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Vážení spoluobčania

Opäť je tu čarovný čas Vianoc, čas,
keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú
chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne
chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás
si isto spomenú aj na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ,
nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich
srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia
sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu
k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky
a porozumenia.
Tento čas je zároveň aj časom bilancovania. Rok 2011 bol z pohľadu doterajšej
mojej funkcie jeden z najťažších. Museli
sme dotiahnuť do konca finančné vyrovnanie dokončených projektov. Jednalo sa
o rekonštrukciu viacúčelového spoločenského centra v Hornej Trnávke, kde nám
v mesiaci august bola refundovaná daň
z pridanej hodnoty v čiastke 46 351,67
€, splatili sme tým preklenovací úver
a tento projekt bol ukončený. Ďalším
projektom, ktorý sme ukončili bola rekonštrukcia verejného osvetlenia, finančnému

ukončeniu predchádzala kontrola z energetickej agentúry z Banskej Bystrici,
ktorá bola zameraná na administratívnu
časť ako aj fyzickú realizáciu projektu.
Kontrola prebehla bez nedostatkov a na
základe pozitívneho výsledku, nám bola
uhradená finančná dotácia z Ministerstva
hospodárstva vo výške 44820,89 €, ktorou
bol splatený prekleňovací úver a projekt aj
po administratívnej stránke ukončený. Po
vysporiadaní týchto projektov naša obec
nie je zaťažená žiadnymi úvermi.
V jarných mesiacoch bol zrealizovaný
firmou HES-COMGEO i TV monitoring
vrtu HVP-1v Prestavlkoch. TV monitoringom sme sa dostali do hĺbky 48,3 m.
Zdokumentovalo sa zanesenie stien vrtu
v celej dĺžke a v celom priemere. Hrúbku sedimentov bolo možné odhadnúť
maximálne do 5cm. Viditeľnosť performačných otvorov bola v oboch úsekoch
nejasná. Steny studne sú nepoškodené,
spoje pažníc sú neporušené a dosadajú
do seba priamo. Postupným prečistením
studne sa dosiahla hĺbka 50,15 m. V tejto
hĺbke sa dosiahlo pevné dno, čistenie bolo
ukončené. Monitoring a následné čistenie
vrtu stálo našu obec 2016,12 €
V septembri sme opravovali trasu
vodovodného potrubia, ktorá nebola
súčasťou pôvodnej rekonštrukcie.
Jednalo sa o ulicu v časti obce
Prestavlky za autobusovou
zástavkou, kde bolo
vymenené 100 m
vodovodného potrubia.

ČÍSLO 1
Pri futbalových šatniach v Prestavlkoch bol vybudovaný altánok s kapacitou
100 ľudí. Finančné prostriedky na výstavbu altánku boli získané z nadácie ZSNP
a SLOVALCO . Veľké množstvo prác sa
však realizovali brigádnicky za čo chcem
poďakovať členom občianskeho združenia TJ Prestavlky. Výstavba altánku stála
7.100,- €. Urbárske a pasienkové spoločenstvo Prestavlky nám dodalo sponzorsky 25 m3 ihličnatej guľatiny. Drevo nám
popílil Maroš Kukučka, približne štvrtinu
dreva popílil sponzorsky.
Jedným z najväčších problémov našej
obce sú miestne komunikácie. V tomto
roku sme vysprávkovali v časti obce Horná
Trnávka ulicu od hlavnej cesty smerom ku
kostolu. V Prestavlkoch bola vysprávkovaná ulica Záhumnie a horný koniec ulice
Drahy. Hlavným dôvodom vysprávky cesty
bol podnet zo SAD Žiar nad Hronom, že
v prípade ak cestu neopravíme autobusy
nebudú premávať na zástavku pod horou.
Vysprávkovanie sa robilo z recyklovaného
materiálu a stálo našu obec 5.424,- €.
(pokračovanie na str. 2)

STRANA 2
(dokončenie zoa str. 1)
K polroku som informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti výstavby spoločnosťou
NEWHITECH SK fotovoltaickej elektrárne
na streche obecných dielní. Po rokovaniach
so spoločnosťou NEWHITECH SK, bola podpísaná zmluva o prenájme strechy obecných
dielní na 20 rokov, obecný rozpočet si týmto
prenájmom prilepší o sumu 11.600,- € (suma
bude vyplatená v troch čiastkach).
V tomto roku bol urobený doplnok č. 1
k územno-plánovacej dokumentácii obce
Prestavlky z dôvodu výstavby čističiek
odpadových vôd v oboch častiach obce,
pozemkov pod výstavbu chát individuálnu,
výstavbu rodinných domov a parkoviska
v časti obce Horná Trnávka pri cintoríne.
Doplnok č.1 k územno-plánovacej dokumentácii bol prerokovaný a schválený
Krajským stavebným úradom a obecným
zastupiteľstvom.
Pre rok 2012 boli schválené poplatky
nasledovne: poplatok za komunálny odpad
- 18,- €/osoba, poplatok za odber pitnej vody
– 27,- €/osoba, ostatné poplatky sú rovnaké
ako v roku 2011. Poplatky na odvoz komunálneho odpadu a odberu pitnej vody boli
zvýšené z dôvodu, že vybrané poplatky
nepokrývali skutočné náklady na odvoz
smetí a odber pitnej vody. Pre porovnanie
so susednými obcami uvádzam poplatky za
odvoz komunálneho odpadu Prochot 18,-€/
osoba, Horná Ždaňa17,-€/osoba. Poplatok
za vodu Prochot 1,01 €/m3, Horná Ždaňa
0,49 €/m3.
Na záver môjho príspevku do obecných novín Vás chcem informovať o pro-

jektoch, na získanie finančných prostriedkov, ktoré sme podali v roku 2011:
1.
Ministerstvo financií – podali sme
žiadosť na projekt výmena okien v sále a zasadačke kultúrneho domu v Prestavlkoch
v sume 12.800,- €. Projekt nebol schválený.
2.
Ministerstvo pôdohospodárstva
– podali sme žiadosť na rekonštrukciu
miestnych komunikácií v časti obce
Lazina, Žleby, od zástavky SAD smerom k Rómom, za obchodom Jednota
Prestavlky v sume 379.000,- €. Projekt
nebol schválený.
3.
Ministerstvo životného prostredia
– podali sme žiadosť na technologické vybavenie na čistenie miestnych komunikácií
(jednonápravová vlečka, bubnová kosačka,
mulčovač, čelný nakladač) v sume cca
65000,- €. Výsledok projektu budeme vedieť
na budúci rok.

