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Príhovor starostu
Ako každoročne pred Vianocami aj tento rok sme sa rozhodli vydať obecné noviny,
a touto formou priblížiť dianie v našej obci, čo
sme tento rok v našej obci vybudovali, aké
problémy sme riešili alebo aké projekty sme
podali. Taktiež vysvetliť rôzne dezinformácie,
ktoré sa šíria medzi neinformovanými občanmi.
V mesiaci január firma LES-VP a SYN
s.r.o. vypilovala a zoštiepkovala lokality v k.
ú. Prestavlky a to: priestranstvá popri ceste
smerom na Trubín, cesta smerom k vodojemu Horná Trnávka, koryto rybníka Pod horou
a biskupskú záhradu Pod Horou. Za štiepku
nám spomenutá firma vyplatila 1 169,48 €.
V dôsledku vypilovania týchto lokalít nám
v mesiaci september prišla kontrola z Inšpekcie životného prostredia Banská Bystrica,
ktorú zaujímala náhradná výsadba, ktorá bola
určená v rozhodnutí na vypilovanie drevín.
Touto cestou by som chcel poďakovať občanom, ktorí pracujú na aktivačnej činnosti, člen
OZ JDS Prestavlky – Horná Trnávka, ako aj
členom OZ Rybolov Prestavlky, ktorí sa podieľali na náhradnej výsadbe stromčekov.
Vo februári 2015 Európska komisia schválila ďalších 18 programov rozvoja vidieka
(PRV), zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ,
starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj
na posilňovanie hospodárskych a sociálnych
štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku
2020. Medzi nimi aj Program rozvoja vidieka
pre Slovensko. Nakoľko sme z tohto programu
boli úspešní aj v prvom programovom období
2007 – 2013, rozhodol som sa podať niekto-

ré projekty aj v druhom programovom období
2015 – 2020. V mesiaci marec som dal vypracovať štúdiou na revitalizáciu verejných priestranstiev, jedná sa o zlepšenie vzhľadu obci
– úprava a tvorba verejných priestranstiev,
námestí a parkov. Štúdiu vypracoval projektant zo spoločnosti Green Project, s.r.o., Ing.
Tomáš, ktorému som predstavil určitú víziu,
čo by sme v našej obci chceli zrekonštruovať.
Prvý projekt by bol z podopatrenia 7.2. aktivita
1. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, autobusové zastávky a prvky zelenej infraštruktúry, druhý projekt z podopatrenia 7.4. aktivita
1. – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času;a tretí projekt
z podopatrenia 7.4. aktivita 4. – miestna tržnica. Predpokladaná hodnota podľa projektovej dokumentácie je 267 090,37 €. Príprava
týchto projektov zaťažila náš obecný rozpočet
v roku 2015 sumou 6720,- € za projektovú
dokumentáciou a 3600,- € za verejné obstarávanie. V roku 2016 to bude druhá splátka
za projektovú dokumentáciou v sume 6720,€ a druhá splátka za verejné obstarávanie
v sume 3600,- €. Za podanie žiadosti to bude
880,- € za jednu žiadosť + 3% ak projekt bude
úspešný. Žiadosti nám vypracuje spoločnosť
SUPPORT Consulting.
V mesiaci máj – jún sme v Prestavlkoch
pri Viacúčelovom športovom ihrisku vybudovali chodník zo zámkovej dlažby, od ulice
Drahy oporný múr a terénne úpravy. Práce vykonával živnostník Ladislav Škopec
a uchádzači o zamestnanie pracujúci na aktivačnej činnosti. Náklady spojené s touto úp-

ravou činili 3256,57 €. V mesiaci jún navštívil
našu obec splnomocnenec vlády pre mládež
a šport a poslanec NR SR za stranu SMER
– SD p. Mgr. Dušan Galis. Pán Galis si prezrel vybudovanie viacúčelového športového
ihriska, zaujímal sa o problémy našej obce
a dohadovala sa otvorenie viacúčelového
športového ihriska premiérom SR Róbertom
Ficom, ktoré sa malo uskutočniť v apríli, ale
z dôvodu mojej práceneschopnosti sa neuskutočnilo.
V mesiaci júl nám firma BAU Cargo
v subdodávke firmou WOLIMEX s.r.o. z dotácie z Environmentálneho fondu v sume
112 254,58 € + 5 908,14 € vlastné zdroje
(5%), zrekonštruovala vodovodné potrubie od
vodojemu v Prestavlkoch po záchyt vody Pod
Črenkovou v dĺžke 900 m. Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali od firmy WOLIMEX
za prenájom obecných dielní a DH v sume
3 900,- €, sme znížili spolufinancovanie projektu len na 2 008,14 €.
V priebehu letných prázdnin bol prerobený
interiér v Materskej škole v Prestavlkoch, nakoľko je na školský rok 2015/2016 prijatých
27 detí.
(pokračovanie na str. 2)
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(dokončenie zo str. 1)

Z tohto dôvodu nám RÚVZ ako i Odbor
školstva nariadil zriadiť ešte jednu triedu.
Celkové náklady na vybavenie interiéru triedy a školskej jedálni činili 2 042,57 €.
Z dôvodu nového zákona o osobných
údajoch bola prerobená kancelária administratívnych pracovníčok OcÚ. Suma za vybavenie kancelárie činila 1576,35 €, práce
sme si vykonávali svojpomocne.
V mesiaci október nám prešiel aj druhý projekt z Environmentálneho fondu
v sume 23 061,80 € + 1 213, 5% vlastné
zdroje, ktoré činili 1 213,78 € na oplotenie vrtu, oplotenie záchytu a rekonštrukcia záchytu Prestavlky (Pod Črenkovou).
Realizácia trvala mesiac aj dva týždne
a v subdodávke ju realizovala firma WOLIMEX s.r.o.
V mesiaci október som podal žiadosť na
Úrad vlády SR na finančné prostriedky z rezervy premiéra na rekonštrukciu sociálnych
zariadení pri ihrisku Prestavlky, nakoľko pri
organizovaní rôznych kultúrnych a športových podujatí bol vždy problém s toaletami.
Z rezervy premiéra nám bola uvoľnená suma
10 000,- €. Z prieskumu trhu na výber dodá-

vateľa podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.
Z. o verejnom obstarávaní, najvýhodnejšiu
ponuku podala firma ŠALIGA s.r.o., v sume
23 397,18 € s DPH. Realizácia prebehne
v mesiacoch január, február, marec, nakoľko
dotáciou musíme vyúčtovať do 31.03.2016.
Búracie práce si obec bude realizovať sama
cez uchádzačov o zamestnanie pracujúcich
na menších obecných službách, aktivačnej
činnosti a §10.
Nakoľko v októbri bola možnosť podať
žiadosť z Environmentálneho fondu v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia,
sme podali projekt na zateplenie Materskej
školy Prestavlky, kde žiadame 118 800,- €.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
na výber dodávateľa; výsledok či sme boli
úspešní, budeme vedieť približne v marci.
Ďalší projekt, ktorý sme podali na Environmentálny fond, je projekt na vybudovanie
zberného dvora. Tento projekt som sa rozhodol podať z dôvodu neustáleho vyvážania
separovaných zložiek odpadu do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené
pre obecnými dielmi, ktoré sú určené len na
objemový odpad. Súčasťou projektu sú štyri stavebné objekty, a to : stavebný objekt 1

– prístrešok, stavebný objekt 2 – spevnené
plochy, stavebný objekt 3 – oplotenie, stavebný objekt 4 – verejné osvetlenie. Súčasťou projektu je aj menší traktor s vlečkou na
zvoz odpadu. Z Environmentálne fondu budeme žiadať 189 537,- € s DPH.
Milí spoluobčania, z dôvodu neustáleho
doplácania na náklady spojené s komunálnym odpadom, sme sa rozhodli spolu s poslancami OZ, že poplatok za odpad na rok
2016 zvýšime z 19,-€ na osobu na 20,- €
osoba/rok. Ostatné poplatky ostávajú na rok
2016 nezmenené.
Vážení občania, blíži sa čarovný čas
Vianoc, kedy si ľudia prejavujú vzájomnú
úctu a lásku. Vianoce sú ako krásny sen,
ktorý nás napĺňa radosťou. Preto si tento
sen vychutnajme plnými dúškami a pokúsme sa ho uchovať v našich srdciach. Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou
znovu si uvedomiť, ako sa navzájom potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou
hodnotou života. Vianoce sú symbolom
lásky, dobroty a prajnosti. Dovoľte mi preto,
aby som v mene svojom, v mene obecného
zastupiteľstva i mene pracovníkov Obecného úradu zaželal Vám všetkým, vážení
spoluobčania, krásne prežitie vianočných
sviatkov, pevné zdravie, pokoj v duši, veľa
lásky, Božieho požehnania a úspešný vstup
do Nového roku.

