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Príhovor starostu

Milí spoluobčania, na úvod môjho príspevku do obecných novín by som sa chcel
v prvom rade poďakovať všetkým občanom,
ktorí mi 15. novembra 2014 v komunálnych
voľbách odovzdali svoj hlas. Som veľmi rád,
že aj napriek tomu, že som nakoniec na post
starostu zostal jediný kandidát, prišlo k volebných urnám takmer 59 % občanov našej obce.
O to viac je to pre mňa zaväzujúce nesklamať
dôveru občanov aj v treťom volebnom období
vo funkcii starostu obce Prestavlky.
Opäť je tu čas Vianoc, a to je čas obzrieť
sa dozadu čo sa nám v našej obci podarilo
vybudovať, a aké plány máme do nového
roku 2015.
V 1.kvartáli a 2. kvartáli patrilo medzi
priority splácanie splátkového kalendára
na miestnu komunikáciu Žleby spoločnosti
Cesty Nitra a.s., kde sme do 31.5.2014
splatili 12.000,- €
Pre neustále prejavy vandalizmu na
ihrisku v Hornej Trnávke sme sa rozhodli
monitorovať ihrisko kamerovým systémom
v sume 414,20 €, čo veľmi pomohlo, lebo
odvtedy prejavy vandalizmu prestali.
Vo vrte HT-1/Horná Trnávka/ sme tak isto
ako rok predtým na vrte HP-1/Prestavlky/
prerobili uchytenie ponorného čerpadla pomocou nylonového lana a 5/4 pozinkované

rúry nahradili 5/4 polyetylénom a namontovali nové ponorné čerpadlo. Táto investícia
nás stála 1.105,51 €. Teraz sa ponorné
čerpadlo bude dať demontovať bez pomoci
žeriavu. Na vodojeme Horná Trnávka bola
zrekonštruovaná strecha, kde bol nalepený
nový laminátový povrch.
V cintoríne v Prestavlkoch bol vybetónovaný a osadený okrasný liatinový výtok
vody.
V Hornej Trnávke bola zrekonštruovaná fasáda domu smútku v sume 350,- €
a natreté okná, dvere a podhľady v sume
345,- € a v sume 208,66 € boli vymenené
odkvapy a zvody.
V tomto roku sme investovali finančné
prostriedky aj do obecného rozhlasu, kde boli
vymenené 3 amplióny v sume 313,92 €.
Z dotácie z Ministerstva financií SR
v sume 1.500,- € + 200,- € vlastné zdroje
bolo vymenených 5 plastových okien na
Kultúrnom dome Prestavlky.
Zo sponzorského daru v sume 2.350,- €
od nášho rodáka prof. Ing. Vladimíra Báleša
DrSc. bola zrekonštruovaná pamätihodnosť
obce Mäsiarov kríž. Podrobnosti o tejto rekonštrukcií sa dozviete v ďalšom článku.
Na futbalovom ihrisku v Prestavlkoch
bola vymenené časť oplotenia.

Z dotácie z Úradu vlády SR z programu
Podpora rozvoja športu na rok 2014 sa nám
podarilo získať dotáciu v sume 40.000,- €
+ 3.632,84 € vlastné zdroje na výstavbu
viacúčelového športového ihriska, ktoré sa
bude využívať na futbal, volejbal, nohejbal,
basketbal a tenis. V 1. kvartáli 2015 chceme viacúčelové športové ihrisko slávnostne
otvoriť.
V mesiaci jún sme z dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja v sume
1.400,- € zorganizovali kultúrno-spoločenské
podujatie „Deň rodiny“.
Bohužiaľ, boli aj projekty, ktoré sa nám
zrealizovať nepodarilo, a to z dôvodu, že
sme neboli úspešní pri získaní finančných
prostriedkov. Jedným z takýchto projektov
bol aj projekt na zateplenie Materskej školy
v Prestavlkoch, kde sme žiadali dotáciu
z Ministerstva vnútra SR. Druhý projekt,
ktorý sme zrealizovať nemohli z dôvodu
nezískanie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu, bol projekt na výmenu
vodovodného potrubia medzi zdrojmi vody
v Prestavlkoch a vodojemom.
Aspoň v krátkosti som sa vám snažil zhrnúť investičné akcie, ktoré sme realizovali
v roku 2014.
(pokračovanie na str. 2)
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Príhovor starostu
(dokončenie zo str. 1)
Teraz vám priblížim, čo chceme zrealizovať v roku 2015, či už z rôznych dotácií alebo
z obecného rozpočtu. V KSC v Hornej Trnávke chcem upraviť zasadaciu miestnosť na
obradnú miestnosť, kde plánujem organizovať
uvítania detí do života, oslavy okrúhlych jubileí.
Nakoľko chceme čerpať finančné prostriedky
v novom programom období 2014 – 2020
z programu Leader, je potrebné aktualizovať
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja
našej obci. Na environmentálny fond som
po 4-krát podal žiadosť na rekonštrukciu
vodovodného potrubia medzi zdrojmi vody
Prestavlky a vodojemom. V jarných mesiacoch chcem slávnostne otvoriť viacúčelové
športové ihrisko, kde je potrebné urobiť terénne úpravy, chodník a nové oplotenie. V oboch
častiach obce vysprávkovať najkritickejšie čas-

ti miestnych komunikácií. V prípade možnosti
čerpanie dotácie z Environmentálneho fondu
z programu Zelená investičná schéma podať
žiadosť na výmenu okien a zateplenie Kultúrneho domu Prestavlky. Na Úrad vlády SR
podať žiadosť na výmenu okien a zateplenie
Materskej školy Prestavlky. A v neposlednom
rade, v prípade spustenia Programu rozvoja
vidieka v novom programovom období 2014
– 2020, podať žiadosť na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Vážení občania, určite vám je všetkým
jasné, že bez získania dotácií, či už zo štátneho rozpočtu alebo z Eurofondov, nie je možné
všetky tieto aktivity zvládnuť. Toto je jedným
z dôvodov, prečo sme sa spoločne s poslancami Obecného zastupiteľstva rozhodli upraviť
všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady. Druhým
z dôvodov bola novela zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach, kde sa upravuje rozdiel
medzi najvyššiu sadzbou dane a najnižšiu
sadzou dane za pozemky na 10 násobok.
Z tohto dôvodu došlo k zvýšeniu miestnych
daní v našej obci. Ale aj po zvýšení miestnych
daní sme ešte nie na úrovni okolitých obcí.
Milí spoluobčania! Prežime aj tento rok
vianočné sviatky plné lásky, porozumenia,
spokojnosti a srdečnosti. Keď bude v našich
domovoch rozvoniavať vianočné pečivo a
ihličie, v týchto chvíľach máme jedinečnú
príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza
Vianoce, odovzdať nielen svojim blízkym, ale
aj neznámym, opusteným, slabým a chorým.
Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať
končiaci sa rok 2014, prehodnotiť vykonané
skutky i nesplnené sľuby. Želám Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky, plné
porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich
v zdraví a šťastí.
Ján Abrahám