4.
Environmentálny fond – podali
sme projekt na výmenu vodovodného potrubia medzi vodojemom a zdrojmi vody
Prestavlky v sume 130.000,- €. V Výsledok
projektu budeme vedieť na budúci rok.
5.
Ministerstvo životného prostredia
– projekt, ktorý je zameraný na bioodpad,
jedná sa o zakúpenie biokompostérov a zvozovej techniky. Výsledok projektu budeme
vedieť na budúci rok.
6.
Agentúra životného prostredia
– projekt na získanie finančných prostriedkov na vybudovanie náučného chodníka
Jazvinská skala v sume 3.000,- €. Výsledok
projektu budeme vedieť na budúci rok.
7.
Poslanci BBSK – sme podali žiadosť o dotáciu na zariadenie ubytovacích
priestorov viacúčelového centra Horná
Trnávka v sume 3.000 €. Výsledok projektu
budeme vedieť na budúci rok.
8.
Z rezervy premiérky SR – program
náš vidiek sme podali žiadosť na vysprávkovanie miestnej komunikácie Prestavlky časť
Žleby v sume 10.000,- €. Výsledok projektu
budeme vedieť vo februári 2012.
V mene zamestnancov obecného úradu
a poslancov obecného zastupiteľstva Vám
želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám Vám, aby sa splnili
Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Našim deťom želám, aby si pod vianočným
stromčekom našli ten najkrajší darček, aký
si vysnívali.
Starosta obce, Ján Abrahám

Priorita najbližšieho obdobia
Od roku 2006 sa nám podarilo zrealizovať v našej obci množstvo
projektov za využitia finančných prostriedkov z Európskych fondov. Za
najväčší úspech považujem rekonštrukciu vodovodu v Prestavlkoch
ktorou sme dosiahli vylúčenie odstávok vody z dôvodov častých
porúch a nedostatku vody v letnom období, úspory na prevádzke
vodovodu, ale najmä to, že občania majú dostatok kvalitnej pitnej
vody.
Rok 2011, ktorý bol mimoriadne suchý nám však ukázal, že nemáme dôvod byť úplne spokojní a to najmä so stavom zásobovania
vody v Hornej Trnávke. Napriek snahe starostu obce a opatreniam,
ktoré v priebehu roka urobil voda v Hornej Trnávke ani z ďaleka nedo-

sahuje kvalitu s ktorou by občania mohli byť spokojní. Príčin uvedenej
situácie môže byť niekoľko. Či už je to spomínaný suchý rok, alebo
stav a výťažnosť vrtu, alebo technický stav viac ako dvadsať ročného
vodojemu. Nie som odborník na uvedenú problematiku, preto stanovenie príčin a možností ich riešenia nechám na vodohospodárov,
myslím si však, že starosta obce a obecné zastupiteľstvo znovu stoja
pred problémom ktorý je potrebné akútne riešiť. Nechcel by som, aby
sme dopadli tak, že si budeme po pekných cestách chodiť k cisternám
s vedrami po vodu na ktorej dovezenie minieme celý rozpočet obce.
Preto považujem za prioritu najbližšieho obdobia problematiku pitnej
vody v Hornej Trnávke.
Ing. Dušan Minich

STRANA 3

Kultúrno – spoločenské centrum v Hornej Trnávke po roku prevádzky
Vážení spoluobčania,
keď sme v roku 2009 začínali s prípravou projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu v Hornej Trnávke stretli sme sa okrem
pozitívnych ohlasov aj s množstvom negatívnych názorov, ktoré
nás kritizovali za to, že investujeme do starej pomerne schátralej
budovy, že vynaložené finančné prostriedky sú zbytočné, že
obec takéto centrum nepotrebuje a nikdy nevyužije a že máme
investovať do tých oblastí ktoré sú pre obec prioritné, napríklad
cesty. Bolo ťažké vysvetliť niektorým občanom, že proces získavania finančných prostriedkov z Európskej únie nie je jednoduchý, že ak chceme požiadať napríklad o finančné prostriedky
na opravu ciest, že sa to nedá vtedy keď si zmyslíme a že proces prípravy takéhoto projektu je dlhodobý a zahŕňa množstvo
činností od majetkovo - právneho vysporiadania pozemkov,
cez prípravu projektovej dokumentácie až po zapojenie sa do
konkrétnej výzvy.
Z uvedených dôvodov si myslím, že sme urobili dobre,
že sme nečakali so založenými rukami a že sme sa zapojili do

výzvy, ktorá bola v tom období aktuálna a že sme zrekonštruovali kultúrny dom v Hornej Trnávke. Pre tých ktorí pochybovali
o správnosti nášho rozhodnutia uvediem niekoľko faktov a čísiel.
Kultúrno spoločenské centrum v Hornej Trnávke je v prevádzke
od 1.11. 2010 . Pre verejnosť je k dispozícii posilňovňa, hráva sa
tam florbal, stolný tenis, ženy cvičia zumbu, deti trénujú karate,
konajú sa tam rodinné oslavy, kary, konal sa tam Farský deň,
pomerne efektívne sú využívané i ubytovacie priestory. Kultúrno
spoločenské centrum v Hornej Trnávke podľa evidencie navštívilo k 30.11. 2011 celkom 2160 návštevníkov ktorí sa tu mohli
športovo aj kultúrne vyžiť. Obec k uvedenému dátumu vybrala
na vstupnom a poplatkoch celkom 2140 EUR.
Pohľad na čísla by mohol presvedčiť aj tých ktorí pochybovali. Ak ich však aj nepresvedčí, podstatné je, že sa naši občania
majú kde spoločensky a kultúrne vyžiť. Myslím, že na naše kultúrno – spoločenské centrum môžeme byť právom hrdí.
Ing. Dušan Minich