Ako ďalej?
Alebo, asi by bol už najvyšší čas čosi robiť
Nedávno som v správach počul
o veľmi nešťastnom riešení konfliktnej situácie. Cez cestu v rannej
špičke neďaleko autobusovej zastávky prechádzal asi pätnásťročný
chlapec. Nablízko nebol prechod
pre chodcov, nuž a vzhľadom na
túto okolnosť sa správal na vozovke
asi málo obozretne. Veľa nechýbalo
a bol by skončil pod kolesami tým
miestom akurát prechádzajúceho
osobného vozidla. Vodič zastal, a s
hnevom sa oboril na „nedisciplinovaného“ a súčasne najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky.
Začalo to údermi päsťou do tváre
a napokon zhodením na cestu s „doplnkovým“ kopancom do už bezbranného týnedžera. Žiaľ nebola to
prvá takáto udalosť ktorú sa ku mne
dostala. Jednu som zažil na vlastné
oči. Začala nerešpektovaním jazdy
v jazdných pruhoch a skončila násilným „vyvlečením nedisciplinovaného“ vodiča z auta a ponižujúcim
úderom do tváre. No a o tretej mi

hovoril ten, ktorý takéto jednanie zažil
na vlastnej koži. Kto bol na vine? Kto
spustil takéto arogantné správanie? Vo
všetkých troch prípadoch by sa dalo
povedať že tí, ktorí vo všetkých troch
prípadoch dopadli horšie. Tak im treba,
povedal by niekto. Ale bolo to dobré
riešenie? Aj keď aktéri demonštrujúci
svoju silu boli „v práve“. Mne sa tieto
udalosti zdajú ako dve ohnivká už pridlhej reťaze stále silnejúceho egoizmu.
Kto to zastaví? Či ten kto bol atakovaný
má skloniť hlavu? Či nedá tým podnet
v budúcnosti na ešte väčšie nerešpektovania práv druhých?
Odvažujem sa tvrdiť, že akákoľvek
forma „silovej“ odvety má len krátkodobý efekt. Násilie plodí násilie, arogancia
plodí aroganciu. Viem že v niektorých
prípadoch sú nutné aj donucovacie
prostriedky, ale len preto aby sa získal
čas na aktivity, ktoré prinesú trvalú nápravu. Donucovacie prostriedky sú vždy
len „núdzovými, dočasnými riešeniami“.
Toto o čom píšem asi vnímal, už aj
sv. Ján Pavol II. keď napísal encykliku

(okružný list) o Božom milosrdenstve
a aj terajší pápež František keď sa
rozhodol vyhlásiť rok milosrdenstva.
Len milosrdenstvo – pod ktorým nerozumieme lajdácke prehliadanie
páchaných krívd, je schopné preťať
reťaz násilia a krívd. Milosrdenstvo,
je jedine schopné vymaniť dobro
z moci zla.
A teraz budem osobný. Okružný
list Jána Pavla II. „Bohatý na milosrdenstvo“ patrí v mojom živote ku
jednej z troch kníh, ktoré ma veľmi
posunuli v chápaní života. Úprimne
by som prial každému objav, ktorý
som prežil pri prvom čítaní tejto nie
veľmi „hrubej“ knihy.
Ale keby sa vám aj pre rozličné
okolnosti nepodarilo sa k nej dostať, prajem vám, aby ste v nastávajúcom Novom roku 2016 skúsili,
či sami zažili ako dokáže konkrétna
láska pretvárať každého, koho sa
dotkne.
Ján Holbík,
farár
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Historické okienko

70.výročie oslobodenia obce a konca 2.
svetovej vojny

Po potlačení SNP, až do oslobodenia Sovietskou a Rumunskou
armádou koncom marca 1945, sa žilo tunajším obyvateľom ťažko.
Hlavne blížiaci sa prechod frontu cez Sv. Krížsku kotlinu sa strach
a nepokoj obyvateľov stupňoval. Jozef Foltán č.d.70. o tom vyprával takto: ,,Nemecké vojská prichodili z dvoch strán, od Trubína
a od H. Ždani. A z hôr zas partizáni. Boli to strašné chvíle, keď hocikedy v noci zabúchal niekto na dvere. Ani dobre vidieť nebolo, čo
potom poznaj, kto to je. Už potom, keď sa zvyšky nemeckých okupantov presťahovali z doliny Hronskej do doliny Nitrianskej, hneď
sa nám ľahšie dýchalo“
Pri oslobodzovacích bojoch, cez Sv. Krížsku postupovali vojská 2. Ukrajinského frontu pod velením maršala Sovietskeho zväzu
Rodiona Jakovleviča Malinovského. Konkrétne jej severné krídlo,
ktoré tvorila 40. armáda pod velením F.F. Zmačenka, podporovaná
4. rumunskou armádou, ktorej velil generál Dascanescu. Výhodným
položením obce mimo hlavných ťahov, pohronským a handlovským,
nebola obec priamo zasiahnutá bojmi pri prechode frontu, tak ako
boli iné obce ležiace v ohnisku bojov Hliník, Sv. Kríž. Zo 104 domov
nachádzajúcich sa v obci, bol poškodený len jeden. V Hornej Trnávke boli poškodené strechy na štyroch domoch, ktoré sa do skončenia vojny stihli aj opraviť.
Dňom, keď utíchli zbrane v našom okrese a fronta sa posunula ďalej bol 31. Marec 1945. Tento dátum sa považuje za deň
oslobodenia obce Prestavlky. Hneď z jari po prechode frontu sa
ľud chopil poľnohospodárskych prác. Avšak ešte pred tým sa muselo prehliadnuť, či sa niekde nenachádzajú míny. Aj napriek týmto
opatreniam prišli o život deti, ktoré pri pasení dobytka natrafili na
granát. Ďalej prišlo na rad aj bilancovanie škôd hnuteľného majetku. Či už ustupujúce alebo postupujúce jednotky pri prechode
obcou, zhabali pre svoju potrebu hlavne potraviny, sliepky, prasce
atď. Najviac ,,hladovými“ podľa rozprávania pamätníkov boli Rumunskí vojaci. Ľudia si pred nimi museli schovávať časť potravín,
aby netrpeli hladom. Ďalšou, pre vojsko dôležitou hybnou silou boli
kone. Bilancia zhabaných koní v obci bola takáto.
Najviac koní z obce zobrali 15. marca ustupujúci nemeckí vojaci.
V gazdovskom dvore ,, u Fučkov“ č. d. 6., boli zobrané 2 kone od
Michala Beňa a 1 kôň od Jána Beňa. Ďalej po jednom koňovi zobrali
u týchto gazdov: Beňo Jozef č.d. 3., Anna Mališová č.d. 51., Ján
Tínes č.d. 78., Emil Foltán ,,Surmáčov“ č.d. 32., Ladislav Beňo č.d.
68. Kone zabrané Slovenskou a Československou branou mocou po
vyhlásení mobilizácie boli 19.9. 1944 u dvoch gazdov a to Jána Beňa

,, od Fučkov“ č.d. 6. a Jozefa Beňa č.d. 40. 20.9. 1944. Boli opäť
u Jozefa Beňa č.d. 40. a 27.9. 1944 u Anny Mališovej č.d. 51.
Ruskí partizáni si 20.2. 1945 zobrali 2 kone ,, u Fučkov“ od gazdu
Ladislava Beňa. Po prechode frontu 3.4.1945. v obci si táboriaca Rumunská armáda pri odchode so sebou vzala 1 ročnú žrebicu od Jozefa
Beňa č.d. 40.