Historické okienko
Rok 1914 - vypuknutie 1. svetovej vojny

Tento rok si pripomíname sté výročie vypuknutia 1. svetovej
vojny. V tom období sa jednalo o najkrvavejší konflikt celosvetových
rozmerov, ktorý radikálnym spôsobom ovplyvnil dianie na celom
svete a prekreslil hlavne mapy Európy, kde na úkor rozpadajúcich
sa starých monarchií, vznikali nové štáty a menili sa spoločenské
zriadenia. Jednou z hlavných príčin tohto veľkého konfliktu boli mocenské záujmy Nemecka a Rakúsko - Uhorska o ovládnutie väčšej
časti Európy a podrobením si menších národov pod svoju nadvládu.
Priamym podnetom ku prepuknutiu konfliktu, na ktorý čakali vojensky
naladený hodnostári Nemecka a Rakúsko – Uhorska, bol atentát na
následníka trónu Rakúsko – Uhorska Františka Ferdinanda. Uskutočnený bol srbskými nacionalistami, pri jeho návšteve Sarajeva,
dňa 26. júna 1914. Tento atentát spustil následne vyvolanie vojny
Rakúsko – Uhorska a Srbsku, a s tým spojenú následnú reakciu
ďalších štátov stojacich na rozdielnych stranách barikád, združených
v politicko-vojenských blokoch.
V posledných júlových a prvých augustových dňoch roku 1914
bola vo všetkých obciach vyhlásená obecným hlásnikom mobilizácia bojaschopného obyvateľstva. Ku narukovaniu do Rakúsko
– Uhorskej armády boli povolaný všetci rezervisti do veku 37 rokov.
V ďalšom roku boli povolaný aj 18 ročný nováčikovia, V roku 1916
sa vek povolaných rezervistov zvýšil na 50 rokov a ku koncu vojny
až na 52 rokov.
Ťažké bolo lúčenie pri odchodoch na vlaky smerujúce do
združovacích vojenských útvarov Rakúsko – Uhorskej monarchie.
Od svojich rodín odchádzali synovia, otcovia, bratia Prestavlckých
rodín bojovať na ďaleký front, z ktorého sa už domov niektorí nikdy
nevrátili. Väčšina odvedených záložníkov z našej obce bola sústredená vo Vlastibraneckých plukoch (Honved) v Prešporku, Trenčíne,
Nitre, ktoré boli nasadzované na východnom (rusko-poľskom) fronte v okolí Haliče, Ľvova, Krasnika a Lubline. Tu zvádzali tuhe boje
a veľa Slovenských vojakov v službách Rakúsko – Uhorskej armády
v rokoch 1914-1915 tam položilo svoje životy. Jedným z nich bol aj
Prestavlcký rodák Michal Abrahám, vojak 14. Honvédskeho pešieho
pluku z Nitry, nasadeného v oblasti Krasnika (Poľsko) , ktorý bol od
21. augusta 1914 vyhlásený za nezvestného. V ďalšom priebehu
1. svetovej vojny, v rokoch 1917-1918 boli tieto pluky nasadzované
na západnom fronte, pri hraniciach s Talianskom, kde sa odohrávali
ťažké boje pri rieke Piave. V týchto i predošlých ťažkých bojoch 1. sv.
vojny začali niektorí Slováci a Česi zvažovať, že nebojujú za záujmy
svojho vlastného národa a tak v jej priebehu, daktorí po padnutí do
zajatia, daktorí z vlastného presvedčenia prešli ku druhej bojujúcej

strane. A tak v Taliansku, Francúzku a Rusku zakladali Československé légie ako vojenskú zložku ešte vtom čase len v zárodku sa
rodiacej Československej republiky. Jedným s takýchto legionárov
bol aj Prestavlcký rodák Ján Kráľ príslušník 22. Čs. streleckého
pluku vo Francii, ktorý vstúpil do Čs. legií 1. apríla 1918 v Talianskej
Padule.

Spodný rad tretí z prava vedľa veliteľa Vincent Haško nar. 1882, zomrelý 1958. Narukoval v roku 1914 ku kanonierom na ruský front.

Slováci bojujúci či už na jednej, neskôr i na druhej strane znepriatelených strán boli svojimi veliteľmi uznávaný ako statočný vojaci
plniaci si svoje vojenské úlohy. Čo bolo na jednej strane z pohľadu
obrany krajiny chvályhodné, lež na strane druhej prichádzali rodiny
o svojich bratov, synov, otcov, ktorý im už tak v ťažkom chýbali
najviac.
Z obce Prestavlky bolo 18 padlých v 1. sv. vojne. 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 Pilnik, Ján Rozenberg, Anton Škopec,
Jozef Tonhajzer, Jozef Valent. Česť ich pamiatke!
Ako sa počas tejto vojny žilo doma, v rodnej obci? Počas tejto
veľkej vojny ako ju v minulosti nazývali (pokiaľ neprišla druhá), nastali
aj v našej obci ťažké časy. Jedným z veľkých problémov bol nedostatok pracovnej sily na poliach. Všetci zdravý chlapi od 18 do 50
rokov museli narukovať na front a tým pádom niektoré polia ostávali
neobrobené. Chlapskej roboty sa museli chytiť ženy a kde mali 16-17
ročných chlapcov, tak tí boli od roboty na roztrhanie po celej dedine.
Ku tomu všetkému sa na jeseň roku 1914 vyskytlo premnoženie myší

STRANA 3
a ostatných hlodavcov, ktoré ničili úrodu na poliach. Nepomáhalo ani
kántrenie moreným jačmeňom a situáciu vyriešili až veľké januárové
dažde s následným snežením. V januári 1917 zas udreli silné mrazy,
po ktorých nasledovali veľké suchá v letných mesiacoch spojené so
slabou úrodou. A v roku 1918 prišiel mráz ešte aj 28. mája a okrem
repy, maku a kapusty všetko pomrzlo.
Čím dlhšie sa vojna preťahovala, tým vznikal nedostatok základných potravín a ich ceny rapídne stúpali. Ku tomu prišli na rad
rekvizície, zhabanie obilia a dobytku pre vojenské potreby. Nuž čo
si ľudia dobre neschovali, to im bolo zhabané pre potreby armády.
Okrem potravín úrady zabavovali aj predmety z medi, cínu a mosadze. Za obeť padli i kostolné zvony a orgánové píšťaly z miestneho
Rímskokatolíckeho kostola.
Aj pre fajčiarov nastali ťažké časy. Štát prideľoval málo tabaku,
zohnať sa dal len pod rukou, aj to slabej kvality. O tom svedčí aj
zápis z pamätnej knihy obce. “V tabaku bolo veľa lístia bukového,
čo veru nebolo dobrô fajčenie” Preto si aj niektorí fajčiari pestovali
tabak doma.
S príchodom posledných októbrových dní roku 1918 prišla
zvesť o blížiacom sa konci 1. sv. vojny. Súbežne s tým, sa dňa
30. októbra v Turčianskom svätom Martine stretlo 200 zástupcov
z celého územia Slovenska a prijalo Martinskú deklaráciu. V tomto
dokumente vyjadrili právo na sebaurčenie národov a ustanovili Slovenskú národnú radu ako jedinú oprávnenú inštitúciu jednať v mene
Slovenského národa. A zároveň v ňom vyjadrili súhlas so spolunažívaním s Českým národom v jednom spoločnom štáte s názvom
Československá republika.Ľuboš Foltán - úryvok z pripravovaného
historického celku
,,Prestavlky v premenách času“
(Prostredníctvom týchto Obecných novín žiadam občanov obce,
ak majú niekde odložené staršie fotografie, hlavne z prvej polovice
20. storočia, zachycujúce obec a jej občanov, o ich poskytnutie na
prefotenie pre účely pripravovaného historického celku o obci. Ak
by ste nejaké fotografie doma našli môžete ich priniesť na miestny
obecný úrad ku prefoteniu. Za ochotu pre spoluprácu Vám vopred
ďakujem! Ľuboš Foltán.)

Čím žili záhradkári v roku 2014

Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov
v Prestavlkoch v súčasnosti tvorí
tridsať členov rôznych vekových
kategórií. Jej hlavným zameraním
je združovať ľudí, ktorých záľubou
je práca v záhrade.
Tak ako v predchádzajúcich
rokoch i teraz sme 29. marca
usporiadali „Záhradkársky deň“
v areáli Materskej školy. Zúčastnili
sa ho záhradkári z našej ZO, obyvatelia obce i škôlkári v sprievode
svojích rodičov. Dospelí ošetrovali
ovocné stromy a sadili popri plote
ihličnaté dreviny. Škôlkári sa
ukázali ako zdatní pomocníci pri
odpratávaní odpílených konárov.
Posedenie pri chutnom-rozvo-

niavajúcom guláši a radosťou
rožiarené detské očká boli tou
najväčšou odmenou pre organizátorov tejto užitočnej akcie.
Dňa 11. apríla sme pre členov
zorganizovali tradičný nákupno-vzdelávací zájazd na výstavisko
do Trenčína, kde sa konal 20.
ročník veľtrhu potrieb záhradkárov
„Záhradkár 2014“. Okrem nákupu
výsadbového materiálu a záhradkárskych potrieb sme mali možnosť obohatiť si svoje vedomosti
pri prednáškach i rozhovoroch s
uznávanými odborníkmi zo záhradníckej praxe a tak splniť jeden
z cieľov, pre ktorý sme vycestovali
na túto výstavu.
Našou snahou je aj naďalej

aktívne sa zapájať do tvorby
a ochrany životného prostredia v
našej obci. V jarnom období sme
vysádzali sadeničky okrasných
drevín a priebežne počas roka
sme čistili a udržiavali verejné
priestranstvá v obci.
Okrem tejto činnosti sme sa
zaujímali aj o niektoré historické
udalosti, ktorým sme v minulosti
nevenovali dostatočnú pozornosť a úctu. Usilovali sme sa pri
stretnutiach s najstaršími žijúcimi
pamätníkmi našej obce vracať ich
myseľ do ich mladosti a získať čo
najviac poznatkov z aktívnych

rokov ich života. Dnes sme bohatší o hodnoverné spomienky na
udalosti, ktoré sa odohrali v našej
obci pred dávnymi rokmi. Vďaka
tomu sa tieto informácie zachovajú
na poučenie i povzbudenie aj pre
budúce generácie.
Základná organizácia prestavlckých záhradkárov pomaly
a isto stárne. Tvoria ju prevažne
občania staršieho veku a preto aj
touto cestou pozývame medzi nás
i mladšiu generáciu, ako budúcu
pokračovateľku tohto krásneho
a ušľachtilého koníčka.
ZO SZZ Prestavlky

