať naďalej v tej istej okresnej triede.
Medzi najväčšie úspechy klubu patrí sezóna 1995/1996, kedy tím postúpil do prvej
okresnej triedy. Dorastenci v predminulej
sezóne skončili tretí a v uplynulej sezóne súperili s Breznom o postup do III. ligy
U19, napokon skončili druhí vo štvrtej lige.
„V posledných 12 rokoch sme so žiakmi
vyhrali trikrát majstrovstvá oblasti. V roku
2012/2013 sme postúpili do tretej ligy v kategórii U 15 skupiny C sme skončili druhí za
Kalinovom. Máme aj mládežnícke družstvo
dievčat, ktoré v uplynulej sezóne skončilo

Výsledky:
TJ Prestavlky – Horná Trnávka – TJ
Partizán Prochot 6:1, TJ Lovča – Výber okresu 4:4, na pk 10:11. Zápas o 3.
miesto: TJ Lovča – TJ Partizán Prochot
9:2, finále: Výber okresu – TJ Prestavlky-Horná Trnávka 4:4, na pk 5:4.
Víťazná zostava okresného výberu: Zdeno Záhorec, Dušan Karásek, Stanislav Šimko, Rastislav Benča,
Andrej Rafaelis, Michal Kukučka (FK
Pohronie B), Lukáš Sklenka, Patrik
Karásek (OŠK Lutila), Michal Zúberník (Vyhne), Erik Škriniar (L. Vieska), Michal Kapusta (Lovčica), Martin
Šimko(MFK Zvolen), Pavol Gordulič
(Slaská). Mužstvo viedli hrajúci tréneri
Dušan Karásek, Zdeno Záhorec a Stanislav Šimko
Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár: Šimon Kasan (TJ
Prestavlky – Horná Trnávka), Najlepší
obranca: Ján Abrahám ml. (TJ Prestavlky – Horná Trnávka), Najlepší záložník:
Martin Šimko (Výber okresu), Najlepší
útočník: Róbert Neuschl (TJ Lovča).
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VYHODNOTENIE
IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA C - jarná
časť 2017/2018
ŠK Prameň Kováčová - TJ Prestavlky/H. Trnávka 0:8, góly: Abrahám, A. Beňo 4, Galbavý, A.
Minich
TJ Prestavlky/H. Trnávka - TJ Tatran VLM Pliešovce 7:0, góly: Abrahám, Barboriak, A. Minich,
A. Beňo, Paller, Škopec 2
FK Brezno - TJ Prestavlky/H. Trnávka 2:2, góly:
A. Beňo, Šnirc
TJ Prestavlky/H. Trnávka - FK-34 Brusno -Ondrej 4:2, góly: A. Beňo 2, Abrahám, Barboriak
ŠK Hrochoť - TJ Prestavlky/H. Trnávka 0:1,
góly: A. Beňo
ŠK Heľpa - TJ Prestavlky/H. Trnávka 1:4, góly:
A. Minich, E. Barbora, Paučo
TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠKF Kremnica 1:0,
góly: A. Beňo
TJ Družstevník Očová - TJ Prestavlky/H. Trnávka 1:2, góly: A. Beňo 2
TJ Prestavlky/H. Trnávka - FK Šálková 6:3,
góly: Abrahám, Galbavý, Škopec, A. Beňo 3
TJ Slovan Dudince - TJ Prestavlky/H. Trnávka
1:1, góly: E. Barbora
TJ Prestavlky/H. Trnávka - FK Sitno Banská
Štiavnica 3:2, góly: Paller, Škopec
MFK Žarnovica - TJ Prestavlky/H. Trnávka 3:1,
góly: E. Barbora
TJ Prestavlky/H. Trnávka - OŠK Stožok 8:0, góly:
A. Minich, Abrahám 2, A Barboriak, A. Beňo 4
Priezvisko hráča
Počet záp.
1. Patrik Kupči
13
2. Peter Škopec
11
3. Matej Beňo
1
4. Pravoslav Minich
13
5. Ján Krajči
11
6. Ondrej Šnirc
12
7. Samuel Galbavý
13
8. Erik Barbora
11
9. Alan Minich
11
10. Andrej Baniari
5
11. Andrej Beňo
11
12. Marek Barbora
10
13. Tobiáš Ďuriš
10
14. Ján Abrahám
11
15. Lukáš Paller
12
16. Adam Barboriak
11
17. Juraj Beňo
4
19. Filip Paučo
11
Tabuľka IV.liga dorast
2017/2018
Z V
1 FK BREZNO
26 25
2 TJ - Prestavlky
26 22
3 MFK ŽARNOVICA 26 18
4 TJ Slovan Dudince 26 16
5 ŠKF Kremnica
26 13
6 FK Šalková
26 13
7 FK - 34 Brus.-Ondrej 26 12
8 Pliešovce
26 11
9 TJ Družstev. Očová 26 8
10 ŠK Kováčová
26 8
11 FK Sitno B.Štiav. 26 7
12 ŠK Heľpa
26 7
13 ŠK Hrochoť
26 6
14 OŠK Stožok
26 3