koniec 2. Svetovej vojny - Sovietsky vojak vztyčuje vlajku nad
budovou Berlínskeho ríšskeho snemu

Koniec 2. Sv. vojny

Podpisom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája
1945, konečne utíchli po necelých šiestych rokoch boje na území
europského kontinentu. Skončila vojna, ktorá si vyžiadala najviac
ľudských obetí v celej histórii. Mala by zostať mementom (výstrahou) pre ďalšie generácie. Vo vojnou spustošenej eurovpe sa začalo po jej skončení s opravami budov, ciest a mostov. Začal sa
zviechať vojnou rozbitý priemysel a rozbiehať poľnohospodárska
výroba. Aj keď pracovné nasadenie ľudí bolo veľké, trvalo nejaký
čas, kým sa veci dali do ako takého, prevádzky schopného poriadku. Tieto povojnové roky sú spojené s nedostatkom základných
komodít. Napríklad v našej obci je v tomto období zaznamenaný
veľký nedostatok cukru, kávy, soli, droždia, mydla, petroleju, zápaliek a listového papieru. Postupne sa navrátilci zo zajatí schádzali
domov ku svojim rodinám. Chlapi z obce, uväznený v nemeckom
zajatí sa vrátili všetci do jedného, aj keď pobyt v zajateckých táboroch zanechal u nich ujmu na zdraví a trpkosť v duši.
Ľuboš Foltán - úryvok z pripravovaného celku
,,Prestavlky v premenách času“

Spravodlivá - Mária Vincencová

Je pochmúrna jeseň v roku 1944. Vdova Mária Vincencová z Gazdíkovho dvora sa spolu s trinásťročnou vnučkou
Irenkou vybrali cez chotár z Prestavĺk do Dolnej Ždane. Starká
zbytočne nerozprávala a dievča sa nepýtalo. Navštívili rodinu
Zámorových , ktorým za záhradou preteká roztopašný Hron, po
krátkom oddychu a skromnom pohostení sa vrátili tou istou
cestou naspäť domou, ale už nie samé – pridala sa k nim mladá
dvojica, Ivan a Anna .
Mladí manželia prišli do prechodného domova v Prestavlkoch – jedna kuchyňa a jedna izba. Starká Vincencová
sa s nimi delila o to málo čo mala až do jari 1945, keď bolo
všetkým jasné, že rozpínavosť okupačného Nemecka sa cvrkla
ako vyfúknutý balón.
Mladá usmievavá Anna s typickou medzierkou medzi zubami musela odložiť svoje mestské oblečenie a začala si zvykať
na oblečenie dedinských žien v Prestavlkoch – na „kytlu“, blúzu a šatku. Aj Ivan sa riadil zásadou, že keď človek žije v ne-

bezpečných časoch urobí najmúdrejšie, keď splynie s davom.
Kto vlastne bola táto dvojica mladých ľudí, čím sa previnili, že sa museli skrývať kdesi v horskej dedinke stredného
Slovenska? Boli mladí, inteligentní, ale ich prekliatím bolo, že
boli židia...
Životopis Imricha Spitzera, počas Slovenského štátu mal
doklady na meno Ivan Sviták a neskôr prijal meno Ivan Skalický:
Narodil sa v židovskej rodine 1.marca 1912 v Liptovskom
Mikuláši, spolu s rodičmi a dvoma sestrami sa v polovici 20.
rokov presťahoval do Košíc, v roku 1930 odišiel na štúdiá do
Prahy, kde získal titul strojný inžinier a zamestnal sa v leteckom
priemysle.
V dôsledku Mníchovskej dohody, sa rozhodol vrátiť na Slovensko, pretože dostal prácu na železnici. Ako štátny úradník,
získal výnimku, ktorá ho chránila pred prenasledovaním. V roku
1940 sa oženil s dievčaťom tiež židovského pôvodu Annou

STRANA 4
Vajdovou. Začiatkom roku 1943 boli obaja zatknutí pre činnosť
v podzemí . Z väzenia v Bratislave boli následne prevezení do
pracovného tábora v Seredi (presný dátum nie je známy), z
ktorého boli väzni väčšinou deportovaní priamo do koncentračných táborov. V roku 1944 sa začalo formovať Slovenské
národné povstanie a v Seredi nastalo obdobie chaosu , ktorý
zrejme mladí manželia využili, podarilo sa im uniknúť a dostali
sa až do Prestavĺk.
Ivanovi rodičia, Izidor Spitzer a Ružena Friedlanderová
zostali v Košiciach a museli tam žiť v židovskom gete. Otec
v gete umrel, jeho matka bola zavraždená v Osvienčime, Koncentračný tábor Ravensbrück prežila Ivanova sestra Gabriela
Straussová.
Jeho manželka Anna Skalická rodená Vajdová, sa narodila v roku 1912 a pochádzala z významnej právnickej rodiny.
Na Gymnáziu v Košiciach sa zoznámila s Ivanom, kde obaja
študovali. Po maturite spolu odišli do Prahy kde Anna skončila univerzitu s titulom chemická inžinierka, krátko pracovala
v Chemických závodoch v Ústí nad Labem. Nebolo jej dopriate
tešiť sa z toho ako vyrastajú jej dcérky, umrela ako 42 ročná .
Manžel Ivan sa v roku 1956 opäť oženil, druhé manželstvo
bolo bezdetné.
V manželstve s Annou sa im narodili dve dcéry, v auguste
1945 sa v Bratislave narodila Katarína a v roku 1948 v Prahe
sa narodila Anna. V roku 1969 sa obe z Československa odsťa-

hovali , Katarína je chemická inžinierka a žije pri Frankfurte nad
Mohanom v Nemecku a Anna vyštudovala medicínu a pôsobila
ako lekárka v Londýne vo Veľkej Británii.
Na pomoc od starkej Vincencovej Ivan Skalický nikdy nezabudol, medzi Prahou a Prestavlkmi prúdila korešpondencia, v
roku 1965 ich starká dokonca v Prahe navštívila. Dievčatá, hoci
vlastných starých rodičov nepoznali, vyrastali s pojmom „starká
z Prestavĺk“.
Dcéry Ivana a Anny Skalických boli v roku 2007 v Prestavlkoch a na cintoríne sa poklonili pamiatke starkej Vincencovej,
zároveň nasledovalo dojemné stretnutie aj s Irenkou Foltánovou. Ako povedala Katarína Reckers: „sme veľmi vďačné starkej , keby nebolo jej, tak by sme neboli ani my.“
Mária Vincenová naposledy vydýchla v roku 1972, odišla
tak skromne ako žila, jej počin počas okupácie zanikal kdesi
v každodenných starostiach. Našim želaním však je, aby odvaha a statočnosť, ktorá sa skrývala v tejto jednoduchej dedinskej žene bola príkladom aj pre ďalšie generácie.
Príbeh rodiny Skalických a ich záchrankyne Márii Vincencovej bol zaslaný cez Ambasádu štátu Izrael do múzea JadVašem v Jeruzaleme, ktoré overuje pravdivosť tohto príbehu.
Z rozprávania pani Irenky Foltánovej a pani Kataríny Reckers
rodenej Skalickej zaznamenala

Dobrovoľný hasičský zbor

obce Prestavlky – H. Trnávka
Touto formou by sme Vás chceli informovať o činnosti DHZO v uplynulom roku
a zároveň plánmi do toho nasledujúceho.
V priebehu uplynulého roka hasičské družstvo nacvičovalo pripravenosť jednotky
v ochrane pred požiarmi, formou cvičenia
požiarneho útoku v areáli TJ Prestavlky.
Strojné družstvo i ďalší členovia zboru
sa v priebehu celého roka starali o zverenú techniku formou opráv a pravidelnej
údržby. V tomto zimnom období momentálne prebieha generálna oprava hasičskej
striekačky PS – 12, ktorá už má nejaký
ten rok prevádzky za sebou. V mesiaci

október sme sa dvaja členovia DHZO zúčastnili špecializovanej prípravy na výkon
funkcie veliteľa a zástupcu veliteľa DHZO
Prestavlky – H. Trnávka. Tak isto v tomto
roku do našich radov pribudli ďalší členovia a členky, ktorí/é sa zúčastňovali hasičských cvičení a spolu s už zabehnutými
členmi DHZ, by mali vytvoriť zmiešané
družstvo dorastu reprezentujúce obec na
okresnom kole súťaže hasičskej pripravenosti v roku 2016.
Ako je už vidieť z nadpisu tohto článku,
zmenou legislatívy vo vyhláške Ministerstva
vnútra č. 611 o hasičských jednotkách, nám