Aktivity ZO JDS Prestavlky
- Horná Trnávka
Vážení spoluobčania, tak ako každý rok, aj tento vás chceme
oboznámiť s činnosťou našej organizácie. Nechceme zdôrazňovať, čo
všetko ešte dokážeme aj keď nie sme už v takej kondícii ako za mlada,
aj práca nám trvá o čosi dlhšie. Okrem organizovania kultúrnych, spoločenských, športových a rekreačných aktivít si dokážeme nájsť čas aj
na skrášľovanie našich obcí. V Hornej Trnávke naši členovia zveľaďujú
okolie kostola a domu smútku. Zúčastňujú sa tiež vyhlásených brigád.
V Prestavlkoch pred Obecným úradom každoročne vysádzame kvety
do válovcov a naše členky sa počas celého roka o ne aj vzorne starajú.
Pri vstupe do dediny sme vytvorili „záhradku“ liečivých bylín. Veríme, že
námaha, ktorú pri starostlivosti o ňu vynakladáme, ocenia nielen spoluobčania, ale aj návštevníci našej obce. Okrem toho po kosení cintorínov
ometáme hroby, napr. tento rok sa kosilo 6-krát. Zúčastňujeme sa brigád,
ktoré organizuje starosta obce alebo p. Foltan Vladimír. Pomáhame pri
rôznych spoločenských podujatiach organizovaných obcou.
Sme radi, že aj my dôchodcovia môžeme svojou aktivitou prispieť

ku skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme. Keďže tieto činnosti vyžadujú
značnú fyzickú námahu, uvítali by sme, keby sa k nám pridali aj ostatní
občania, prípadne členovia organizácií, ktoré u nás pôsobia.
Chceme sa poďakovať p. starostovi za pomoc a spoluprácu pri
činnostiach, ktoré naša Jednota organizuje. Osobitne sa ešte chceme
poďakovať členkám našej speváckej skupiny Nevädza, ktorá našu obec
a našu organizáciu dôstojne reprezentuje na rôznych spoločenských
podujatiach.
Ako poslednú akciu v tomto roku organizujeme štefanské posedenie
s večerou a živou hudbou pre všetkých našich členov. Využívame túto
príležitosť na pozvanie všetkých občanov na Štefanskú zábavu, ktorá
sa bude konať dňa 26. 12. 2014 v kultúrnom dome v Prestavlkoch. Do
tanca nám bude hrať hudobná skupina Duo Mária.
Na záver vám chceme spoločne zaželať k blížiacim sa vianočným
sviatkom veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody a do nového
roka splnenie všetkých želaní.
Výbor ZO JDS
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Dobrovoľný hasičský zbor Prestavlky – H. Trnávka

V tomto roku (2014) Dobrovoľný hasičský zbor Prestavlky – H.
Trnávka (DHZ) spolu so Starostom obce požiadali o zaradenie
do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Táto žiadosť bola Dobrovoľnou
požiarnou ochranou Slovenskej republiky (DPO SR) schválená a po
pridelení identifikačného čísla sa
DHZ Prestavlky – H. Trnávka stal
oficiálnou súčasťou Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky. Z Ministerstva
vnútra SR bolo v roku 2014 bola pre DPO
SR poskytnutá finančná dotácia vo výške 2
761 000 euro, ktorú následne DPO SR prerozdeľovala svojim hasičským jednotkám
podľa určených kategórií. DHZ Prestavlky
– H.Trnávka je zaradený v C – kategórii a bola mu pridelená finančná dotácia vo výške
700 euro, ktorá sa využila na modernizáciu
materiálno – technického vybavenia hasičskej jednotky, kúpou nových hadíc, savíc,
hasiaceho prístroja a ďalšieho hasičského
vybavenia. Zo zaradením do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území SR sa podľa § 40 z.č.

314/ 2001 vzťahuje pre DHZ obce povinnosť absolvovať školenie Základnej prípravy členov hasičských jednotiek, ktorá
sa ukončuje záverečnou skúškou a po jej
úspešnom zvládnutí vydaním príslušných
osvedčení. Toto školenie sa v rámci nášho
okresu konalo v obci Lovča, dňoch 25.-26.
10. 2014. a 8.-9. 11. 2014. Zúčastnili sa ho
štyria členovia nášho DHZ v zložení Ľuboš
Foltán, Tomáš Greguš, Ján Bil a František
Kremnický.
V tomto roku DHZ obce prijal medzi
seba nových členov, vyššie už spomenutých Tomáša Greguša, Jána Bila, Františka
Kremnického, ďalej Petra Kukučku, Jána
Kremnického, Miroslava Beňa, Simona

Beňa a Mareka Mihálika. V tomto
zložení DHZ absolvoval niekoľko
cvičení požiarneho útoku, ktorého
ukážka bola zaradená v programe ku
príležitosti dňa rodiny konaného 21.6.
2014. v areály TJ Prestavlky.
Ďalej boli uskutočnené cvičenia na
vyťahovanie vody v prípade záplav,
kde ako cvičné prostredia slúžila
vodná nádrž Prestavlky. V rámci prevencie pred požiarmi bola v obidvoch
častiach obce odskúšaná funkčnosť
protipožiarnych hydrantov s následným
hlásením stavu Obecnému úradu. A v neposlednom rade bola prevádzaná pravidelná
údržba techniky, ktorá to aj veľmi potrebuje,
nakoľko už má nejaké tie roky za sebou.
Som rád, že mladých hasičov z našej
obce táto činnosť zaujala, venujú sa jej
svedomito s nadšením, ktoré im dúfam aj
dlho vydrží. Taktiež touto formou pozývam
medzi nás ďalších členov, ktorých by táto
dobrovoľná činnosť zaujímala a mohli by sa
jej vo svojom voľnom čase venovať.
,,Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“
Veliteľ DHZ Prestavlky – H. Trnávka
Ľuboš Foltán

Mäsiarov kríž – naša súčasnosť

Článok z Obecných novín v roku 2012
„Mäsiarov kríž – zabudnutá minulosť?“ som
ukončil starou ľudovou múdrosťou, ktorá
hovorí: „Kto si neváži minulosť, nie je hoden
budúcnosti. Dokážeme, že sme hodní budúcnosti?“. Ani som len netušil, že prejdú iba
dva roky a potvrdí sa, že sme tej budúcnosti
skutočne hodní!
Pre osvieženie pamäti vrátim sa stručne
v úvode citovanému príspevku spred dvoch
rokov. Na podnet pani Terky Kúšovej, aby sa
niečo podniklo na záchranu Mäsiarovho kríža,
sme zorganizovali brigádu na úpravu terénu
okolo kríža za účasti už spomínanej iniciátorky
Terky, manželov Poloňových, Olívie Škopcovej
a mojej manželky Rozálie. Okolie kríža bolo
porastené trnkami a planými šípovými ružami.
Prvá záchranná akcia spočívala v odstránení
krovia a odpílení najnižších konárov z oboch
líp rastúcich pri kríži. V jari nasledujúceho

roka boli na vyčistenom priestore vysadené
okrasné dreviny.
Ústredným bodom spomínaného priestoru je samozrejme Mäsiarov kríž. A práve tu sa
urobil najdôležitejší krok k celej jeho záchrane.
Ľubošovi Foltánovi sa podarilo v archívnych
materiáloch vypátrať písomné doklady, ktoré
sa vzťahujúce na kríže v okolí Prestavĺk. A
vypátral aj na kríži už v poslednom čase
nečitateľný nápis. Z teoretického pohľadu
bolo možné s rekonštrukciu kríža už začať.
Ale z praktického, práve tu väzila tá najväčšia
prekážka – peniaze na realizáciu celej obnovy.
Nedostatok financií pochoval v minulosti už
mnoho dobre mienených snáh a úsilí. Tento
krát sa našťastie podarilo zabezpečiť potrebný finančný obnos od sponzorov.
Jedneho dňa jednoducho kríž aj s kamenným podstavcom zmizol, ako náhrada zostal
po ňom len malý krížik z dvoch vŕbových paličiek. Ľudia sa ma pýtali, či neviem
aký osud stíhol tento posvätný objekt? Lebo v dnešnej dobe sa stáva
kadečo. Keďže ma pán starosta informoval o začatí reštauračných prác,
vedel som dať uspokojivú odpoveď.
Po terénnych úpravách, ktoré vykonali Július Kukučka s Jaroslavom
Kasanom, sa koncom septembra
vrátil obnovený kríž na svoje pôvodné miesto, v inej-krajšej podobe, ako
sme ho predtým poznali.
Slávnostná vysviacka sa konala