Mäsiarov kríž – zabudnutá minulosť?
Skupina nadšencov z iniciatívy Terky Kúšovej v polovici septembra upravila okolie trnkami a šípmi obrasteného Mäsiarovho kríža na
kedysi frekventovanej ceste medzi Prestavlkmi a Trubínom. Opílené
boli tiež obe lipy, ktorých konáre siahali až na kríž. V blízkom okolí
kríža boli vysadené kvety – trvalky.
Žiaľ, kríž je v dezolátnom stave, nápis v jeho spodnej časti, až na
rok 1892, je nečitateľný.
Pri pátraní po pôvode
a histórii Mäsiarovho
kríža u najstarších
obyvateľov našej
obce existujú len veľmi
útržkovité informácie,
z ktorých sa nedá vytvoriť ucelenejší obraz
o spomínanom sakrálnom objekte. V blízkej
budúcnosti je snahou
kríž obnoviť – zreštaurovať, len čo sa podarí
zabezpečiť potrebné
finančné prostriedky.
Tento malý príspevok
je zároveň aj výzvou

na osvieženie pamäte staršej i strednej generácie na zhromaždenie a zachovanie čo najviac údajov pre našu mladú generáciu
i tých, čo prídu po nich. Taktiež i prosbou na zapožičanie starších
fotografií, kde je ešte kríž v dobrom stave, s čitateľným nápisom,
na okopírovanie obecnému úradu. Fotografie budú po skopírovaní
ihneď vrátené pôvodnému majiteľovi.
Stará ľudová múdrosť hovorí: „Kto si neváži minulosť, nie je
hoden budúcnosti.“
Dokážeme, že sme hodní budúcnosti?
Vladimír Solár

Timko Šnirc: Zima
Zima to je ľad a sneh, spolu
tvoria detský smiech. Stromček
sme už ozdobili darčeky sme
nakúpili. Už len čakať na tú chvíľu,
ktorú každý má za milú.
Zima to je snežná pani v decembri
sadne do saní. Rozsýpa sneh po
Slovensku, každý má už teplú
piecku. Sneh sa všade ligoce,
hurá už sú Vianoce.

STRANA 4

Karatisti dobrá vizitka našich obcí
Skôr ako začnem menovať tohtoročné
úspechy našich detí sa na chvíľku vrátim
k našim začiatkom. Lepšie si tak môžeme
predstaviť to, čo predchádzalo týmto skvelým
výsledkom .Výsledky našich cvičencov neprišli sami od seba, ale stojí za tým veľa času
stráveného v telocvični a na súťažiach.
Karatisti v Občianskom združení
SAMBON trénujú už od roku 2004. Začali cvičiť pod mojím trénerským vedením a
svojím nasadením a talentom mi ukázali,
že voľba otvoriť karate klub pri základnej
škole v Hornej Ždani bola správna. Už na
prvých tréningoch bolo vidieť u detí radosť
z pohybu a zdravú súťaživosť. Postupne sa
deti naučili základne techniky, prvé súborné
cvičenia a základy športového zápasu. Prišli
prvé súťaže, dosiahli svoje prvé prehry ale
aj výhry. Postupne deti naberali skúsenosti
z okresných, krajských, celoslovenských
a medzinárodných súťaží. Prišli prvé výsledky v podobe žiackych majstrov okresu,
majstrov kraja a aj majstra Slovenska.
Niektoré nádejné talenty odišli , ale prišli aj
nové. Pre skvalitnenie tréningového procesu
úspešneabsolvoval pre tromi rokmi Ivan Tatár trénerský kurz, ktorý zavŕšil záverečnou
skúškoua stal sa tak kvalifikovaným trénerom. Postupne sa zlepšovali aj podmienky
na trénovanie. Nakúpili sme zo sponzorských

peňazí tatami, povinné chrániče pre pretekárov a tréningové náčinie. Veľká pomoc pre
nás je aj možnosť trénovať počas prázdnin
v kultúrnom dome v Hornej Trnávke.
Celkovo má náš oddiel 17 členov. Od
januára do decembra 2011 sa naši cvičenci
zúčastnili na 25 pretekoch. Len traja pretekári
z našich obcí Prestavlky a Horná Trnávka Martina Tatárova, Rastislav Štyriak a Laura Beňová
získali do kopy 33 medailí (13 bronzových, 11
strieborných a 9 zlatých). Medzi najlepších
oddielových pretekárov vôbec patrí Martina Tatárová a Rasťo Štyriak. Laura Beňová sa tento
rok nevie dostať do formy a na súťažiach sa jej
momentálne medailovo nedarí. Keď si začne
viacej veriť, určite opäť nadviaže na svoje
výborné výsledky z minulosti Martina je už
stálicou čo sa týka medailových ziskov a to aj
na medzinárodných súťažiach. Tento rok sme
ju nasadzovali aj do vekovo vyšších kategórii,
kde sa tiež dokázala medailovo presadiť a
ukázala súperkám, že im na rok príde ťažká
konkurentka. Svoj najlepší rok čo sa výsledkov
týka má určite Rasťo. Jeho forma postupne
rástla. Vrcholom jeho snaženia boli decembrové majstrovstvá SR juniorov a dorastencov
v Trnave. Pred samotnými MSR absolvoval aj
prípravné turnaje. Jeden z najvýznamnejších
bol medzinárodný turnaj v Slovinskom meste
Ľubliana, kde obsadil druhé miesto v konkurencii pretekárov zo 6tich
krajín. Na tomto turnaji
štartovala aj Martina a tá
svoju kategóriu s prehľadom vyhrala. Rasťo vyhral aj slovenský pohár
a nakoniec aj samotné
majstrovstvá SR a stal
sa majstrom Slovenska.
Ako majster Slovenska
je v reprezentácií SR
a je nominovaný na
Majstrovstvá EURÓPY
v Azerbajdžanskom meste Baku. Bohužiaľ stav fi-

Knihy – naše potešenie

nancovania športu v SR je na zlej úrovni a aj
keď je Rasťo nominovaný do Azerjbadžanu,
náklady na cestu a ubytovanie si musí hradiť
sám. Kým jeho hlavnou úlohou je zvyšovanie
svojej športovej formy, našou trénerskou
úlohou je zháňanie finančných prostriedkov
cca 1300 €. Dúfame, že sa nám to nakoniec
aj podarí a Rasťo ako prvý cvičenec z nášho
oddielu bude môcť štartovať na Európe.
Naše ciele do ďalšieho roka sú vysoké.
Určite chceme na májových M-SR detí
a mládeže získať minimálne 5 medailových
umiestnení . MartinaTatárováurčite ašpiruje
na zlatú medailu tak jej držme palce. Všetky dôležité informácie o našich aktivitách sa
dozviete na našej stránke www.karatezh.sk.
Aj v roku 2012 nás môžete podporiť 2%
z vašich daní. Tlačivá pre občianske
združenie SAMBON budeme rozdávať
od februára. Ďakujem za Vašu podporu
a budeme sa snažiť aj naďalej robiť dobré
meno naším obciam nielen na Slovensku
ale aj v zahraničí.
Radovan Černák