Valéria Vanišová
do oficiálneho názvu pribudlo slovo ,,obce“
čiže DHZO. Jedná sa Dobrovoľný hasičský
zbor (DHZ), spadajúci pod Dobrovoľnú Požiarnu Ochranu SR, vykonávajúci tak ako
doposiaľ činnosť ochrany a prevencie pred
požiarmi na území obce a jej blízkom okolí.
Novelou tejto vyhlášky vzniká ešte väčšia
previazanosť medzi obcou a DHZ, čo sa
týka požiadaviek a tak isto povinností obidvoch spolupracujúcich strán. V nasledujúcom roku(2016) je jednou z takých väčších
spoločných akcií plánovaná rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice (areál Obec. dielní)
s materiálno- finančnou podporou obce
a brigádnickou činnosťou členov DHZO.
Ďalšie plány do budúceho roku by mali
byť už spomenutá príprava na okresnú hasičskú súťaž. Ďalej by to mali byť taktické
cvičenia, ako forma prípravy riešenia mimoriadnych udalostí na území obce i mimo
nej, či už sa týka požiarov, povodní a iných
krízových udalostí.
A ku tomuto účelu zriaďujeme tkzv.
Ohlasovňu požiarov, ktorá by mala byť
v blízkej budúcnosti zverejnená na úradných tabuliach a internetovej stránke obce.

Ohlasovňa požiarov
Obecný úrad Prestavlky: 045 6773170
Starosta obce: Ján Abrahám
0903 469795
Veliteľ DHZO: Ľuboš Foltán
0948 520064
Zástupca veliteľa DHZO: Ján Bil
0917 639952
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Ako trubianskeho mládenca

pri Mäsiarovom kríži vodilo
Pamätám si ešte z detských čias keď sa u
nás v zime zišli staršie ženy na drápačky peria,
ako sa u nás pod Malými Karpatami hovorilo
driapačkám. S otvorenými ústami sme spolu
so staršími súrodencami počúvali rôzne strašidelné príbehy o bosorkách a ich mužských partneroch raráškoch. Vraj beda bolo tomu, koho
chytili po polnoci - v hodine duchov do parády a
stiahli ho na svoje divoké tancovačky končiace
až nad ránom, tesne pred svitaním. A kto sa im
vzpieral, toho po najhustejších kriačinách povláčili. Výsledok týchto strašidelných príbehov bol
ihneď výchovne zjavný, báli sme sa po zotmení
bez sprievodu niektorého z rodičov čo len nos
vystrčiť z domu na dvor. Keď sa zošerilo, boli
sme všetci traja doma pod ochrannými krídlami
našich rodičov.
I v Prestavlkoch vraj kedysi rodičia strašili
deti, aby sa im nerozliezali ďaleko od dediny somárom, ktorý len čo sa zošerí, behá po Labskej bez hlavy.
Keď sme sa pred tromi rokmi pustli do úpravy okolia Mäsiarovho kríža, začala ma zaujímať aj jeho história. Pátral som po informáciach
u najstarších obyvateľov obce, ktorým ešte slúžila pamäť. Dozvedel som sa i jednu kurióznu
príhodu viažucu sa ku krížu, o mládencovi z Trubína, ktorá sa kedysi v dedine rozprávala počas
zimných páračiek.
Prestavlky ako obec, stáročia patrili do
územnej správy šášovského panstva a tým následne aj pod cirkevnú správu svätokrížskeho
dekanátu, farnosť Trubín. Ale susedná Horná
Trnávka už územne podliehala pod revištské
panstvo, v cirkevnej právomoci dekanátu sídliaceho v Novej Bani, farnosť Horná Ždaňa. Toto
členenie pretrvalo až do roku 1990 aj napriek
tomu, že z oboch hrdých hradných sídiel zostali už len stáročné ruiny. Aj po vybudovaní a
slávnostnom vysvätení nového kostola v Prestavlkoch, bývali v ňom sv. omše až do konca II.

svet. vojny, len raz do mesiaca. Všetok duchovný život obyvateľov obce prebiehal vo farskom
kostole v Trubíne. Každučkú nedeľu a na cirkevné sviatky, ak to počasie dovoľovalo, smerovali
starí, mladí i deti do Trubína na sv. omšu.
Príbuzenské väzby medzi obyvateľmi Trubína, Lovčice a Prestavĺk boli iste i preto veľmi
silné. Ľudia sa navzájom veľmi dobre poznali a
uzatvárali medzi sebou časté sobáše.
Aj onen mládenec si z chóra trubianskeho
kostola obhliadal rúču Prestavlčanku, vynímajúcu sa z pomedzi ostatných dievčat. Všimol si, že
nie len jemu, ale i okolo neho stojacím kamarátom občas skĺznu oči na túto dievčinu. Zaumienil
si, že sa veru predbehnúť nedá! Od príbuzných
si zistil, kde objekt jeho záujmu býva. Nevedel
sa dočkať, kedy pominie advent a nastanú fašiangové časy pytačiek. Na Božie narodenie –
prvý vianočný sviatok, všetci poriadni ľudia boli
doma. Vinšovať a navštevovať sa chodilo až
na Štefana. Náš pytač len čo zjedol štefanský
obed, už aj vyrazil tam, kde ho srdce ťahalo, na
prvé vohľady. Zrejme ani druhá strana vohľadov
nemala námietky a tak sa návšteva pretiahla do
hlbokej noci. Rozlúčil sa a ráznym krokom vyrazil do tmavej noci. Na chvíľočku sa zastavil pri
Mäsiarovom kríži. Nasadil si baranicu hlbšie do
čela, lebo od Dérerovho mlyna dul ostrý, mrazivý severák, ktorý odniekiaľ z diaľky niesol nielen
štipľavý mráz, ale aj polnočné odtrúbenie hodiny duchov. A háštral domov. Zaradoval sa, keď
začul štekot psov, ale bolo mu zároveň aj divné,
že mu cesta tak podivuhodne rýchlo ubehla.
Lenže domy v dedine, do ktorej práve vchádzal,
boli akési iné, ako tie trubianske. Všade vládlo hlboké nočné ticho, svietilo sa iba v dvoch
okienkach. Podišiel bližšie a silno zaklopal. Na
priedomie o chvíľu vyšiel gazda s lampášom
v ruke a s otázkou čo sa deje. „Sváko vodilo ma
a teraz neviem kde som“, odpovedal Trubien.
Keď obaja podišli bližšie, s prekvapením zistili,

že sa len pred chvíľou lúčili. Otec jeho budúcej
vyvolenej pozrel prísnym okom na svojho nádejného zaťka a začal z neho páčiť, ako to s tým
vodením bolo. Lebo on takým babským pletkám
neveril. „Nuž sváčko, prišiel som k Mäsiarovmu
krížu a tam sa vám čerti ženili, fučalo, mrazilo.
Z diaľky bolo počuť trúbiť dvanástu hodinu. Tak
som zastal, baranicu poriadne do čela nasadil,
huňu pritiahol, lebo zima až pod kožu liezla a vykročil na cestu domov“. „Na skutku si nič viac
nerobil?“ pýtal sa dotieravo sváko. „ Noó, viete,
ešte čosi... Veľa sa u vás pojedlo i popilo, len
akosi nebolo času i za pajtu vybehnúť a tak som
si pri tom kríži ešte i z mechúra trošku uľavil“.
„Vieš mládenček,“ dodal sváko, „sú veci, ktoré
my chlapi nedokážeme bez ujmy robiť proti vetru! Ukázal si vetru chrbát a po to všetkom, keď
si skončil, zabudol si sa otočiť späť do Trubína
a si znova tu! V tom je celá záhada tvojho vodenia.“ Po krátkom rozhovore odporučil mladíkovi,
aby sa už nikde nezastavoval a neotáčal, lebo
ho rovnako môže povodiť hockde na trubianskej
ceste, a nielen pri Mäsiarovom kríži.
Vladimír Solár