v nedeľu dňa 5. októbra 2014. Počas svätej
omše správca našej farnosti, pán farár Marián
Mlynárik za hojnej účasti veriacich z Pretavĺk
i hostí, slávnostne posvätil už zreštaurovaný
Mäsiarov kríž na novoupravenom priestranstve.
V homílii povedal, že kríže sa
obvykle stavali na krížovatkách ciest, aby sa
ľudia zastavili a v tichosti zamysleli, či kráčajú
v správnom smere na ceste do večnosti.
V slávnostnom príhovore pán starosta
Ján Abrahám spomenul krátku históriu okolo
rešaurovania kríža. Okolnosti postavenia
kríža, jeho históriu, ktorú sme všetci počuli
asi po prvý raz, nám porozprával pán Ľuboš
Foltán. Z okolia obce Prestavlky sa kríže
prvýkrát spomínajú v roku 1820. 24. apríla
sa pri kanonickej vizitácii „Richtar Michal
Gazdik a prisažnij (poslanci) Martin Krajco,
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Gyuro Malis, Stefan Rizik a wseczka Obecz
Presztavldska“ zaväzujú, k ochrane a obnove
už postavených drevených krížov.
Na mieste terajšieho Mäsiarovho kríža stál
pôvodný drevený kríž, ktorý dal postaviť v r.
1828 richtár Juro Stanko a boženík (prísažný) Mišo Beňo. Dôvod, prečo bol umiestnený
práve do tejto lokality, sa nepodarilo doposiaľ
zistiť. Existuje niekoľko domnienok, ale ktorá
z nich je tá pravá, nedá sa v súčasnosti písomne doložiť. Neskôr v roku 1892 bol drevený
kríž nahradený kamenným, z finančných
prostriedkov mäsiara Kollára. Odvtedy sa
aj zachovalo jeho ľudové pomenovanie
„Mäsiarov kríž“. Kto to bol mäsiar Kollár?
Do Pretavĺk prišiel niekedy koncom 19. stor.
z Vyhieň. Otvoril si tu mäsiarstvo, obchod i
krčmu. Jeho dom bol v záhrade „Hánikovho
domu“, za terajším obchodom Jednota. Ale
sa mu príliš nedarilo pre chudobu domáceho
obyvateľstva, ktoré viac uprednostňovalo
konzumáciu doma dochovanej hydiny pred
nákupom mäsa od mäsiara. Po niekoľkých
rokoch sa vrátil späť do Vyhien, kde s mu
vraj obchodovanie dobre vynášalo. Bol tam,
na tie časy, rozvinutý priemysel, vyššia
zamestnanosť a tým i kúpyschopnosť domácoho obyvateľstva. Pamiatkou na jeho
pôsobenie u nás teda zostal už spomínaný

kríž, pivnica v Hánikovej záhrade a
v pamäti starších ludí, že to bol veľmi
dobrý človek.
Po ukončení slávnostnej časti
programu prišlo na rad malé „agapé“,
kde nám pripravili naše žienky veľa
dobrôt, za čo ím patrí naše poďakovanie. Nastal čas fotografovania na
pamiatku i na neformálne rozhovory
medzi prítomnými. Pri osobnom rozhovore mi prestavlcký rodák a hlavný
sponzor obnovy Mäsiarovho kríža
– pán Prof. Vladimír Báleš povedal:
„Vždy bolo mojou túžbou toto miesto
dať do takého stavu, ako bolo v časoch mojej mladosti, keď som tu prežil toľko krásnych
chvíľ“. Patrí mu za jeho štedrosť, preukázanú
svojmu rodisku úprimné poďakovanie od nás
všetkých.
Myslím, že i viacerým, predovšetkým
starším Prestavlčanom, je obnovený Mäsiarov kríž akýmsi návratom do mladosti, keď
okolo neho prechádzali nedeľu - čo nedeľu
na sväté omše do kostola v Trubíne, či cestou
do poľa, alebo pri návrate domov v tichosti
postáli v tieni líp ku krátkej modlidbe k Bohu
po celodennej námahe.
A množstvo rozsvietených kahančekov
pod krížom hovorí, že aj v súčasnosti je toto
miesto dosť navštevované počas nedeľných
okružných prechádzok smerujúcich od kríža
ku košatému dubu pod Dúbravou a cez Hrabiny späť do obce.
Na záver jedna prosba. Je to miesto
nás všetkých, chráňme si ho a zveľaďujme,
aby sme sa tam vždy dobre cítili. Aby sme si
mohli v tichej uzobranosti pri kríži posedieť,
zamyslieť sa i pokochať v krásnej prírode
olemovanej vrcholkami Štiavnických a Kremnických vrchov, ale aj majestátneho Vtáčnika
a zároveň pri pohľade na obnovený Mäsirov
kríž sa utvrdiť aj v tom, že tú budúcnosť si naozaj zaslúžime!
Vladimír Solár

Mäsiarov kríž
v pamätiach
Marka Beňová Hájnikova - Názov Mäsiarov kríž je odvodený od človeka povolaním
mäsiar, ktorý dal zhotoviť tento kríž. Z akého
dôvodu, to si už nepamätá. Mäsiar pochádzal
z Vyhieň a mal svoju predajňu v našej záhrade na mieste, kde je teraz pivnica. Okrem
mäsa tu predával aj iný tovar. Keďže sa mu
u nás veľmi nedarilo (kto si dochoval hydinu,
ten nekupoval, kto nič nechoval, nemal ani
peniaze). Preto sa vrátil späť do Vyhieň. Tam
sa mu údajne darilo. Bol to človek s dobrými
povahovými vlastnosťami.

Keďže vo Vyhniach som v minulosti
pracovala, podarilo sa mi zistiť, kto bol tento
mäsiar. Od jeho príbuzných som sa dozvedela, že jeho priezvisko bolo Kolár a je im
známe, že mal predajňu v dedine, niekde
za Hronom (tak Vyhnorani hovoria o našich
dedinách).
Takže spomienku Marky Hánikovej podľa
našich zistení môžeme považovať za úplne
presnú.
Marka Kráľová Baťkova - lipy pri Mäsiarovom kríži zasadil môj starý otec. Ja a
moje sestry sme sa o ne starali, chodili sme
ich polievať. Starali sme sa aj o Mäsiarov kríž,
ktorý sme vyzdobovali počas celého roka.
Anton Greguš - spomínam si, ako mi
starký Fučkov, alebo Červeňov rozprávali,
že na tomto mieste sa malo udiať veľké nešťastie, ohrozujúce až život (splašenie koní
pri preprave), čo sa však akoby zázrakom
neudialo. Preto tento mäsiar na znak vďaky
a pokory dal postaviť tento kríž.
Julo Beňo Tínes - ako chlapci sme sa tu
stretávali, keď sme pásli kravy. Keď prišli do
Kale vyhradil im miesto pri Mäsiarovom kríži.
Vtedy sme sa tu nestretávali, lebo sme sa
báli. Richtár J. Beňo Slošiarov bol miernejší
voči nim a dovolil im rozložiť sa aj v dedine.
Helenka Beňová Kmeťova - počas práce na JRD v 60. rokoch, keď sme robili práce
na poli v okolí Mäsiarovho kríža, počas prestávky sme oddychovali na tomto mieste.
My, generácia 70-ročných si pamätáme,
že v 50. a 60. rokoch minulého storočia počas
Krížových dní, občania z Drahov a Laziny v
procesii sa sem v podvečer chodili modliť za
dobrú úrodu. Občania z dediny sa modlili pri
kríži na pažiti.
Terézia Kúšová
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Cvič karate a spoznaj svet

OZ Sambon vzniklo v roku 2006 za účelom podporiť
deti a mládež z nášho okolia
v zmyslu plnej činnosti. Keďže
šport vnímame na rozvoj osobnosti ako veľmi prospešnú činnosť snažíme sa podporovať
hlavne športovcov karatistov.
Zakladajúci členovia združe-

nia boli a do teraz s v ňom
aktívny Radovan Černák, Ivan
Tatár, Milan Straka a Ladislav
Korim. Počet detí za tie roky
sa pohybuje vyše 100vky.
Aktívne a talentované deti sa
vďaka príspevkom ľudí hlavne
z 2% z daní dostali napríklad
do Rumunska, Chorvátska,