Jedno obyčajné slovo a koľko radostí nám spôsobujú. Keď ideme na návštevu, usadia nás
od obývačky. Je krásne zariadená a dôstojné miesto zaberá knižnica – teda knihy.
Niekto ich má rozdelené, iný nie. Už od narodenia dieťaťa rodičia kupujú pre svoje ratolesti
knihy. Tu sa stretávajú so svojimi miláčikmi – zvieratkami. Vďaka knihám ich poznajú, hoci posledné roky túto funkciu prebrala televízia, ale knihy aj tak sú na prvom mieste. Naučme deti vážiť
si ich. Deti, ktoré pravidelne dostávali od malička knihy, zostávajú im v pamäti, aj v dospelosti si
ich kupujú alebo požičiavajú. Aj v našej Obecnej knižnici máme knihy, ktoré Vás zaujmú. Stačí
zavolať na č. tel. 6773159. Každý si príde na svoje záľuby, či sú to spoločenské, náboženské,
hospodárske, náučné. Veľká časť kníh je beletria. Treba pripomenúť, že väčšiu časť čitateľov
tvoria dospelí. Medzi čitateľov, patrí Iveta Čarádiová a jej dve dcérky Kristínka a Anetka, ďalšou
je Anka Kukučková, Anka Beňová, Margita Beňová, Vladimír Foltan, Mária Šaňová. Mrzí ma, že
naša mládež nemá raka knihy. Dúfam, že v nasledujúcom roku prejavia väčší záujem a navštívia
našu knižnicu, ktorá je umiestnená v budove Materskej školy v Prestavlkoch, kde si každý príde
na svojich obľúbených autorov.
Mgr. Anna Tomová
knihovníčka OK

STRANA 5

Slovenský zväz chovateľov
pre radosť, krásu, úžitok
Minúty plynú závratnou rýchlosťou, dni nám utekajú pomedzi prsty,
mesiace nestíhame sledovať a vďaka
uponáhlanosti času sa opäť stretávame
pri ďalšom vydaní obecných novín našej
rodnej dedinky.

Chovateľstvo však nie je len o získavaní cien za snahu a starostlivosť o svoje
chovy ako si veľa ľudí myslí. Chovateľstvo je najmä o láske k zvieratám,
pretože bez nej sa nepohnete dopredu,
nech sa snažíte akokoľvek. Veď aj žena
kvitne len keď je
milovaná...ale
späť k chovateľstvu...
Chovatelia
z našej organizácie patria
k oblastnému
výboru Žiar nad
Hronom. OV Žiar
nad Hronom pôsobí a vyvíja chovateľské aktivity
v troch okresoch
(ZH-ZC-BS) a
pre jednoduchšiu
komunikáciu sme
zmenili názov OV
Na burzách a výstavách zvierat sa dá zažiť aj takáto romanSZCH Žiar nad
tika…
Hronom na OV
Aj keď nám rok rýchlo prešiel, mnohí SZCH POHRONIE.
z nás stihli za ten čas prejsť mnohými
Okrem toho 17 naši chovatelia zíszmenami, nadobudnúť nové poznatky, kali 47 ocenení na Pohronskej výstave
tráviť čas so svojimi láskami a získať v Badíne, Celoštátnej výstave mláďat
významné ocenenia...A práve o nich zvieratá v Nitre, Prvej miestnej výstave v
Vám chcem povedať!
Žarnovici, Klubovej výstave chovateľov
Mnohí z Vás už po minulé roky ur- Oraviek, Klubovej špeciálke chovateľov
čite zaregistrovali, že v našej obci pô- veľkých papučatých hrvoliakov v Čerensobí množstvo chovateľov pôsobiacich čanoch, Celoštátnej výstave zvieratá v
v základnej organizácií Horná Trnávka. Nitre, Požitavskej výstave v Zlatých Moravciach, Jarnej
výstave králikov
v Zlatých Moravciach a Oblastnej výstave
zvieratá v Leviciach. Okrem
toho naša Republiková rada
Slovenského
zväzu chovateľov udelila
ocenenie vzorný
chovateľ Adriane Škopcovej.
A predsedníctvo nášho oblastného výboru
…ale aj dobrá hudba a spontánny tanec…
udelilo ocenenie p.

…nakoniec rozdáme ceny ľuďom,
ktorí si ich zaslúžia!

Zdenovi Tomovi za poskytnutie priestorov a pomoci pri organizovaní búrz zvierat, ktoré sme tento rok rozbehli.
Na budúci rok plánujeme pokračovať v burzách zvierat. Budú sa konať
od mája každú druhú nedeľu v mesiaci,
v Central Parku Žarnovica za plochou
dráhou.
Taktiež v roku 2012 organizuje náš
Oblastný výbor Celoštátne kolo vedomostnej súťaže mladých chovateľov,
ktorá sa bude konať na pôde Strednej
odbornej školy v Žarnovici.
Pravdupovediac, kde je dobrý kolektív, darí sa vždy a my sme jedna veľká
chovateľská rodina, preto veríme, že
sa nám bude dariť a všetky problémy
zvládneme ,,ľavou zadnou.”
Na záver mi ešte zostáva poďakovať všetkým chovateľom za ich vynaloženú snahu a oblastnému výboru za
mne poskytnutú šancu viesť mladých
chovateľov, z ktorých radov som vyšla.
Tohto roku som sa stala predsedníčkou
komisie mladých chovateľov a prežila
si s nimi celoštátne kolo v Michalovciach ako aj medzinárodné v Opave.
Pravdupovediac, nie je nič krajšie, ako
vidieť, že mládež o ktorú sa staráte
dosahuje výborné výsledky na medailových miestach a odchádza šťastná
domov…
Adriana Škopcová
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Milí záhradkári

Ďalší rok preletel ako vietor v korunách stromov. Nezostáva nič iné len spomínať a hodnotiť
čo sa nám podarilo, alebo nepodarilo, čím nás
príroda zase prekvapila a čo na nás chystá na
budúci rok.
Nás záhradkárov čaká, ako každý rok, veľa
práce, ktorá, veríme, bude odmenená plodmi hodnými pochváliť sa na výstave tak ako to bolo tento
rok 8. a 9. októbra v spolupráci s Poľovníckym
združením a so Zväzom včelárov Prestavlky.
Príchodom do sály kultúrneho domu sme
„vycúvali“ z dnešnej uponáhľanej doby a ocitli

sme sa v príbytkoch a dvoroch našich predkov.
Dopestované ovocie a zelenina, dobové predmety, náradie, tradičný oblek muža a ženy, výšivky,
stolovanie, množstvo muškátov, za zvukov tichej
hudby, to všetko dokonale ladilo a umocňovalo
v nás úctu a obdiv k práci nás a našich predkov.
Pohostinnosť nám pripomenuli pani Irenka
Foltanová, Anka Beňová a Aďka Beňová ochutnávkou vynikajúcich koláčov a to kysnutých
kapustníkov, podimníkov, škvarkovníkov, tvarohových koláčov, škoricových slimákov, haruliek
z kyslej kapusty. Odmenou za námahu nadše-