Les nás živil, šatil, hrial ...
Les stál pri zrode človeka. Chránil ho, poskytoval mu obživu priamo, i prostredníctvom nenahraditeľných surovín. Učil ho nepoddajnosti a sile, vnímavosti krásy a radosti bytia.
A hoci sa človek k nemu často správal nie práve najpozornejšie,
ba hrubo, predsa stál. Trpezlivo znášal príkoria, akoby vedel, že raz
príde čas, ktorý ho vyzdvihne na piedestál obdivu a hodnoty, ktorý mu
právom patrí.
Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Prestavlky obhospodaruje cca. 105 ha lesných pozemkov. Starostlivosť o len si vyžaduje veľké úsilie a odbornosť. Rozsah prác je značný, počnúc úpravou
plochy po ťažbe (uhadzovanie haluzín), výsadba stromčekov, ochrana náterom proti ohrýzaniu zveriny, prerezávky, predaj drevnej hmoty
(jediný príjem do pokladne).
I keď počas celého roka sa na týchto prácach podieľajú takmer stáli pracovníci, je potrebná pomoc aj ostatných vlastníkov – podielnikov.
Preto 08.09.2015 brigádnicky pomáhali členovia výboru spoločenstva,
13.10.2015 to boli miestni poľovníci. Zapojili sa aj členovia ZO JDS.
Ďalšie brigády z radov vlastníkov sa nekonali z dôvodu nepriaznivého jesenného počasia. Predseda spoločenstva – odborník v les-

nom hospodárstve vyjadril spokojnosť s prácou brigádnikov. Touto
cestou im srdečne ďakuje.
Brigády sa budú konať aj v roku 2016 s účasťou vlastníkov – podielnikov.
Každoročne sa pre všetkých občanov koná „Deň otvorených dverí“. Cieľom podujatia je oboznámiť sa s našim lesom, odpútať sa od
bežných starostí a zamyslieť sa nad zmyslom života. Tohto roku to
bolo 28.06.2015. Očakávali sme väčší záujem zo strany občanov.
Potešila nás účasť detí, počnúc škôlkármi sprievode svojich rodičov.
Celospoločenský význam lesa spočíva v jeho vodohospodárskej
klimatickej, ochrannej a rekreačnej funkcii. V súčasnej dobe sme svedkami rôznych prírodných katastrof – búrky, povodne, suchá, požiare,
neúroda. Je to dôsledok klimatických zmien a globálneho otepľovania.
Všetky tieto nepriaznivé zmeny zapríčinil človek. Človek, ktorý honbou
za vysokým ziskom neváha znehodnotiť aj to, čo patrí nám všetkým
a čo je pre človeka najcennejšie. Zdravie svoje a svojich najbližších.
Preto prestaňme byť nezodpovední voči všetkému, čo má nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Aby generácie, ktoré prídu po
nás, dopad klimatických zmien pocítili čo najmenej.
Výbor LS PS
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Jazierko na Opeke opäť čisté

V našej obci sa nachádza zaujímavé jazierko. Môžeme ho nájsť pri ceste k vodárni.
Kedysi bolo čisté a boli v ňom aj rôzne druhy
rýb. Vzniklo lámaním sopečného andezitu,
ktorý sa doskovito odlučoval. Prírodný kameň bol vhodný na výrobu dlažby.

Po čase sa jazierko stalo smetiskom. Nezodpovedne sa zavážalo rôznym domovým
odpadom (napr. starou strešnou krytinou,
ojazdenými pneumatikami, pňami starých
stromov, ba aj sedačkami starých autobusov
aj iným odpadom).

Naši záhradkári
Stalo sa už tradíciou, že každoročne
uskutočňujeme zájazd do Trenčína na
záhradkársku výstavu. Okrem možnosti nákupu stromčekov, kríkov, kvetín sa
môžeme zúčastniť rôznych odborných
prednášok, o ktoré je tiež záujem.
V mesiaci október sme oberali ovocie v areáli MŠ. Spestrili sme tak našim
najmenším jedálny lístok z pohľadu
cenných vitamínov.
Naši členovia Ing. Vladimír Solár
a Jozef Foltan sa prihlásili do celoslovenskej súťaže „Záhrada 2015“ a to
vlastným dopestovaním jabĺk odrody
rubín, gloster, matkino, idaret. I keď
vzorky odoslali s dostatočným predsti-

Milí priatelia, drahí spoluobčania!

Skupina milovníkov prírody z našej
obce, sa po konzultácii s pánom starostom,
pustila do čistenia jazierka a odstraňovania náletových krovín. Výsledkom je čisté
jazierko, v ktorom opäť môžu žiť vodné živočíchy.
Všímajme si svoje okolie, snažme sa ho
zveľaďovať. Chráňme si prírodu, príroda
sa nám za to mnohonásobne odvďačí.
Marian Kremnický

hom, pošta ich adresátovi doručila až
po konanej výstave.
Niektorí členovia SZZ sú zároveň
členmi ZO JDS. Spoločne sa podieľame na udržiavaní miest posledného
odpočinku – cintorína. Tu sem vysadili
ozdobné kríky, od buriny sme čistili časť
vydláždeného chodníka. Pozornosť venujeme aj hrobom, ktorých pozostalí sú
mimo našej obce. A to nielen počas „dušičkových dní“. Tak je to aj s opadnutým
lístím z líp pri kostole. Toto každoročne
likviduje náš člen spolu s rodinou.
Máme dobrý pocit z toho, že aj my,
svojimi aktivitami podľa našich možností a schopností prispievame k zlepšeniu
života v obci.
Výbor SZZ ZO

Činnosť ZO JDS v roku 2015
Seniori v obci Prestavlky a Horná Trnávka v tomto roku organizovali brigády
pri úprave okolia kostola, domu smútku,
cintorínov a v hore pri vykášaní buriny
okolo stromčekov. Boli nápomocní aj
obecnému úradu pri organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí.
Popri práci a starostlivosti o vnúčatá
si našli čas na spoločné posedenia pri
guláši, výlety do prírody, zájazdy na kúpanie do termálnych kúpalísk, na športové hry seniorov a podobne.

Nárečový slovník

Výbor ZO JDS si praje, aby sa v nasledujúcich rokoch zapájalo viac členov
do konaných akcií.
Zároveň želá všetkým svojim členom,
ako aj čitateľom obecných novín pokojné
a požehnané sviatky, prežité v kruhu svojich najbližších. V roku 2016 praje pevné
zdravie, šťastie a veľa dobrej nálady.
Mária Čierťaská, Tajomníčka ZO JDS

Blíži sa koniec roka, všetci upratujeme a bilancujeme, hodnotíme, verím, že
každý z nás najviac sám seba :).
Aj ja som si konečne povedala: „Dosť,
stačilo, pozriem sa na výsledok môjho
snaženia..“.
Poupratovala som teda písací stôl, alebo lepšie povedané, urobila som si poriadok v počítači a 28. októbra 2015, v deň
200-tého výročia narodenia Ľudovíta Štúra som ukončila takmer 5-ročnú prácu na
našom prestavlckom nárečovom slovníku. Celý materiál som poslala tlačiarňam
v Sabinove a veľmi som prosila, aby nám
Nárečový a hovorový slovník obce Prestavlky a obcí v okolí Svätého Kríža nad
Hronom urobili do Vianoc. Dúfam, že sa
im to podarí...
Veľmi sa naň teším, verím, že aj Vy
všetci. Tí, ktorí ste do neho prispeli starými, takmer už zabudnutými slovami, tí
o ktorých v ňom píšem, tí, ktorí si v ňom
prečítajú vtipný príbeh o sebe, či o niektorom zo svojich predkov. Aj Vy, ktorí
v obrazovej prílohe na starej fotografii
nájdete sami seba, alebo svojich rodičov, či starých rodičov, keď mali krásnych –násť.
Žiadna z okolitých obcí ešte nemá
svoj nárečový slovník. Prestavlky sú
prvé! Ďakujem všetkým ktorí mi pomohli, aby toto malé, ale pre nás vzácne
dielko, uvidelo svetlo sveta. Ďakujem
sponzorom, ďakujem poslancom a pánovi starostovi za morálnu, aj finančnú
podporu.
A tu je môj tip na pekné prežitie sviatočného vianočného dňa: Po slávnostnej
svätej omši, dobrom obede a rodinnej
zdravotnej prechádzke
krásnym prestavlckým chotárom, vezmite do ruky náš
slovník a listujte. Možno sa zasmejete,
možno Vám aj slza vypadne pri spomienke na chvíle, čo sú nenávratne preč...
A s vďakou zaspomínajte na Vašich drahých, ktorí nás predišli do večného domova. Zaslúžia si to.
Zo srdca Vám prajem, drahí moji rodáci, radostné vianočné sviatky a požehnaný, teda úspešný nový rok 2016!
S láskou
Magda Poloňová