Maďarska, Poľska a Čiech.
Pravda je že to neboli len spoznávanie zájazdy , ale išli si tam
zmerať sily nielen s domácimi

zápasníkmi, ale aj bojovníkmi
pre nás exotických krajín akou
je Malajzia, Turecko alebo
Irán. To že deti sa v tom veľ-

kom svete nestratili svedčí aj
medailová zbierka z jednotlivých turnajov. Niektoré vzácne
trofeje môžete vidieť aj v našej
telocvični kultúrneho domu
v Hornej Trnávke. Deti mládež
a aj dospelí z našich obcí patria
medzi najlepších v kraji a aj na
Slovensku. Mená ako Ďurišová,
Beňová, Tatárová, Pivarčiová ,
Štyriak, Černák a Tatár majú
svoje miesto v historických
tabuľkách medailistov z Majstrovstiev SR. Nasledujúca
generácia ako Dolnický, Matuška, Černáková, Kučerová,
Kalamárová, Beňo a ďalší sa
už postupne ukazujú a robia
nám radosť aj mimo SR. Veľký
talent Adam Dolnický tento rok
tretí na ME Shitoriu federácii,
druhý na turnaji v Rumunsku
a prvé miesto na Grand prix Ostrava, je na najlepšej
ceste k novému oddielovému
rekordu čo sa medailí a úspechov na medzinárodnej úrovni
týka. Uvidíme či sa mu to podarí, alebo ho ešte niektorý dru-

hý talent predbehne. V našich
obciach sa našťastie začalo
vyskytovať viac kočiarov , čiže
talenty sú už na svet. My sme
tu a naše dvere do telocvične
sú stále otvorené.
Myslíme si že ciele, ktoré
sme si pri zakladaní OZ stanovili, boli vysoké a podarilo sa
nám ich nielen naplniť ale dokonca prekonať . Latku našej
odbornej spôsobilosti neustále
zvyšujeme. Vďaka podpore
obecného zastupiteľstva,
sponzorom a ľuďom prispievajúcich 2% z daní dokážeme tieto ciele lepšie napĺňať. Deťom
a mládeži ponúkame zážitky
na celý život, ak sú ochotný
na sebe pracovať. Nepremárnite svoj talent pohodlnosťou
a povrchnosťou a pridajte sa
k nám. Informácie sa vám
rad poskytnem osobne alebo
na mailovej schránke: cernakradovan@hotmail.sk
Predseda OZ Sambon
Radovan Černák
cernakradovan@hotmail.sk

Oslavy 50 výročia postavenia chaty LUNA Pod Čákovou

Dňa 6. septembra 2014 Poľovnícka
spoločnosť LAZEC Prestavlky zorganizovala oslavy 50 výročia postavenia chaty
Luna Pod Čákovou. Pozvaní boli všetci
občania z našej dedinky, doprava bola
zabezpečená obecným traktorom a terénnymi vozidlami poľovníkov. Oslava začala
svätou omšou, ktorú celebroval dôstojný
pán Vladimír Palkovič. Potom nasledoval
príhovor starostu obce Jána Abraháma,
v ktorom spomenul históriu výstavby
chaty, a tých čo sa o jej postavenie naj-

viac zaslúžili najmä: Ľudovít Hudec
s manželkou Helenou a synom
Vladimírom, Štefan Vincenc, Gabriel
Cvenga, Lauko Beňo,Ján Abrahám,
Štefan Kuzma, Imrich Šátan, Ladislav Švec, Pavel Tonhajzer, Peter
Tonhajzer, Július Beňo, Ján Beňo,
Jozef Beňo, Anton Greguš, Jozef
Vida, Cyril Knop, Jozef Glezgo,
Július Dekýš, Ľudevít Moška, Július
Rozemberg a Pavel Knop. Členovia občianskeho združenia Chotár
Prestavlky Horná Trnávka pripravili pekný
kultúrny program, po ktorom si účastníci
oslavy pochutnali na guláši z diviny. Nálada
bola výborná, a tak si mnohí z chuti zaspievali, bodaj by aj nie, keď im k spevu hrali na
harmonikách Jožko Haško a Dano Šály. Vo
večerných hodinách sa rozprúdil i tanec na
provizórne postavenom tanečnom parkete
a ľudia sa bavili dlho do noci.
Napriek tomu, že bola sobota
a jesenné práce v plnom prúde,
oslavy sa zúčastnilo viac ako 100
ľudí. Je veľmi dôležité, aby si ľudia
pripomínali a vážili svoje tradície
a najmä, aby sa stretávali a zabávali, a tento cieľ bol touto oslavou
do bodky splnený.
Na záver by som chcel poďakovať sponzorom JUDr. Samuelovi Valentovi, Romanovi Valentovi,
MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi,

Pivovaru Steiger a Ľubomírovi Truskovi.
Poďakovanie patrí všetkým členom Poľovníckej spoločnosti LAZEC Prestavlky,
ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli
k zorganizovaniu tejto oslavy. Zvlášť by
som chcel poďakovať iniciátorovi, organizátorovi a realizátorovi celej oslavy Jankovi
Abrahámovi, bez ktorého by sa oslava neuskutočnila.
Dušan Minich
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VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

OBCÍ 2014 V NAŠEJ OBCI

Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce

547
322
322
313

58,87 %
58,87 %
97,2 %

307

95,34 %

Za starostu obce bol zvolený:
Meno a priezvisko kandidáta
Ján Abrahám

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla
alebo nezávislý kandidát
SMER-SD

Počet
Platných
hlasov
307

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa
počtu získaných hlasov:
Číslo
voleb.
obvodu

Por.
číslo

01
01
01
01
02
02
02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
kandidáta
Ľuboš Foltan
Vladimír Beňo
Jana Môcová
Katarína Hudecová
Ing. Pavel Dražo
Ing. Dušan Minich
Radovan Černák

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet
Platných
hlasov

SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SDKÚ-DS, NOVA

172
166
141
123
87
87
83

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa
počtu získaných hlasov:
Číslo
voleb.
obvodu

Por.
číslo

01
01

1.
2.

Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie alekandidáta
bo koalícia, ktorá kandidáta navrhla
alebo nezávislý kandidát
Ladislav Škopec
Peter Škopec

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

Počet
Platných
hlasov
69
62

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Damián Truska 11.01.2014, Sebastián Simon Jelínek 23.01.2014,
Ivana Škopcová 20.03.2014, Michal Bil
28.05.2014
Navždy nás opustili:
Vo j t e c h F r a n t i š e k K a l o č a i
22.02.2014, Mária Beňová 17.03.2014,
Paulína Čierťaská 29.05.2014, Jozef
Haring 22.06.2014, Margita Hudecová
24.07.2014, Ľudovít Král 20.10.2014,
Najstarší občania:
žena: Mária Beňová 06.12.1921
muž: Jozef Beňo 25.02.1925
90 roční:
Mária Králová
80 roční:
Július Beňo, Albína Luptáková, Zlatica Dražová
70 roční:
Marta Beňová, Mária Beňová, Olívia
Škopcová, Jozef Gáfrik, Ľudevít Beňo
60 roční:
Margita Figúliová, Magdaléna Poloňová, Ladislav Haško, Ján Štefanča,
Ján Beňo, Imrich Danko, Mária Beňová,
Štefan Tadian, Viera Foltanová, Miroslav
Kartal, Oľga Šopová, Božena Tadianová,
Ing. Ján Lašanda, Viliam Kamody, Ličko
Roman, Jaroslav Kollár, Jozef Hudec,
Dušan Beňo, Irena Macíková, Terézia
Kamodyová, Mária Gregušová
50 roční:
Alena Dekýšová, Elena Beňová,
Anna Ballová, Ján Beňo, Ján Bil, Halina
Vincencová, Jozef Kováč, Ján Král, Vladimír Beňo, Jozef Dunko

ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU V NAŠEJ OBCI V ROKU 2014

Vážení spoluobčania,
aj formou obecných novín by som chcel
upozorniť na nedisciplinovaných občanov,
ktorým separovanie odpadu nehovorí absolútne nič. Je alarmujúce až zarážajúce, keď
deň dva po zbere plastov, ktoré každému
občanovi vyvezú Technické služby Žiar nad
Hronom od domu, alebo po zbere elektronického odpadu, ktorý robíme 3-krát do roka,
nájdem tieto zložky odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch pred obecnými dielňami.
A to nehovorím o skle, ktoré sa zbiera do
veľkokapacitných kontajnerov umiestnených
za potravinami Jednota v oboch častiach
obce alebo o textile, ktorý zbierame 3-krát
do roka. Veľkokapacitné kontajnery umiestnené pred obecnými dielňami sú určené
na objemový odpad ( ako sú dvere, rámy
z okien bez skla, nábytok v rozobranom stave, koberce, matrace, WC misy, umývadlá,
sklobetón, plasty z automobilov). Zo zákona
má obec 2-krát do roka pristaviť tieto veľkokapacitné kontajnery do obci. Naša obec ich
má celoročne umiestnené pred obecnými

dielňami z dôvodu, aby nevznikali divoké odpadu v našej obci v roku 2015 nezmení,
skládky v našom katastri. Vývoz takéhoto obec bude uvažovať o zvýšení poplatku
veľkokapacitného kontajnera stojí obec za komunálny odpad a monitorovaní veľv priemere 300,- €. V tabuľke nad článkom kokapacitných kontajnerov kamerovým
Ján Abrahám
máte uvedené množstvo objemového odpa- systémom.
du, ktorý naša obec vyviezla za rok
Náklady na likvidáciu odpadu v našej obci za
2014. A to si dovolím tvrdiť, keby
rok
2014 činia 18.388,- € (v prepočte na jedného
sme s uchádzačmi o zamestnanie
na menších obecných službách obyvateľa 27,65 €)
Zmesový komunálny odpad (kukanádoby) 65,80 t
tento odpad netriedili, tohto odpaObjemový odpad (kontajnery)
30,94 t
du by bolo podstatne viac, čo by sa
Bioodpad
11,357 t
značne odzrkadlilo aj na výdavkoch
Plasty
6,565 t
v obecnom rozpočte. Na záver
Viacvrstvové kombinované materiály
0,341 t
tohto príspevku, preto apelujem na
Obaly z kovov
0,15 t
všetkých občanov našej obce, aby
Papier
0,123 t
do týchto veľkokapacitných konPneumatiky
1,89 t
tajnerov vhadzovali len objemový
Sklo
7,83 t
odpad, nakoľko na ostatné zložky
Elektroodpad
3,77 t
separovaného odpadu sú určené
Šatstvo a textil
1,268 t
vývozné dni a miesta, kde tento
Obecný úrad Prestavlky ponúka na predaj
odpad môžu dávať, a tak ušetriť
plechové
kuka nádoby 110 l v cene 25,40 €
finančné prostriedky z obecného
rozpočtu na vývoz odpadu. Ak a plastové kuka nádoby 110 l v cene 19,80 €.
Lucia Beňová
sa situácia ohľadom objemového
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Každý deň budú vraj Vianoce...
Takto sa začína pieseň od skupiny Lojzo:
„Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú
ľudia po vonku. Už sa nám pozlátko ligoce.
Čo však ukrýva? Iba kamienok či sladkú
salónku?“ Je pekné a zaujímavé, že ľudia
si sami pomaličky uvedomujú, že nám nestačí pozlátko a pýtame sa, čo ukrýva. Iba
kamienok, na ktorom si vylámeme zuby a
po vianočných sviatkoch sme smutnejší,
ako sme boli predtým? Ako spomína jeden
súčasný herec a moderátor, on vlastne nevie,
čo s Vianocami, a tak ich vlastne po Štedrej
večeri celé prespí a nikto ho nesmie zobudiť.
Je to fantázia, ako sa sviatky, ktoré boli kedysi
plné komunikácie, návštev, radosti, sviatky
stretnutí a objatí, zmenia postupne na sviatky,
ktoré prespíme, pretože zrazu nevieme, čo s
toľkým voľnom. Už sa nám pozlátko ligoce,
čo však ukrýva? Stále viac kamienkov a stále
menej sladkých salóniek.

Rodičia
Všetci ľudia na svete majú
svojich rodičov. Majú mamu ,
otca. A tak moje predvianočné
zamyslenie sa bude venovať
tejto téme. Prečo?
Niekedy mám pocit, nie
osobný, ale zo spoločnosti, že
sa vytráca generačná úcta voči
rodičom.
Keď si každý z nás občas
premieta svoj život , tak asi budete súhlasiť s tým, že začnete
pri svojich rodičoch. Tí nám dali
život a starali sa o nás od kolísky
až pokiaľ im sily vládali. Ľudský
tvor patrí medzi tých , že sa po
narodení a aj v prvých rokoch
detstva nevie o seba postarať.
Boli to práve naši rodičia , ktorí
sa o nás (aspoň v drvivej väčšine
prípadov) v tomto období starali.
Prišla puberta a s ňou aj trochu
vzdoru voči rodičom, v domnienke , že už všetko vieme a už nás
rodičia nemusia poučovať. Rýchlo
sme však prišli na to, že život je zlo-

Staré latinské príslovie hovorí: Age,
quod agis – rob čo robíš. My ľudia dneška
s tým máme problém. Už teraz cez Vianoce
myslíme na leto. Keď sedíme, tak v duchu
už vlastne niekam kráčame. Keď niekto hovorí, my ho možno ani nepočúvame, lebo už
vopred myslíme, čo mu odpovieme... Nevieme žiť prítomnú chvíľu. Ale Vianoce by sme
chceli mať každý deň. Čo s tým? Mal by som
jedno riešenie:“ Vychutnajme si Vianoce“ tu
a teraz. Vychutnajme si každý detail, ktorý
nám tento čas prináša. Každú snehovú vločku (ozaj všimli ste si, aká je úžasná a krásne
dokonalá a neopakovateľná). Vychutnajme
si trblietanie stromčeka, vianočnú oblátku či
kapra, započúvajte sa do koledy či do plaču
Božieho Dieťaťa, zahľaďme sa do Betlehemských jasieľ a uvažujme. Snívajme, ako
by sme boli tam. Nechajme sa uniesť tou
atmosférou sviatkov.

žitejší a rady rodičov potrebujeme
ako soľ. A nielen rady...
Založili sme si manželstvá,
prišli deti a naši rodičia sa stali
často krát nepostrádateľní v ich
výchove a pomoci zvládať naše
pracovné povinnosti.
Zrazu sme si uvedomili, že aj
naši rodičia zostarli, už nevládzu
, tak ako keď boli mladí. A prišiel
čas splácať im všetku tú lásku
, ktorou nás obklopovali, všetku
starostlivosť, tie prebdené noci
pri našich postieľkach, za všetky
tie obete , ktoré urobili pre nás, pre
naše vzdelanie, pre to , aby sme
sa mali lepšie ako oni. Ja som si to
hlboko uvedomoval , keď ochoreli
moji rodičia a spolu s manželkou
sme sa o nich starali až do ich
skonu. Až keď odišli z tohto sveta
, som zistil , ako veľmi mi chýbajú.
Najmä otcove rady, vychádzajúce
z jednoduchého sedliackeho rozumu , ale boli to rady k nezaplateniu. Môžete mať vyštudovaných
viacero univerzít, tituly pred a za
menom, ale univerzita , zvaná
život je viac. A to sa dá dosiahnuť

Boh nám nedal na Vianoce veľa pozlátka.
Vlastne žiadne. Ale dal nám sladkosť svojej
lásky. Dal kus seba, vlastne celého seba, vo
svojom Synovi. To my sme si spravili pozlátka
a už nevieme, čo ukrývajú. No sladkosť jeho
lásky na nás čaká. Preto Vianoce môžu byť
skutočne každý deň. Či budú nové na rok, to
nevie nikto z nás, tak si teda užime tie tohtoročné. Pokojné vychutnanie si Vianoc.
Váš farár Marián Mlynárik

len vekom. Voľakedy dávno to bolo
inak. Starí ľudia boli na obtiaž kočujúcim kmeňom. A tak pre starého
človeka usporiadali hostinu, rozlúčili sa s ním a hodili ho do nejakej
priepasti. Civilizácia ľudstva začala
vtedy, keď si ľudia uvedomili , že
starí ľudia sú žriedlom múdrosti,
ich skúsenosti sú k nezaplateniu.
A tak obyčajne najstarší z nich boli
najviac vážení.
Blíži sa čas Vianoc. Na Vianoce sa najviac tešia malé deti,
(zasa budú darčeky....). Áno ,
malé deti hýčkame. Ale skúsme
v tomto čase venovať trochu viac
pozornosti našim rodičom. Aj tým
nežijúcim. A pri slávnostnom vianočnom stole sa poďakujme aj im
. Pýtate sa za čo? Každý z nás vie
za čo .....Aj za to , že niekedy nám
„vyprášili“ nohavice, veď to mysleli
s nami dobre. Ale najmä za to, že
nás vychovali a postarali sa o to
, že sme sa stali „dospelákmi“
vediacimi sa postarať o náš život.
Celý život však zostávame deťmi,
hľadáme otvorenú náruč a pocit
bezpečia. A ten sme nachádzali
najmä pri svojich rodičoch.
Obraciam sa najmä na mladšiu
generáciu. Vážte si svojich rodičov,
prejavujte im dennodenne úctu ,
buďte vzorom pre svoje deti. Neviem ako je to s vami, ale ja čím
som starší, tým viac mi rodičia chýbajú. A tak, keď mi je veľmi ťažko,
zájdem si na ich hrob v Slávičom
údolí v Bratislave a posťažujem sa
im. Je len škoda , že mi už mama
a otec nemôžu poradiť....
Milí rodáci, prajem vám krásne
sviatky , v novom roku pevné zdravie a veľa šťastných chvíľ .
Vladimír Báleš