Rady do záhrady

Interšpecifické odrody viniča
hroznorodého
I keď názov v úvode znie dosť
krkolomne, jedná sa o medzidruhové krížence – hybridy európskych,
amerických a ázijských druhov
viniča hroznorodého. Cieľom dlhoročného snaženia vinohradníckych
špecialistov bolo vyšľachtiť nové
odrody odolnejšie voči mrazu
a najčastejšie sa vyskytujúcim
chorobám viniča, ako je perenospóra, múčnatka, či pleseň sivá,
spôsobujúca hnilobu hrozna.
Hranica pestovania viniča sa
vplyvom globálneho otepľovanie
ovzdušia posúva stále severnejšie. Dôkazom toho je i v našej
obci stále početnejšie pestovanie
teplomilných druhov ovocia, ako
sú marhule, broskyne, či moruše,
predstavujúce typických zástupcov ovocnín, pestovaných vo vinohradníckych oblastiach. Na veľmi
úspešnej záhradkárskej výstave,
konanej tohoročnú jeseň, sme sa
mohli presvedčiť, že v priaznivých
mikroklimatických podmienkach
možno u nás vo voľnej prírode
s úspechom pestovať dokonca
i subtropické ovocie, akým je kiwi,
ktorým sa prezentovala rodina Beňová (Kmeťová).
Doposiaľ sa v Prestavlkoch
i v Hornej Trnávke najčastejšie
z viničov pestovali samorodné odrody, tzv. samorodáky (Concordia,
Izabela, ojedinele i Delaware) vyznačujúce sa značnou odolnosťou
voči mrazom i chorobám viniča. Asi
najpestovanejším viničom v obci je

biela odroda, v Prestavlkoch ľudovo
nazývaná „Marča“. Jej výhodou je
obdivuhodná mrazuvzdornosť (v
zime nie je poškodená mrazmi ani
pri poklese teplôt pod -20˚C), tiež aj
odolnosť voči chorobám je pomerne dobrá. Ale dužina v bobuliach je
mdlej, nevýraznej chuti, čo ju radí
medzi podradné odrody.
Na služobnej ceste v okrese
Veľký Krtíš som sa zoznámil s vinohradníkom, pestujúcim práve
tieto nové, interšpecifické odrody,
ktoré som síce poznal z odbornej
literatúry, ale ešte nie z praxe.
Podarilo sa mi zabezpečiť odrezky
zo siedmych takýchto odrôd, z ktorých som vypestoval mladé viničové
kry. Po rokoch pestovania sa ako
najodolnejšia v dreve (nenamŕzajú
v zime púčiky) i v letorastoch pri
neskorších jarných mrazíkoch
prejavila odroda z maďarského
šľachtenia BIANCA. Je to biele
hrozno, s tvrdšou šupkou, čo je
výhodou pri dozrievaní, nie je
napádaná v takej miere žravým
hmyzom (osy, sršne) ako tenkošupkové odrody. Dozrieva v polovici septembra. Strapce sú menšie,
redšie a preto vo vlhkých rokoch nie
sú tak napádané hnilobou. Vyniká
pomerne vysokou úrodnosťou
i cukornatosťou spomedzi mnou
pestovaných interšpecifických odrôd. Je vhodná na výrobu vína i na
priamy konzum.
Ďalšou odrodou, ktorá taktiež
vyniká vysokou úrodnosťou a
v priaznivých rokoch i cukornatosťou (v roku 2009 až 22˚ČSN)

Otvor tašku s mladosťou,
dozadu nech plynie čas.
Vítame Ťa s radosťou,
poď sa tešiť medzi nás.

ným organizátorom boli pochvalné slová cca 150
návštevníkov.
Záhradkári sa svojou činnosťou zaslúžili aj
o skrášlenie našej obce výsadbou a udržiavaním
okrasných a ovocných stromov v našej obci. Pri
príležitosti brigády v ovocnom sade v areáli Materskej škôlky sme zorganizovali poučnú ukážku
štepenia a očkovania ovocných aj okrasných
drevín. O svoje skúsenosti sa s nami podelil pán
Ing. Solár.
Milí priatelia, do Nového roku 2012 Vám
prajeme veľa úspechov, zdravie a radosť z toho,
čo nám príroda v celej svojej kráse ponúka.
Výbor SSZ

je nemecká odroda HIBERNAL.
Citlivejšia je na namŕzanie, predovšetkým pri neskorých jarných
mrazoch. Veľký, hustý ružový
strapec s menšími bobuľami je vo
vlhkých rokoch citlivejší na hnilobu.
Šupka je jemnejšia a preto i viac napádaná žravým hmyzom. Víno má
chuť po Tramíne, z ktorého bola
vyšľachtená.
Do vyššie položených polôh
našej obce by bola ešte vhodná
biela odroda uvádzaná zatiaľ pod
pracovným názvom EC-18. Vyniká lahodnou muškátovou chuťou
i arómou. Cukornatosťou je podobná predchádzajúcej odrode.
Do pozornosti možno dať ešte
jednu staršiu odrodu, ktorá nepatrí
medzi spomínané krížence, ale
u nás v Prestavlkoch sa veľmi
dobre osvedčila. Ide o odrodu
SIEGER, pestovanú najmä v Čechách, v podobných klimatických
podmienkach, ako sú u nás v obci.
Má menšie ružové strapce, veľmi
lahodnej muškátovej chuti. Jej
najväčšou prednosťou je, že zreje
v priaznivých rokoch už koncom
júla. Treba ju však oberať rýchlo,
aby pestovateľa nepredbehli sršne
a osy.
Pre úspešné pestovanie viniča
v našej obci je potrebné vyberať
polohy orientované na juh (juhovýchod, juhozápad). Najlepšie od severu chránené stavebnými objektmi
natretými nabledo, aby sa zvýšila
odrážavosť svetla a vinič bol viacej
oslňovaný. Je to dôležité predovšetkým pri dozrievaní strapcov koncom
leta a začiatkom jesene.
V mrazovej kotline (miesta na