Jeden predsviatočný
Vnúčik: Starká... a ty si ako k nám
prišla?
Starká: Vlakom, vnúčik môj, vlakom.
Vnúčik: No vidíš ocko a ty si vravel,
že starkú určite čerti doniesli !?
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Marec - mesiac knihy

24. marca deti z materskej
škôlky spolu s pani učiteľkou navštívili našu obecnú knižnicu. Prišli
už s vlastnoručne pripravenými
čitateľskými preukazmi a záložkami. S deťmi sme si prezreli rôzne
prichystané knižky a na počítači
sme si popozerali prezentácie
o knihách a knižniciach. Porozprávali sme sa aj o tom, ako kniha
vznikla a ako sa máme ku knihám

správať. Deti najviac zaujímali rozprávky, knihy o zvieratkách a kvetoch, knihy o strojoch, stavbách a
traktoroch, ale aj knihy pre dospelých. S pani učiteľkou sme si
prečítali aj úryvky z rôznych kníh
- aj z najznámejšej a najrozšírenejšej knihy sveta – z Biblie a tiež
o našich vierozvestcoch svätých
Cyrilovi a Metodovi. Na konci si
väčšina detí požičali knižky a zapísali si ich do čitateľských preukazov . Veľký záujem bol o pečiatku
do preukazu. Potom sme si spolu
zaspievali pesničky a ponúkli sa
sladkosťami. Všetkým deťom sa
páčilo a sľúbili, že si knižky budú
vážiť a po ich prečítaní si prídu požičať ďalšie.
Milí malí i veľkí čitatelia,
prajem Vám, aby ste si našli čas
počas dlhých zimných večerov

sadnúť si k dobrej knihe, ktorú
si môžete prísť požičať do obecnej knižnice. Zavolať môžete na
tel. číslo 045/6773141, alebo
0940/263410.
Valéria Kremnická

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Horná Trnávka (ZO SZCH)
Naša
organizácia so sídlom
v Hornej Trnávke
má za sebou už
16 rokov činnosti.
V tomto článku Vám chceme predstaviť jej prácu
v roku 2015 a pozvať Vás na akcie, ktoré bude organizovať v roku 2016. Chovatelia združení u nás
sú z celej oblasti Žiaru nad Hronom. To, že sme
úspešný o tom svedčí členská základňa, ktorá je
najväčšia v rámci celej oblasti Žiaru nad Hronom,
Žarnovice a B. Štiavnice. Všetky tieto oblasti spadajú pod Oblastný výbor Pohronie (OV SZCH), ktorý
je členom Slovenského a Európskeho zväzu chovateľov. Našim cieľom je chov čistokrvných zvierat,
ich šľachtenie, rozmnožovanie a tým zveľadenie
a zachovanie genofondu, ktorý nám tu zostal po
našich predkoch. Nemalým prínosom tejto našej
práce pre naše rodiny je, že si na našich dvoroch
dopestujeme lacnejšiu, no hlavne zdravú potravinu,
ktorá sa v obchodoch dá už len ťažko kúpiť. Tým, že
udržujeme nepríbuznú plemenitbu v chovoch a do
chovov vyberáme štandardné a zdravé zvieratá, tak
aj potomstvo je odolnejšie a nie je potrebné používať v takej miere vitamíny, lieky a vakcíny ako vo
veľkochovoch.
Popri našej bežnej chovateľskej práci ponúkame aj podporu laickej verejnosti na nami poriadaných akciách, ktoré už tradične organizujeme
s našimi chovateľmi pod hlavičkou OV SZCH Pohronie. Náš rok 2015 sa začal výročnou členskou
schôdzou kde sme zhodnotili uplynulý rok a schválili
si rozpočet a plán práce na daný rok. Medzi nami
organizované veľmi populárne akcie patrí BURZA
zvierat (ďalej BZZ), ktorú organizujeme vždy druhú
nedeľu v mesiaci od marca do októbra od 7.00 h do
9.30 h. BZZ nájdete v Žarnovickom Central parku
na ulici Potočná 8 za Plochou dráhou. Tu si môžete
nakúpiť zvieratá do Vašich chovov, krmivá, kŕmidlá

a rôzny iný materiál aj nechovateľského charakteru.
Výhodou je, že tu predávajú nielen naši chovatelia,
ale aj firmy ktoré podnikajú v chove hydiny, výrobe
krmív, liečiv a podobne. Tento rok BZZ obohatila aj
prednáška veterinárnej lekárky. Každá BZZ má priemernú návštevnosť cca 300 ľudí. Touto cestou Vás
na BZZ v roku 2016 pozývame. Tiež uvítame keď
sa zapojíte do predaja prebytkov z Vašich dvorov, či
záhrad. Môžete ponúkať čokoľvek, čo súvisí s hospodárstvom na našich dvoroch.
Ďalšou akciou, ktorú sme usporiadali bola Celoštátna súťaž mladých chovateľov (ďalej MCH)
v Žarnovici. Na súťaži sa zúčastnili chovatelia zo
SR a ČR. MCH súťažili v testoch, poznávačkách
zvierat, v ústnych odpovediach a v projektoch, ktoré
vypracovali na svoje chovy. Na toto celoštátne kolo
sa dostali len tí najlepší MCH z oblastných kôl. Naši
chovatelia prispeli na súťaži jednak organizačne, no
i zabezpečením sponzoringu na toto podujatie.

V druhej polovici augusta náš Zväz podporil
už 42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a
potravinárskej výstavy Agrokomplex Nitra výstavnou
expozíciou, ktorá zaplnila pavilón M5. Už tradične
tento chovateľský pavilón patrí medzi najnavštevovanejšie. Náš chovateľ, občan našej obce, tu získal
aj významné ocenenie Majster Slovenska.
Medzi tradičné akcie na jeseň patrí Oblastná
výstava v Central parku Žarnovica. Tento rok to už
bola 26 v poradí. Chovatelia tu vystavujú širokú škálu zvierat, ktoré sa chovajú v oblasti. Mali sme vystavených niečo cez 200 ks zvierat. V roku 2016 organizujeme na jeseň Pohronskú výstavu, ktorá spája
OV SZCH v rámci kraja a to Pohronie, Zvolen, B.
Bystricu a R. Sobotu. Na tejto výstave je predpoklad,
že bude v Central parku v Žarnovici vystavených cca
600 ks zvierat.
V novembri sa naši členovia zúčastnili 28. Európskej výstavy zvierat (ďalej EV) vo Francúzskom
meste Metz. Veľa našich chovov je na vysokej úrovni
a to sa potvrdzuje aj na takých podujatiach ako je EV.
V rámci SR bola naším najväčším chovateľ-