Myšlienky
Ako na to.
Bude nám treba priťahovať
opasky, ale čo s tými, čo nemajú ani na tie opasky?
Nedôslednosť
Podstatou jeho neúspechu v
živote bolo, že podstatnú časť
svojho úsilia venoval veciam
nepodstatným.
Problém (ne)gastronomický
Hoci mal vynikajúci tráviaci trakt
a spoľahlivý imunitný systém,
predsa mu dlhodobo niektorí
ľudia ležali v žalúdku.
Lenivý radca
Čo môžeš urobiť dnes, nerob
ani na zajtra a máš dva dni
voľno.
Paradox
Zdá sa, že blížneho svojho budeš mať rád ako seba samého
len vtedy, keď ho budeš mať
občas radšej ako seba samého.
Zbystrime zrak
Pán boh nám všelijako na
vedomie dáva, že nepáči sa
mu vždy to, čo sa nám ľuďom
pozdáva.
Jozef Kremnický

OZNAM

Predám podiel z urbáru
v Prestavlkoch
tel: 0907 819 770
0949 628 030
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Zo života obce 2014
Obecný ples
Ako ináč, výborný 6. ročník Obecného plesu v Prestavlkoch. Prekvapivý záujem o lístky, ktoré sa mimochodom vypredali za dva dni, nás donútil priložiť pár
stolov a tak zvýšiť plánovanú kapacitu až na 111 miest.

Muzikál Snehulienka
a 7 hudobníkov
V piatok na Valentína sa nám predstavila Súkromná základná
umelecká škola z Hliníka nad Hronom s Muzikálom Snehulienka
a sedem hudobníkov

Fašiangové slávnosti
Obecný úrad v spolupráci s Občianskym združením CHOTÁR Prestavlky - Horná Trnávka a ZO JDS Prestavlky - Horná
Trnávka zorganizovali v našej obci Fašiangové slávnosti. Od

Tento krát ples otvoril prípitkom pán profesor Báleš. Na
úvod nás roztancovali Dominika Krčmárová a Martin Kolár
z Tanečno–športového klubu STELLA Žiar nad Hronom.
Medzi tanečnými kolami nám zaspievala Martinka Beňová.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní
tejto akcie, Občianskemu združeniu Chotár Prestavlky – Horná
Trnávka, kuchárom za dobrú večeru a sponzorom, ktorí prispeli
hodnotnými cenami do tomboly
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záhrade, kde popri jarných prácach v sade nám základná organizácia záhradkárov Prestavlky pripravila aj program pre naše
deti. Po práci a hre dobre padol guľáš či opečená špekačka.

Stavanie májov
Ani typicky aprílové počasie nás neodradilo od tradičného
stavanie májov. V oboch častiach obce, v Hornej Trnávke pred

rána - do rána, takto sme sa zabávali pred veľkým pôstom. Začali sme Fašiangovým sprievodom združenia CHOTÁR, ktorý
prešiel postupne celou našou obcou. O Fašiangovú zabíjačku
pred obecným úradom sa postarali naši dôchodcovia. Večer pochovávaním basy v kultúrnom dome začala Fašiangová zábava
so skupinou ATRAMENT.

Záhradkársky deň
Tento rok si príroda poriadne pohla a po zime - nezime nás
vytiahla do záhrad oveľa skôr. Opäť sme sa stretli aj v školskej

Kultúrno spoločenským centrom
a v Prestavlkoch pred obchodom.
Občerstvenie zabezpečil Obecný
úrad v spolupráci s Občianskym
združením CHOTÁR Prestavlky
- Horná Trnávka a ZO JDS Prestavlky - Horná Trnávka. Pod májmi
nám zaspievali členky speváckej
skupiny Nevädza.

STRANA 11

Podjavorinské folklórne slávnosti
Na pozvanie starostu obce Lubina, pána inžiniera Martina Beňatinského sa členovia občianskeho združenia Chotár Prestavlky
- Horná Trnávka zúčastnili 10. mája 2014 na Podjavorínskych
folklórnych slávnostiach s folklórnym pásmom Bál.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa opäť patrila našim mamám, pekný
program nám pripravili deti z materskej školy, deti z dediny a

členky združenia CHOTÁR Prestavlky -Horná Trnávka. Pomedzi
program vystúpili deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy
z Hliníka nad Hronom.

Deň rodiny
V sobotu 21. júna Obecný úrad spolu s Občianskym
združením CHOTÁR Prestavlky - Horná Trnávka s finančnou podporou BBSK pripravili pre deti, rodičov a všetkých
občanov pekné sobotné popoludnie s pestrím programom.
Začali sme o 13-tej popoludní v areály futbalového ihriska v Pre-

STRANA 12

stúpili deti z našej Materskej školy, deti zo Súkromnej základnej
umeleckej školy z Hliníka nad Hronom a Občianske združenie
Chotár Prestavlky - Horná Trnávka.
stavlkoch. Deti a rodičia súťažili v „brannom preteku“, občianske
združenia pôsobiace v našej obci súťažili vo varení gulášu. Dobrovoľný hasičský zbor nám predviedol ukážku požiarneho útoku,
no zahanbiť sa nedali ani hasiči „seniori“. Cvičila sa aj ZUMBA.
O občerstvenie bolo postarané, kto vyhladol, mohol si opiecť
špekačku alebo si počkať na niektorý z päť súťažných gulášov.
Večer akcia pokračovala tanečnou zábavou v kultúrnom dome.
Do tanca nám zahrali Kašubovci.

Mesiac úcty k starším
V poslednú októbrovú nedeľu sme si pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším spríjemnili popoludnie kultúrnym programom. Vy-

Mikuláš
Mikuláš, čo nám dáš... hádam všetky deti poznajú nejakú
básničku pre Mikuláša. Ani tento rok k nám neprišiel na saniach,
keďže pani zima ešte dovolenkuje, no všetko stihol a so svojimi
pomocníkmi pripravili pre deti zaujímavé popoludnie plné súťaží
a zábavy.
Zo života obce 2014 pripravil Pavel Dražo
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Futbal žiaci
III. liga skupina „C“ U15 – starší žiaci
Naši žiaci pôsobia v III. lige 2 sezónu. V jarnej časti sa stále zoznamovali
s kvalitnejšími mužstvami. Podávali striedavé výkony. Z dvanástich mužstiev
skončili na peknom desiatom mieste.
II. liga U15 skupina C 2013/2014
Tabuľka
Por.
Mužstvo
Z
1 Pliešovce
21
2 Hriňová
21
3 Kremnica
21
4 Hontianske Nemce
21
5 Kováčová
19
6 Slovenská Ľupča
19
7 Kúpele Sliač
21
8 Hliník nad Hronom
22
9 Čierny Balog
20
10 Prestavlky
22
11 Štiavnické Bane
20
12 Sásová
19
Prestavlky
Prestavlky
Čierny Balog
Prestavlky
Hontianske Nemce
Prestavlky
Pliešovce
Prestavlky
Sásová
Prestavlky
Prestavlky

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

V
17
15
11
10
10
9
9
8
7
5
6
2

R
1
2
2
3
2
3
2
3
3
7
0
0

P
3
4
8
8
7
7
10
11
10
10
14
17

Skóre
110:20
45:16
41:40
43:51
54:38
55:43
47:48
44:61
53:68
54:66
26:54
20:87

Body
52
47
35
33
32
30
29
27
24
22
18
6

Prestavlky
Brusno

11:0
0:4

Kováčová
Prestavlky

Hráči: Šimon Kasan, Patrik Chovanec, Ondrej Šnirc, Filip Paučo, Pravoslav Minich, Ján Abrahám, Roman Paller, Samuel Čierťaský, Alan Minich,
Adrián Šimko, Andrej Beňo, Tobiáš Ďuriš, Peter Škopec, Marek Barbora,
Martin Chovanec, Matej Beňo, Samuel Jozef Galbavý, Andrej Baniari.
Strelci gólov:
Andrej Beňo
Andrej Baniari
Adrián Šimko
Ján Abrahám
Alan Minich
Samuel Čierťaský, Patrik Chovanec
Šimon Kasan, Ondrej Šnirc
2
Roman Paller, Pravoslav Minich, Samuel Galbavý 1
Martin Chovanec, Marek Barbora

23
13
11
5
5
3
1

Štiavnické Bane
Kováčová
Prestavlky
Hliník nad Hronom
Prestavlky
Kúpele Sliač
Prestavlky
Slovenská Ľupča
Prestavlky
Kremnica
Hriňová