Počet gólov
0
4
1
0
1
2
3
3
0
18
0
0
6
2
3
0
1

U19 skupina C
R
1
2
3
2
3
2
0
2
1
1
3
2
3
1

P
0
2
5
8
10
11
14
13
17
17
16
17
17
22

skóre B
162:22 76
143:27 68
98:26 57
82:40 50
68:31 42
65:69 41
69:92 36
58:63 35
39:81 25
41:113 25
41:80 24
32:77 23
34:96 21
42:157 10

V jarnej časti naši chlapci podávali veľmi
dobré výkony, kde sme prehrali len jediný zápas
v Žarnovici, na pôde neskoršieho víťaza v Brezne sme mali víťazstvo na dosah, ale zvíťaziť sa
nám nepodarilo. Nakoľko sme v tabuľke skončili
na druhom mieste, ktoré nám zaručovalo postup
do III. ligy, ale opäť zasiahla vyššia moc a od zeleného stola sa rozhodlo, že do III. ligy namiesto
nás postúpilo družstvo z Tisovca.

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA C - jesenná
časť 2018/2019
Do novej sezóny nastúpilo naše mužstvo
značne oslabené, lebo odišli opory mužstva ako
Erik Barbora, Adam Barboriak, Lukáš Paller a do
Pohronia na hosťovanie Ján Abrahám ml. a hosťovanie sa skončilo brankárovi Patrikovi Kupčimu. Pred sezónou chlapci absolvovali sústredenie v Terchovej, zúčastnili sa na futbalovom
turnaji v Prochote a domácom futbalovom turnaji
a odohrali prípravný zápas v Lutile. S účinkovaním mužstva v jesennej časti som nad mieru
spokojný 3. miesto je nad očakávanie.
ŠK Heľpa - TJ Prestavlky/H. Trnávka 0:9,góly:
Šnirc 3, A. Beňo 5, Ginič
TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠK Hrochoť 7:0,góly:
Škopec 2, A. Minich, A. Beňo 2
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - FK-34 Brusno - Ondrej 6:0, góly: Krajči, A. Beňo 4, Herínek
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - OŠK Lutila 6:2, góly:
A. Beňo 4, A. Minich, Barbora
TJ Družstevník Očová - TJ Prestavlky/H. Trnávka 2:1, góly: Ginič
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - TJ Slovan Dudince
1:0, góly: A. Beňo
OFK Slovenská Lupča - TJ Prestavlky/H. Trnávka 1:6, góly: Ginič, paučo, Šnirč 2, A. Beňo 2
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - ŠK Prameň Kováčová 10:1, góly: Galbavý 3, Ginič, Šnirc, A. Beňo 5
FK Šalková - TJ Prestavlky/ H. Trnávka 2:1,góly:
Paučo
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - TJ Sitno Banská
Štiavnica 7:0, góly: Galbavý, Ginič, Paučo, A.
Beňo 4
MFK Žarnovica - TJ Prestavlky/H. Trnávka 1:1,
góly: A. Beňo
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - TJ Družstevník Bzovík 10:1,góly: P. Minich, Šnirc, Galbavý 3, Paučo
2, A. Minich, Morávek
TJ Tatran VLM Pliešovce - TJ Prestavlky/H. Trnávka 2:2, góly: A. Minich 2
Priezvisko hráča Počet zápasov
1. Šimon Kasan
12
2. Ján Krajči
6
3. Jakub Morávek
4
4. Pravoslav Minich
9
5. Adrián Šimko
11
6. Ondrej Šnirc
8
7. Samuel Galbavý
12
8. Matej Beňo
2
9. Alan Minich
9
10. Andrej Herínek
7
11. Andrej Beňo
11
12. Marek Barbora
11
13. Tobiáš Ďuriš
12
14. Branislav Ginič
13
15. Vladimír Kliman
3
16. Patrik Chovanec 1
17. Peter Škopec
10
18. Filip Paučo
13
Tabuľka IV.liga dorast U19
skupina C 2018/2019
Z V R
1 TJ Slovan Dudince
13 11 1
2 FK Šalková
13 11 1
3 TJ - Prestavlky
13 9 2
4 MFK ŽARNOVICA
13 7 5
5 TJ Družstevník Očová 13 7 3
6 FK Sitno B. Štiavnica
13 5 4
7 FK - 34 Brusno - Ondrej 13 5 4
8 TJ Tatran VLM Pliešovce 13 5 1
9 ŠK Prameň Kováčová 13 4 2
10 OŠK Lutila C
13 3 5
11 ŠK Hrochoť
13 3 3
12 OFK Slov. Ľupča
13 2 2
13 TJ Družstev. Bzovík 13 1 1