ským sviatkom XVIII. Celoštátna výstava zvierat
Nitra, ktorá sa konala na výstavisku Agrokomplex
v termíne 12.-13.12.2015. Aj tu naši členovia aktívne pomáhajú a tiež vystavujú svoje zvieratá. Výstava bola pod záštitou ministra pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka. Na výstave
bolo vystavených cca 5000 ks zvierat zo SR a okolitých štátov. Daná akcia je dôstojné vyvrcholenie
práce našich chovateľov. Tu sme porovnali kvalitu
našich chovov. Nakúpili, či vymenili potrebný chovateľský materiál a podelili sa o skúsenosti z našich
chovov.
V priebehu roka naši členovia pracovali vo všetkých riadiacich štruktúrach SZCH a v kluboch nimi
chovaných zvierat. Tu sa riešilo ďalšie smerovanie
nášho chovateľstva, ktoré je dnes už stabilizované
a vďaka svojim zanieteným členom napreduje aj za
hranicami SR.
Zo základného prehľadu práce ZO SZCH H. Trnávka za rok 2015 by to bolo všetko. Ak máte záujem sa niečo viac dozvedieť o činnosti nášho Zväzu
kliknite si na www.szch.sk . Tiež Vás radi uvidíme
na výročnej členskej schôdzi vo februári 2016, kde
sa môžete informovať na podrobnosti o uvedených
činnostiach organizovaných ZO a OV SZCH, alebo
priamo nás môžete kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese stanislav.ciertasky@gmail.com .
My chovatelia Vám prajeme všetko dobré do
roku 2016, hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu,
šťastie a vopred ďakujeme za Vašu podporu.
S chovateľským pozdravom:
Tajomník ZO SZCH H. Trnávka, Čierťaský Stanislav
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Zo života obce 2015

Výstu na Jazvínsku skalu

Výstup na Jazvínsku skalu a Deň otvorených dverí v lesnom
spoločenstve, pozemkovom spoločenstve Prestavlky.

Stavanie májov
Stavanie májov je jednou z tradícii, ktorú si zachovávame v
oboch častiach obce. Tento rok opäť pribudlo mladých, ktorí sa
zapojili do stavania.

Hokejový turnaj
Aj keď na sneh bola zima skúpa, primrzlo nám celkom dobre a tak sme opäť usporiadali na Prestavlckom rybníku Hokejový turnaj.

Vatra na Kováčovej
Môžeme byť hrdí na našich mládencov, že každoročne
udržiavajú tento zvyk - pálenie vatry v predvečer dňa víťazstva
nad fašizmom, pretože vo väčšine obcí to už nemá kto robiť.

7. ročník Obecného plesu
v Prestavlkoch
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Deň matiek
Naše deti opäť nacvičili pekný program, ktorým spestrili
všetkým mamám nedeľné popoludnie.

Mesiac úcty k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme si spestrili jedno
jesenné, nedeľné popoludnie kultúrnym programom. Vystúpili
deti z našej Materskej školy a mužský spevácky zbor SEKERA
zo Žiaru nad Hronom.

Mikuláš
Farský deň
Tradičná oslava Farského dňa v Hornej Trnávke sa tento
rok konala 2 týždne pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda. Mali
sme na to dôvod. Pán farár Marián Mlynárik skončil 30. júna
svoje 10-ročné pôsobenie v našej farnosti. Takže tohtoročný
Farský deň bol aj takou neoficiálnou rozlúčkou s našim farárom
Mariánom.

Asi si budeme musieť postupne zvyknúť na pomalší a miernejší príchod zimy, no Mikuláš sa ani tento rok nedal oklamať
jesennými teplotami a prišiel načas. Plnú sálu detí nenechal
sedieť ani na chvíľu a do súťaží postupne zapojil všetky deti
od najmenších až po tých najväčších "čertov". Každý, kto sa
pridal, ale aj tí, čo sa len nesmelo prizerali nakoniec dostali
balíček plný dobrôt.
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Futbal v našej obci
Vážení športoví priatelia, v roku 2015 sa udialo v našom futbale
niekoľko zmien. Nakoľko bolo málo hráčov v mužstve dospelých,
rozhodli sme sa do novej sezónny 2015/2016 mužov neprihlásiť,
ale aj napriek tomu mali v jarnej časti sezóny 2014/2015 lichotivé výsledky a tým hráčom, ktorí sa snažili o vzornú reprezentáciu,
chcem touto cestou poďakovať.

II. Trieda dospelých Juh

TJ Partizán Prochot - TJ Prestavlky
Góly: M. Bil, J. Kukučka, M. Haring

8:3

TJ Prestavlky - TJ Štart Prenčov
Góly: M. Bil, J. Kukučka

2:2

FK Vyhne - TJ Prestavlky

4:0

TJ Prestavlky - Sklené Teplice
Góly: P. Kukučka 3, M. Bil, R. Štyriak

5:0

ŠK Lesy - TJ Prestavlky

1:0

TJ Prestavlky - FK Malá Lehota
Góly: A. Dedík

1:5

ŠK Rudno nad Hronom - TJ Prestavlky
Góly: P. Kukučka, A. Dedík

1:2

TJ Prestavlky - MFK Žarnovica

0:4

TJ Prestavlky - FK Pohronie Dolná Ždaňa
Góly: M. Kukučka

1:2

TJ Ostrý Grúň - TJ Prestavlky

3:0

TJ Prestavlky - ŠK Hronský Beňadik
Góly: J. Kukučka

1:1

22

5 3 14

32:73

18 -15

11 TJ Partizán Prochot

22

4 4 14

39:73

16 -17

12 TJ Slovan Česko-slovenské
štátne kúpele Sklené Teplice

22

1 5 16

16:100

8 -25

Najväčšiu radosť nám urobilo družstvo starších žiakov, ktorí
v sezóne 2014/2015 v III. lige U15 skupiny C dosiahli historický
úspech nášho futbalu a obsadili druhé miesto, len o jediný bod
za prvým TJ Baník Kalinovo. Toto sa vo veľkej miere prejavilo
veľkým záujmom o našich hráčov z mužstiev z vyšších súťaží.
Do FK POHRONIE prestúpil Andrej Beňo, náš najlepší strelec
a do MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN na ročné hosťovanie Ján
Abrahám. Ďalší hráči o ktorých bol záujem ako Miroslav Bill,
Martin Paučo, Erik Barbora, Ondrej Šnirc a Samuel Čierťaský,
neboli uvolnený.

III. Liga SŽ U15 Skupina C - jarná časť

TJ Prestavlky/H. Trnávka - MFK Spartak Hriňová
Góly: A. Beňo, A. Šimko, P. Minich

3:0

TJ Baník Klinovo - TJ Prestavlky/H. Trnávka
Góly: A. Beňo

3:1

TJ Prestavlky/H. Trnávka - OTJ Hontianske Nemce 1:15
Góly: J. Abrahám 4, S. Galbavý 3, P. Chovanec, T. Ďuriš,
A. Minich 2, A. Beňo, P. Minich, F. Paučo 2
ŠK Partizán Čierny Balog - TJ Prestavlky/H. Trnávka 3:5
Góly: A. Beňo 3, S. Čierťaský, A. Baniari
TJ Prestavlky/H. Trnávka - OFK Slovenská Ľupča
Góly: A. Minich, A. Beňo 2, J. Abrahám 3, A. Baniari 3

TABUĽKA II. TRIEDA DOSPELÍ "JUH"
Z

10 ŠK Hronský Beňadik

V R

P

Skóre

B

+/-

1 MFK Žarnovica

22 18 2

2

93:12

56

23

2 FK POHRONIE Žiar nad
Hronom Dolná Ždaňa

22 17 0

5

65:31

51

18

3 TJ Ostrý Grúň

22 14 0

8

63:26

42

9

4 FK Vyhne

22 12 5

5

59:29

41

8

5 TJ Štart Prenčov

22 11 4

7

73:40

37

4

6 ŠK Lesy

22 11 4

7

45:34 37 (-3)

4

7 FK Malá Lehota

22 10 1 11

46:50

31

-2

8 TJ - Prestavlky

22

6 4 12

32:66

22 -11

9 ŠK Rudno nad Hronom

22

7 0 15

32:61

21 -12

9:4

TJ Prestavlky/H. Trnávka - FK CSM Tisovec
10:1
Góly: A. Beňo 3, A. Šimko 3, A. Baniari 2, J. Abrahám 2
FK Slovan Kúpele Sliač - TJ Prestavlky/H. Trnávka
Góly: J. Abrahám 2, A. Minich