Cez jarné prázdniny sa žiaci zúčastnili futbalového sústredenia vo Veľkom
Mederi. Žiakom sústredenie hradili sponzori: Roland Tóth, Peter Minich,
MUDr. Ladislav Kukolík, pán starosta Ján Abrahám.
Naši chlapci sa v lete zúčastnili turnaja v Lovči. Po pokutových kopoch
s Hliníkom nad Hronom prehrali 3:2 a umiestnili sa na 2. mieste.
Do jesennej časti chlapci vstúpili s veľkým odhodlaním podávať čo
najlepšie výkony. Vedenie OZ TJ Prestavlky – Horná Trnávka sa rozhodlo
posilniť mužstvo dvomi hráčmi z Hliníka nad Hronom: Adriánom Šimkom ,
Romanom Pallerom a Andrejom Baniarim z Prochota. Všetci traja hráči budú
v našom mužstve pôsobiť do 30. 06. 2015.
III. liga U15 skupina C 2014/2015
Tabuľka
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mužstvo
Prestavlky
Kalinovo
Hriňová
Revúca
Kováčová
Čierny Balog
Brusno – Ondrej
Kremnica
Kúpele Sliač
Slovenská Ľupča
Tisovec
Hontianske Nemce
Hliník nad Hronom

Prestavlky
Slovenská Ľupča 0:4
Prestavlky
Hriňová
Prestavlky
Hontianske Nemce
Tisovec
Prestavlky
Kremnica
Prestavlky

Z
11
11
12
11
10
11
11
11
10
11
11
11
11

V
10
10
9
8
6
6
5
5
4
3
1
1
0

R
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0

P
1
1
2
2
4
5
5
5
5
7
10
10
11

Skóre
79:9
53:4
46:17
54:11
25:28
25:29
22:18
15:16
11:31
26:41
15:55
12:69
9:60

4:0
Čierny Balog
Prestavlky
8:3
Hliník nad Hronom
3:1
Prestavlky
3:2
Kalinovo
0:14
Prestavlky
1:13
Prestavlky
10:0
Sliač
0:3
Prestavlky
4:0
Revúca

Body
30
30
28
25
18
18
16
16
13
10
3
3
0

Jesennú časť chlapci zvládli výborne, skončili na 1. mieste. Dôležitý bol
zápas s MFK Revúca, ktorý sa konal 11. 10. 2014. Chlapcov prišlo povzbudiť
viac než 200 divákov , za príjemnú atmosféru môžeme vďačiť žiakom a učiteľom z Hornej Ždani a sponzorom za občerstvenie: Poľovnícka spoločnosť
LAZEC, Pivovar Steiger – Ing. Gromusová , MUDr.. Ladislav Kukolík, ktorý
po zápase ocenil najlepších hráčov z oboch mužstiev. Vďaka patrí aj Ivanovi
Tatárovi, Ľubošovi Barborovi a Ivanovi Beňovi za chutný guláš.
Vďaka patrí sponzorom Jaroslavovi Pajdičovi, Mariánovi Futákovi, ZŠ
Horná Ždaňa, s ktorou vedie naše OZ TJ Prestavlky futbalový krúžok, všetkým,
čo prispeli 2% z dane, Petrovi Minichovi za dopravu, ekonómke Simone Barborovej, hospodárovi Jaroslavovi Beňovi, za čistotu dresov Haline Vincencovej, Ľubošovi Kukučkovi, Jozefovi Foltánovi a Jozefovi Veternému za úpravu
trávnika. Trénerom Jánovi Abrahámovi, Ľubovi Koštovi, Vladimírovi Beňovi
a v neposlednej rade aj divákom, ktorý povzbudzovali našich chlapcov.
Všetci držíme chlapcom palce a prajeme im do jarnej časti veľa športových úspechov, elánu a strelených gólov.
Milan Dolnický
Predseda OZ TJ Prestavlky – Horná Trnávka

STRANA 14

Futbal muži
2. trieda dospelých skupina JUH
Jarná časť sezóny 2013 - 2014

Prestavlky - Rudno nad Hronom
- nespôsobilý terén - odložené na jar

Prestavlky - Vyhne
0:2
Sklené Teplice - Prestavlky
0:4
góly : R. Štyriak (3), P. Kukučka
Prestavlky - Prenčov
1:1
góly : M. Kováč
Bzenica - Prestavlky
9:1
góly : J. Haring
Prestavlky - D. Trnávka
1:3
góly : J. Kukučka
Prestavlky - B. Štiavnica
2:1
góly : M. Kukučka, P. Kukučka
Ostrý Grúň - Prestavlky
1:0
Prestavlky - Horné Hámre
1:4
góly : M. Beňo
Malá Lehota - Prestavlky
3:2
góly : P. Boldiš, P. Kukučka
Prestavlky - Banská Belá
4:2
góly : M. Kukučka, J. Kukučka, J. Haring, M. Beňo
Prochot - Prestavlky
2:0

Malá Lehota - Prestavlky 5:1
(4:0)
góly : P. Kukučka
Prestavlky - Banská Belá
1:1
(0:1)
góly : P. Kukučka
Sklené Teplice - Prestavlky
0:0
Prestavlky - Vyhne
1:5
(1:1)
góly : vlastný
Prenčov - Prestavlky
6:0
(3:0)
Prestavlky - Prochot
5:2
(2:1)
góly : R. Štyriak, P. Boldiš, J. Haring, J. Kukučka, P. Kukučka
Tabuľka po jesennej časti 2014 - 2015

Konečná tabuľka sezóny 2013 - 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bzenica
Vyhne
Prenčov
Horné Hámre
Banská Štiavnica
Dolná Trnávka
Banská Belá
Ostrý Grúň
Malá Lehota
Prestavlky
Prochot
Sklené Teplice

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
14
14
13
11
10
11
9
7
5
5
1

R
2
4
3
1
4
5
2
2
2
1
0
0

P
1
4
5
8
7
7
9
11
13
16
17
21

Skóre
108:22
71:27
63:41
61:36
69:51
73:47
54:47
30:47
48:69
25:77
31:73
14:109

2. trieda dospelých skupina JUH
Jesenná časť sezóny 2014 - 2015
Žarnovica B - Prestavlky 10:0
(5:0)
Hronský Beňadik - Prestavlky
3:2
góly : P. Kukučka (2)
Prestavlky - Ostrý Grúň
3:1
góly : J. Kukučka, P. Boldiš, P. Kukučka
Dolná Trnávka - Prestavlky
1:2
góly : M. Haring, R. Štyriak

(1:0)
(2:1)

Body
59
46
45
40
37
35
35
29
23
16
15
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Žarnovica B
Prenčov
Dolná Trnávka
Malá Lehota
Ostrý Grúň
Vyhne
Banská Belá
Prestavlky
Prochot
Rudno n/Hronom
Hronský Beňadik
Sklené Teplice

Z
10
11
11
11
11
11
10
10
11
10
11
11

V
9
7
7
6
6
4
4
3
2
3
3
1

R
1
1
0
1
0
5
2
2
3
0
0
3

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

Skóre
51:6
49:25
24:19
26:24
24:15
26:21
26:19
15:34
18:30
12:25
14:33
8:42

Body
28
22
21
19
18
17
14
11
9
9
9
6

Jesenní strelci gólov :
5 gólov : P. Kukučka
2 góly : J. Kukučka, R. Štyriak, P. Boldiš
1 gól : M. Kukučka, J. Haring, M. Haring
Odohraté zápasy na jeseň :
10 zápasov : Ľ. Kukučka, M. Bil, A. Dedík
9 zápasov : M. Kukučka, P. Kukučka
8 zápasov : P. Boldiš, Ľ. Nemec, J. Kukučka, J. Haring
7 zápasov : R. Kružic
6 zápasov : M. Haring
5 zápasov : R. Štyriak, M. Kráľ
4 zápasy : J. Strelka
2 zápasy : J. Demko, J. Bil
1 zápas : M. Greguš
Tréneri : Ľudovít Kráľ, Maroš Kukučka, Ľuboš Kukučka

(0:1)

Šťastní a veselí

Na Štedrý deň doobeda,
vydržať sa doma nedá.
Zhon a krik, čudný zvyk,
z flegmoša je cholerik.

Tento strašný nervný nápor,
odnesie si chudák kapor.
Stačí šmyk, nemý vzlyk
a z kapra je mučeník.

Keďže zima deti láka,
chcem si stavať snehuliaka.
Mám však šok, tento rok,
sneh išiel na dôchodok.

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

Aspoň stromček sa podaril,
nádherne nám zažiaril.
Je celý umelý…
Šťastní sme a veselí.
(Milo Kráľ)