Počet gólov
0
1
1
1
0
7
5
5
1
28
1
0
5
1
0
2
5

P
1
1
2
1
3
4
4
7
7
5
7
9
11

Skóre
64:6
55:20
67:11
50:8
20:15
29:20
18:27
24:32
22:34
20:35
21:41
28:63
23:85

B
34
34
29
26
24
19
19
16
14
14
12
8
4

Oblastné majstrovstvá U15 - žiaci jarná časť 2017/2018
Jarná časť bola pre žiakov veľmi náročná a ťažká. Výmena ročníka nás donútila
omladiť mužstvo. Nepodarilo sa ho doplniť o dvoch až troch starších žiakov, ktorí
by trochu pomohli po fyzickej stránke. V
zápasoch často chýbali Dolnický a Beňo.
Hlavne neúčasť Dolnického bola citeľná. Aj
preto sme sa spoliehali hlavne na dievčatá. Tie však ukázali veľkú bojovnosť, no na
vyspelé mužstvá to nestačilo.
Mužstvo pre jarnú časť tvorili: Zajac,
Meliš, Lalák, Dolnický, Beňo, Abrahám,
Beňová, Pošteková, Galbavá, Baniariová,
Koková, Mališová, Hanusová.
Výsledky:
1) Prestavlky – Lovčica
2) Lutila – Prestavlky
3) Prestavlky – V. Lehota
4) S. Kremnička – Prestavlky
5) Prestavlky – B. Belá
6) Hliník n. Hr. – Prestavlky
7) Prestavlky – Š. Bane
8) Kremnica – Prestavlky
9) Prestavlky – J. Lehota
10) Hodruša – Prestavlky
11) Prenčov – Prestavlky

0-2
16-0
6-1
2-1
7-0
11-1
0-7
11-3
1-15
8-0
10-0

Odohrané zápasy:
11 zápasov – Meliš, Lalák, Abrahám,
Galbavá, Hanusová
10 zápasov – Zajac, Beňová, Baniariová, Mališová
6 zápasov – Koková
4 zápasy –
Beňo
3 zápasy –
Dolnický, Pošteková
Strelci gólov:
4 góly – Lalák, Abrahám, 3 góly –
Dolnický, Koková, 2 góly – Meliš, Baniariová, 1 gól – Hanusová
Tréner: Ludovít Král
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Oblastné majstrovstvá žiačok WU15 ObFZ ZH
Jarná časť 2017 – 2018
Po zlepšujúcich sa výkonoch ku koncu jesennej časti sme sa
na odvetnú jarnú časť chceli dobre pripraviť. Dievčatá pochopili, že
môžu viac konkurovať mužstvám Pohronia a Žarnovice. Aj preto
jarnú prípravu absolvovali s veľmi dobrým prístupom a chuťou. V
jarnej časti sme chceli mužstvo doplniť o dve žiačky. Bohužiaľ sa
nám to nepodarilo.
Mužstvo tvorili tieto hráčky: Kukučková, Beňová, Galbavá, Baniariová, Koková, Mališová, Hanusová, Pošteková.
Súťaž sa hrala turnajovým spôsobom. Každý z účastníkov
usporiadal jeden turnaj. Hralo sa na multifunkčnom ihrisku systémom 4+1.
V rámci prípravy sme sa zúčastnili halového turnaja v Žiari nad
Hronom.
Výsledky:
Prestavlky – B. Belá
2-0
Prestavlky – Žarnovica 0-1
Prestavlky – Žiar
2-3
Tabuľka turnaja:
1) Žiar
2) Žarnovica
3) Prestavlky
4) B. Belá