konci Laziny a v dedine okolo kostola) treba voliť vedenie viniča čo
najvyššie nad zemou, aby sa v čo
najväčšej miere obmedzil vplyv
neskorých jarných mrazov, ktoré sú
najsilnejšie práve v najnižších vrstvách nad zemou. Pomôcť môže na
jar, keď sú hlásené prízemné mrazy,
viniče s mladými letorastami zakrývať starými textíliami, alebo bielou
netkanou textíliou. Nevhodné sú
igelitové (PVC) fólie, ktoré sú neúčinné voči namŕzaniu. Žiaľ tento rok
len čiastočne pomohlo zakrývanie
a rosenie vodou, keď ranné teploty
klesali pod -5 ˚C (5. mája pri východe slnka som nameral pri dome až
-7˚C). Z teplomilných ovocných druhov unikli jarným mrazom v našej
záhrade len veľmi skoré a neskoré
odrody broskýň. Marhule, slivky,
orechy, ale i čerešne a višne boli
poškodené – zamrznuté na 100%.
I keď tieto nové odrody sú
odolnejšie voči najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám viniča, aj tak
je potrebné urobiť na jar (v období
kvitnutia trniek) jeden postrek prípravkom SULKA v 5,0 % koncentrácii – 0,5 litra prípravku na 9,5
litrov vody. Pôsobí proti kučeravosti
a plstnatosti listov viniča.
Víno z interšpecifických odrôd
sa nevyrovná druhovým vínam
z našich známych vinohradníckych
oblastí, ale to dopestované a dorobené doma chutí akosi lepšie - lebo
je naše.
Úspešné pestovanie viniča a
„nazdravie“ do nastávajúceho roka
2012 praje
Vladimír Solár

Základná organizácia Jednoty dôchodcov oznamuje našim občanom, že
prípravný výbor v zložení Anna Beňová, Mária Čierťaská a v spolupráci so starostom
obce Jánom Abrahámom iniciovali založenie Jednoty dôchodcov v Prestavlkoch.
Zakladajúca schôdza sa konala dňa 28.10.2011 a zúčastnilo sa jej 39 dôchodcov
z našej obce. Naša nová organizácia eviduje 38 členov. Už teraz prejavili záujem ďalší
dôchodcovia o prijatie za členov do našich radov, na ktorých sa tešíme a s radosťou
ich prijmeme medzi nás.
Anna Beňová, predsedníčka Jednoty dôchodcov Prestavlky
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Zo života obce 2011
III. Ročník Obecný ples 2011

Fašiang 2011
Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve relatívne menej
práce, preto ľudia organizovali zabíjačky a zábavy. My sme
tento rok spojili tieto zvyky a usporiadali sme v rámci Fašiangov

súťaž v tanci

Obecnú zabíjačku. Obecný úrad v spolupráci s poslancami a
miestnymi občanmi zorganizovali zabíjačku a Občianske združenie CHOTÁR usporiadalo Fašiangový sprievod našou obcou
ktorý večer vyvrcholil v kultúrnom dome pochovávaním basy a
fašiangovou zábavou. V rámci zábavy sa predávali zabíjačkové
špeciality.
Pavel Dražo
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Maškarný škôlka

Vatra 2011

Stavanie májov
Deň matiek
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Futbal Prestavlky
- Bratislavskí Vietnamci 2011

škôlkári 2011

V poslednú júnovú nedeľu sme vycestovali na pozvanie Vietnamskej komunity žijúcej v Bratislave na druhý priateľský futbalový
zápas. Na domácej pôde nám to minulý rok nevyšlo, ale aj tak
sme šli za súperom s nádejou víťazstva. Veríme, že pohostinnosť
Vietnamcov bola úprimná, aj keď obed v podobe výborných ázijských špecialít pred zápasom vyzeral skôr ako taktika... Zohratý
Vietnamský tým opäť ukázal v čom je jeho úspech, ale ani naši
sa nedali zahanbiť, takže výsledok 3:6 bol pre nás vlastne úspechom. Po zápase sme boli pozvaní na večeru v Ázijskom bistre
a v dobrej nálade sme sa vrátili domov v neskorých nočných
hodinách.
Pavel Dražo

Záhradkársko - včelársko
- poľovnícka výstava 2011
Dňa 8.10.2011 sa v našej obci uskutočnila záhradkársko,
včelársko, poľovnícka výstava. Hlavným organizátorom výstavy bola základná organizácia záhradkárov Prestavlky,
pridala sa organizácia včelárov a Poľovnícka spoločnosť Lazec Prestavlky. Expozície za jednotlivé organizácie pripravili:
Vladimír Beňo, Terézia Kúšová, Olívia Škopcová, Milka Boldišová, Jozef Foltan, Jozef Veterný za záhradkárov, Ladislav Švec a Ján Abrahám st. za poľovníkov,
Jozef Mališ a Jozef Hudec za včelárov. Chutné koláče napiekli
Anka Beňová a Irenka Foltanová. Výstavu navštívilo okolo 200
občanov, ktorí si mohli pochutiť na chutnom burčiaku.
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Mesiac úcty k starším
Tak ako každý rok, aj tohto roku sa uskutočnilo stretnutie skôr narodených
občanov, aby sme im my – ich deti, vnúčatá a pravnúčatá, poďakovali
za lásku, starostlivosť a trochu ich zabavili kultúrnym programom. Tohto roku vystúpili: Eliška Šipkovská a Radka Mališová s hrou na flautu,
Martinka a Peťka Beňové, Filipko Gáfrik a Adamko Dolnický s takmer
zabudnutým tancom Charleston. Ako hostia nás zabavili Jednota dôchodcov zo Žiaru nad Hronom, ktorí zaspievali niekoľko piesní a zatancovali
tanec Štvorilka. Na záver vystúpilo OZ Chotár Prestavlky, ktorí priblížili
obraz zo starej dediny s pásmom: „Vyberanie merice“. Nakoniec si
všetci pochutili na dobrom srnčom guláši ktorý navarili Jozef Foltan,
Jozef Veterný a manželia Škopcoví.
Milka Boldišová

Mikuláš škôlka

Mikuláš
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Futbal v našej obci

Žiaci
Jeseň – 2010
Prestavlky – štiavnické Bane
Prestavlky – Veľká Lehota
Prestavlky – Lovčica-Trubín
Prestavlky – Hodruša-Hámre
Prestavlky – Župkov

Doma
3:4
1:2
4:1
14:0
2:0

Vonku
0:3
1:1
2:1
0:0
4:1

Jar – 2011
Prestavlky – štiavnické Bane
Prestavlky – Veľká Lehota
Prestavlky – Lovčica-Trubín
Prestavlky – Hodruša-Hámre
Prestavlky – Župkov

Doma
5:1
13:0
3:2
2:1
1:0

Vonku
5:0
2:3
7:3
2:3
1:0

Konečná tabuľka súťažného ročníka 2010/2011
Por. Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre Body
1. Baník Štiavnické Bane
20
14
0
6
90:38
42
2. Družstevník Prestavlky
20
11
3
6
64:30
36
3. Partizán Veľká Lehota
20
9
2
9
52:61
29
4. Družst. Lovčica-Trubín
20
8
1
11 49:53
25
5. OŠK Hodruša-Hámre
20
7
3
10 38:77
24
6. Partizán Župkov
20
5
3
12 32:61
18
Strelci mužstva: Peter Kukučka 32, Pavol Kukučka 8, Erik Barbora 9,
Andrej Beňo 5, Juraj Beňo 5, Samuel Čierťaský 3, Ján Abrahám 3
Sezóna – 2011/2012
Prestavlky – Veľká Lehota
Prestavlky – Župkov
Prestavlky – Lovčica-Trubín
Prestavlky – Hodruša-Hamre
Prestavlky – Štiavnické Bane
Prestavlky – Hronský Beňadik

Doma
4:5
1:5
14:0

Vonku
10:0
2:3
2:4

Tabuľka po jesennej časti 2011/2012
Por. Mužstvo
Z
V
R
P Skóre Body
1.
Župkov
6
5
0
1
31:11
15
2.
Hodruša Hámre
6
5
0
1
24:9
15
3.
Lovčica-Trubín
6
4
0
2
37:10
12
4.
Štiavnické Bane
6
4
0
2
24:16
12
5.
Prestavlky
6
2
0
4
37:17
6
6.
Veľká Lehota
6
1
0
5
12:54
3
7.
Hronský Beňadik
6
0
0
6
4:52
0
Strelci mužstva: Peter Kukučka 9, Andrej Beňo 9, , Ján Abrahám 5,
Erik Barbora 5, Juraj Beňo 4, Samuel Čierťaský 1, Alan Minich 1,
Miroslav Bil 1, Šimon Kasan 1
Mená hráčov:
Kaločai Roman, Bil Slavomír, Čierťaský Samuel, Kasan Šimon, Paučo Martin, Bil Miroslav, Beňo Andrej, Beňo Juraj, Minich Alan, Barbora Erik, Kukučka
Peter, Abrahám Ján, Minich Pravoslav, Chovanec Patrik, Kružic Róbert, Šnirc
Ondrej, Barbora Marek, Beňo Matej, Kováč Erik, Škopec Peter
Tréneri mužstva:
Ján Abrahám, Vladimír Beňo
Milan Dolnický
predseda TJ OZ Prestavlky

Dorast
Sezóna 2010/2011
1
Lutila
2
Voznica
3
Trnavá Hora
4
Bzenica
5
Nová Baňa B
6
Prestavlky
7
Lovčica-Trubín
8
Banská Belá
9
Dolná Ždaňa
10 Lovča

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
15
14
11
7
6
6
4
2
1

Lovča
Prestavlky
Trnavá Hora
Prestavlky
Banská Belá
Prestavlky
Bzenica
Prestavlky
Lutila
Prestavlky
Nová Baňa B
Prestavlky
Voznica
Prestavlky
Dolná Ždaňa
Prestavlky
Lovčica Trubín
Prestavlky

0:3
1:1
4:2
0 : 10
0:2
2:2
6:1
7:7
7:3
1:2
1:2
2:5
3:3
4:0
0:3
2:5
1:3
0:4

Prestavlky
Nová Baňa B
Prestavlky
Voznica
Prestavlky
Dolná Ždaňa
Prestavlky
Lovčica-Trubín
Prestavlky
Lovča
Prestavlky
Trnavá Hora
Prestavlky
Banská Belá
Prestavlky
Bzenica
Prestavlky
Lutila

Jesenná časť sezóny 2011/2012
1
Voznica
6
6
2
Bzenica
6
4
3
Prestavlky
6
4
4
Janova Lehota
6
3
5
Dolná Ždaňa
6
3
6
Lovčica-Trubín
6
2
7
Banská Belá
6
0

1
1
1
0
2
4
3
3
3
0

1
1
0
1
0
1
0

2
2
3
7
9
8
9
11
13
17

0
1
2
2
3
4
4

86:17
89:30
77:27
60:25
39:43
41:58
52:50
24:62
17:66
15:122

46
46
43
33
23
22
21
15
9
3

26:6
18:10
20:8
12:16
12:16
11:11
4:36

16
13
12
10
9
7
0

Dorastenci Lovče a Lutily sa odhlásili zo súťaže.
Prestavlky 1 : 0 Lovčica-Trubín
Góly : Ľuboš Kukučka
Janova Lehota 2 : 1 Prestavlky
Góly : Adam Kováč
Dolná Ždaňa 0 : 3 Prestavlky
Góly : Adam Kováč 2 , Ján Bill
Prestavlky 4 : 2 Bzenica
Góly : Michal Beňo 2 , Rastislav Štyriak , Adam Dedík
Voznica 4 : 2 Prestavlky
Góly : Ľuboš Kukučka , Michal Beňo
Prestavlky 9 : 0 Banská Belá
Góly : Rastislav Štyriak 3 , Adam Kováč 2 , Kamil Kováč 2 , Ľuboš
Kukučka , Miloš Rozenberg
Strelci gólov :

Adam Kováč
Rastislav Štyriak
Ľuboš Kukučka , Michal Beňo - 3 góly
Kamil Kováč
Ján Bill , Adam Dedík , Miloš Rozenberg

- 5 gólov
- 4 góly
- 2 góly
- 1 gól

Odohraté zápasy:
6 zápasov : Pavol Kukučka , Ján Bill , Marek Mihálik , Kamil Kováč ,
Adam Kováč , Adam Dedík , Ľuboš Kukučka
5 zápasov : Rastislav Štyriak , Peter Pramuka , Pavol Beňo , Miloš
Rozenberg
4 zápasy : Michal Beňo
3 zápasy : Matúš Beňo
2 zápasy : Martin Goral
Tréneri mužstva: Ľuboš Kukučka st. , Maroš Kukučka , Jozef Kováč
, Ľudovít Beňo
Luboš Kukučka