3
3
3
3

3
2
1
0

(góly – Beňová 2)
(góly – Hanusová, Baniariová)
0
0
0
0

0
1
2
3

7-3
4-2
4-4
0-6

9
6
3
0

Už tento turnaj ukázal stúpajúcu formu, čoho dôkazom boli tesné prehry s favoritmi.
Jarná časť vo výsledkoch:
1) Prestavlky
2) Prestavlky
3) Prestavlky
4) Žiar
5) B. Belá
6) Žarnovica

–
–
–
–
–
–

Celkové poradie:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Narodili sa:
Zara GREGUŠOVÁ 17.01.2018, Matej GREŠKO
27.03.2018, Stanislav PAVLA 02.05.2018, Tamara BEŇOVÁ 10.08.2018, Terézia ZAJACOVÁ 10.08.2018,
Michal HUDEC 31.08.2018, František PECEK
15.09.2018, Lukáš FIGULI 17.11.2018, Šimon ULBRIK
03.12.2018

Navždy nás opustili:
Katarína KARTALOVÁ 10.3.2018, Peter TONHAISER
17.03.2018, Filoména MÔCOVÁ 30.06.2018, Albína
LUPTÁKOVÁ 22.07.2018, Július BEŇO 22.07.2018,
Ľudmila BALÁŽOVÁ 28.07.2018, Peter BEŇO
21.08.2018, Ján FINKA 01.11.2018, Anna FOLTANOVÁ 03.12.2018

Na spoločnú cestu životom vykročili:

Simona Kremnická, rod. Mazúrová – Ján Kremnický;

Najstarší občania:

Žarnovica
Žiar
B. Belá
Prestavlky
Prestavlky
Prestavlky

5-3
4-2
3-1
4-5
2-4
0-3

1) Žarnovica
2) Prestavlky
3) Žiar
4) B. Belá

27
24
18
0

Odohrané zápasy:
6 zápasov – Beňová, Galbavá, Hanusová, Baniariová,
Koková, Mališová
2 zápasy –
Kukučková, Pošteková
Strelkyne gólov:
Galbavá 7, Koková 5, Beňová 4, Mališová 2, Hanusová 2, Pošteková 1
Dievčatá treba za predvedené výkony v jarnej časti pochváliť.
Technické nedostatky nahradzovali veľkou bojovnosťou a chuťou
po víťazstve. Odmenou im boli strieborné medaily za celkové druhé miesto. Cez jarné prázdniny sme absolvovali sústredenie vo
Veľkom Mederi, ktoré tiež prispelo k stmeleniu kolektívu

žena: Margita Harachová 17.12.1928
muž: Ján Môc 15.02.1928

90 roční : Ján Môc, Margita Harachová
80 roční : Jozef Kremnický, Filoména Vidová, Margita

Kremnická, Filoména Hubertová, Milan Štefanča, Anna
Herková

70 roční : Stanislav Čierťaský, Josef Šána, Pavol
Knieszner, Jiří Svoboda, Valéria Mališová, Rudolf Glezgo, Mária Gáfriková, Jolana Mikulášová, Mária Dolnická, Jozef Čierny, Jozef Tabaka

60 roční : Drahomíra Antalová, Jozef Vincenc, Jarmila
Cangárová, Jozef Beňo, Bc. Anna Rozenbergová, Mária
Kúdelová,

50 roční : Ivan Tatár, Ľuboš Beňo, Valéria Glezgová,

Ing. Elena Kukučková, Ing. Maroš Kukučka,

Tréner: Král Ludovít
Všetky uverejnené články sú autentické, v rukopise a nárečí autorov.
Tieto Obecné noviny vytvorili: Lucia Beňová, Ján Abrahám, Pavel Dražo.