STRANA 12

Azda niet cvičenia, ktoré by ovládlo svet v ostatných
rokoch viac než práve Zumba.
Zábavné a efektívne cvičenie zbavuje tuku, napumpuje vás energiou,
endorfínmi (hormóny šťastia) a okrem toho, že sa zabavíte, krásne si spevníte postavu.
Zumba využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton,
Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Brušný tanec a omnoho
viac...
Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy na princípe intervalového
tréningu s cieľom spaľovať tuky, vyformovať a posilniť celé telo. Zameriavajú sa na svalové partie ako
zadok, nohy, ruky, brucho
a ten najdôležitejší sval
tela, vaše srdce!
Vďaka Zumbe sa teda
nielen naučíte kroky rôznych tanečných štýlov a
zbavíte sa nejakého toho
kila navyše, ale zároveň si
precvičíte kardiovaskulárny systém a naštartujete
spomalený metabolizmus.
Okrem toho má tento tanec blahodarné účinky na
psychiku, odbúravá stres
a zlepšuje náladu. Je to
viac tanec ako cvičenie,
nebudete mať pocit, že
cvičíte, ale bavíte sa.
Kombinácia latino a
exotických rytmov vytvára skvelú party, na ktorej vytancujete 500 – 1000
kcal za hodinu a zanechá vo Vás skvelý pocit a dobrú náladu.
Objavená náhodou
Zumbu „objavil“ kolumbijský tanečník a choreograf Beto Peréz. V jeden
deň si zabudol priniesť na hodinu CD s aerobikovou hudbou a tak pustil
žiakom jediné CD, aké mal v aute – s latinskoamerickou hudbou. Musel
zaexperimentovať a napadlo mu spojiť prvky aerobiku s latinskoamerickými
tancami. Výsledkom boli žiaci nadšení. Takto sa zrodila ZUMBA.
Úspech tohto „latinoaerobiku“ ho podnietil k vytvoreniu ucelených choreografií, a keď sa zumba prepracovala do USA, jej šíreniu do sveta už nič
nestálo v ceste.
K máju 2011 sa Zumba sa teší obrovskému úspechu vo viac ako 125
krajinách na celom svete, 12 miliónov ľudí navštevuje hodiny aspoň raz
týždenne...
Je Zumba určenáj pre začiatočníkov aj pre tanečné drevá?
Je určená pre všetkých – mužov, ženy, deti, pre všetky vekové a váhové
kategórie. Vítaní sú všetci bez ohľadu na kondíciu, či pohybové skúsenosti.
Každý si môže tempo a kroky prispôsobiť svojim potrebám. Počúvajte hudbu, uvoľnite sa a všetko príde samo. Pohyby sú jednoduché, zábavné. Ak
náhodou „nechytíte“ daný krok, nič sa nedeje, hlavne sa neprestávajte hýbať. Podarí sa na druhý krát, alebo si vymyslíte vlastnú variantu. Nikto Vás
nebude známkovať ani sa Vám posmievať. Každý človek má svoj unikátny
tanečný štýl a všetci sa stretávajú na Zumba hodinách, aby sa zabavili a
urobili niečo prospešné pre svoje telo a kondíciu. Navyše kroky sa opakujú, takže časom sa v nich určite zdokonalíte. Každý začiatočník sa po pár
hodinách stane pokročilý. Hodiny na seba nijako nenadväzujú, takže vítaný
je každý nový člen, aj úplný začiatočník. Nevadí že vôbec neviete tancovať.
Určite sa viete baviť a to je najdôležitejšie.
Čo si mám so sebou priniesť?
Môžete očakávať energické pohyby, pri ktorých sa okrem skvelej zábavy zaručene aj poriadne zapotíte! Preto treba dbať na dostatočný prísun

tekutín, nezabudnite vodu, uterák a samozrejme pohodlnú športovú obuv.
Mňa osobne Zumba chytila za srdce už hneď po
prvej hodine a pôsobí na mňa ako droga, ktorá má len
samé pozitívne účinky ? Pokiaľ budete mať chuť sa k
nám pripojiť, môžete tak urobiť každý utorok a štvrtok o
18.30 v Kultúrno spoločenskom centre v Hornej Trnávke. Na každú pieseň mám pre vás pripravenú jednoduchú choreografiu,
ktorú budeme opakovať. Tak sa ich postupne naučíme a môžme si tanec
užívať naozaj naplno ?
Na všetkých sa teším a zároveň chcem poďakovať mojej rodine za
podporu - hlavne mamine, ktorá bola mojim „pokusným králikom“ pri prvých
choreografiách. Taktiež veľká vďaka všetkým „mojim dievčatám“ ktoré pri
mne stáli v začiatkoch, ktoré boli pre mňa naozaj veľmi ťažké, povzbudzovali ma keď mi bolo najhoršie a stoja pri mne doteraz. ĎAKUJEM !!!
Na záver chcem všetkým popriať krásne a požehnané sviatky a úspešný NOVÝ ROK 2012 ?
Jana Boldišová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Radovan Damián Jelínek
5.1.2011
Aladár Pecek
24.1.2011
Nela Ludvigová
11.2.2011
Daniel Truska
18.5.2011
Lea Oláhová
14.6.2011
Linda Dražová
27.7.2011
Rozlúčili sme sa s:
Július Beňo
Pavol Lupták
Foltan František
Foltan Pavol
Margita Hlinková
Beňová Sarah Terézia
Beňo Ľudovít

3.4.2011
15.5.2011
22.7.2011
12.9.2011
29.9.2011
2.12.2011
5.12.2011

Na spoločnú cestu životom vykročili:
Čierťaský Roman a Ivanová Michaela
Vincenc Andrej a Pramuková Gabriela
Bc. Beňo Jozef a Mgr. Kapustová Katarína
Barbora Maroš a Ing. Demková Simona
50 roční:
Ing. Vaníšová Valéria, Boldišová Darina, Lazareková
Filoména, Hudec Branislav, Slivinská Daniela, Kolárová
Ľudmila, Trusková Iveta, Žemba Pavol
60 roční:
Abrahámová Viera, Čierťaská Mária, Glónerová Veronika, Glezgová Anna, Balková Anna, Barbora Anton,
Hanzelová Kveta, Solárová Rozália
70 roční:
Vincencová Vilma, Kráľ Ján, Veterný Jozef, Vargová
Anna, Kováč Oto, Minichová Mária, Štefančová Helena
80 roční:
Beňová Júlia, Hajdúchová Margita, Dražo Ladislav, Foltanová Irena, Beňová Margita
90 roční:
Beňová Mária, Kráľová Terézia
Najstarší občania:
žena: Beňová Margita 13.7.1914, muž – Bielik Jozef
13.12.1923
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