1:3

TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠKF Kremnica
Góly: A. Baniari 2, A. Šimko

3:2

MFK Revúca - TJ Prestavlky/H. Trnávka
4:6
Góly: A. Šimko 2, A. Minich, P. Minich, F. Paučo, A. Baniari
ŠK Prameň Kováčová - TJ Prestavlky/H. Trnávka
Góly: A. Minich 2, P. Minich, J. Abrahám

0:4

TJ Prestavlky/H. Trnávka - Brusno
Góly: S. Čierťaský, A. Beňo, A. Baniari 2, J. Abrahám

5:0
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Tabuľka IV.liga dorast U19 skupina C

TABUĽKA III.LIGA SŽ U15 SKUPINA C
Z

V R

P

Skóre

B

+/-

Z

V

R

P Skóre

B

+/-

1 TJ Baník Kalinovo

22 20 1

1 111:11 61

28

1 OFK Slovenská Ľupča

14 13

0

1 66:16 39

21

2 TJ - Prestavlky

22 20 0

2 135:25 60

27

2 TJ Sokol Medzibrod

14 11

1

2

47:9 34

13

19

13

3 MFK Revúca

22 17 1

4 113:25 52

4 ŠK Partizán Čierny Balog

22 12 2

8

75:57 38

3 TJ Tatran VLM Pliešovce

14 11

1

2 40:21 34

5

4 ŠKF Kremnica

14

9

2

3 56:21 29

5

14

9

1

4 63:25 28

10

8

65:48 38

5

5 FK Sitno Banská Štiavnica

9 3 10

36:52 30

-3

6 ŠK Heľpa

14

9

1

4 28:24 28

7

7 TJ Družstevník Očová

14

5

3

6 30:36 18

-6

8 TJ - Prestavlky

14

6

0

8 33:44 18

-3

9 TJ Lovča

14

5

2

7 37:41 17

-4

10 ŠK Selce

14

4

2

8 27:45 14 -10

11 FK 1928 Jasenie

14

4

1

9 21:49 13

14

3

1 10 42:56 10 -14

14

3

0 11 16:54

9

14

3

0 11 20:64

9 -12

14

2

1 11

0

0

0

5 MFK Spartak Hriňová

22 12 2

6 ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ
Brusno

22

7 ŠK Prameň Kováčová

22

8 3 11

30:56 27

-6

8 ŠKF Kremnica

22

7 5 10

31:40 26

-7

9 FK Slovan Kúpele Sliač

22

6 5 11

24:58 23 -10

10 OFK Slovenská Ľupča

22

6 1 15

45:85 19 -14

11 FK CSM Tisovec

22

2 1 19 22:105

7 -26

12 OTJ Hontianske Nemce

0 2 20 14:139

2 -31

12 ŠK Prameň Kováčová

22

13 TJ ŠK Kremnička

0

14 FK Šalková
15 MFK Žarnovica

13 TJ PS Hliník nad Hronom (odstúpené)

0

0 0

0

0:0

0

Do sezóny 2015/2016 sme do IV. ligy dorast U19 skupina C
prihlásili našich dorastencov, ktorí na nováčika podávali výborné
výkony. Pod vedením trénerov Jána Abraháma a Ľudovíta Beňa,
ktorý nahradil Vladimíra Beňa po jesennej časti skončili na peknom ôsmom mieste.

IV. Liga dorast U 19 skupina C - jesenná časť

FK Sitno Banská Štiavnica - TJ Prestavlky/H. Trnávka 9:1
Góly: A. Baniari
TJ Prestavlky/H. Trnávka - MFK Vígľaš – Pstruša
Góly: I. Harach 2, A. Baniari
TJ Družstevník Očová - TJ Prestavlky/H. Trnávka
Góly: P. Kukučka, A. Šimko

3:1

TJ Prestavlky/H. Trnávka - FK Šálková
Góly: A. Baniari, P. Kukučka 2, A. Šimko 2, M. Bil,
M. Cimerman, S. Čierťaský

8:2

TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠK Heľpa
Góly: P. Kukučka 2

2:4

TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠK Prameň Kováčová
Góly: M. Bil, M. Paučo 2

16 MFK Vígľaš - Pstruša (odstúpené)

0

9:30
0:0

-8
-9

7 -11
0

0

V sezóne 2015/2016 sme v III. lige U15 a U13 skupiny C spojili
naše družstvo s klubom TJ PS Hliník nad Hronom. Družstvo U15
nastupovalo pod vedením trénerov Ľudovíta Kráľa a Jakuba Haringa, družstvo U13 pod vedením Norberta Demeša.

Majstrovské zápasy U 15
zápasy hrané doma:

4:2

1

Hliník,Prestavlky - Horehron 2-2

2

Hliník, Prestavlky - Hon Nemce 2-1

3

Hliník,Prestavlky - Hriňova 1-2

4

Hliník, Prestavlky - Č.Balog 0-0

5

Hliník,Prestavlky Sliač 7-2

zápasy hrané vonku:
1

Divín - Hliník,Prestavlky 6-2

3:2

2

Tisovec - Hliník,Prestavlky 0-1

3

Brusno - Hliník,Prestavlky 1-1

TJ Lovča - TJ Prestavlky/H. Trnávka
Góly: P. Kukučka 4, A. Baniari

2:5

4

Kováčová - Hliník,Prestavlky 5-0

5

Sl. Lupča- Hliník,Prestavlky 13-0

MFK Žarnovica - TJ Prestavlky/H. Trnávka
Góly: E. Barbora, O. Šnirc

0:2

TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠKF Kremnica
Góly: M. Bil, M. Paučo 2

3:5
1

FK 1928 Jasenie - TJ Prestavlky/H. Trnávka

2:0

2

TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠK Selce
Góly: I. Harach, P. Kukučka

2:0

OFK Slovenská Ľupča - TJ Prestavlky/H. Trnávka
Góly: M. Bil

9:1

Tabuľka po jesennej časti
Z

V

R

P

Body

MFK Spartak Hriňová

10

9

0

1

52:11

27

OFK Slov.Lupča

10

7

0

3

46:18

21

3

FK Prameň Kováčová

10

6

1

3

27:13

19

4

FC Slovan Divín

10

6

1

3

32:22

19
19

5

FK Horehron

10

6

1

3

37:28

6

ŠK Partizán Č.Balog

10

5

2

3

38:17

17

2:1

7

ŠK CVČ Brusno

10

4

1

5

28:21

13

8

Hliník, Prestavlky

10

3

3

4

16:32

12

TJ ŠK Kremnička - TJ Prestavlky/H. Trnávka

1:0

9

OTJ Hontianske Nemce

10

2

1

7

20:27

7

TJ Prestavlky/H. Trnávka - TJ Tatran VLM Pliešovce
Góly: P. Kukučka, A. Šimko

2:3

10

FK Tisovec

10

2

0

8

20:27

6

11

FK Sliač

10

0

0

10

12:92

0

TJ Prestavlky/H. Trnávka - TJ Sokol Medzibrod
Góly: M. Bil, A. Šimko
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Štatistika hráčov U 15
Priezvisko

Meno

1

Škopec

Peter

2

Beňo

3

Ďuriš

4
5

Počet
treningov

Počet zápasov

Počet Golov

29

10

3

Matej

26

10

0

Tobias

24

10

2

Galbavý

Samuel

20

10

0

Barbora

Marek

19

5

0

6

Paučo

Filip

18

8

1

7

Svrčina

Branislav

18

10

1

8

Dodok

Adam

13

6

0

9

Pitner

Matrin

12

10

2

10

Chovanec

Martin

8

6

0

11

Rolenc

Erik

6

3

0

12

Kušnier

Rudolf

4

8

4

13

Čavojec

Alex

3

8

0

14

Ďurian

Filip

0

3

2

15

Minich

Alan

0

1

1

Strelci gólov
Filip Ďurian
Marek Meliš
Patrik Cabánik
Michal Cabánik
Peter Cabánik

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Narodili sa:
Karolína Beňová 23.04.2015, Adam Král 06.05.2015,
Šarlota Beňová 11.05.2015
Navždy nás opustili:
Ladislav Adamec 15.02.2015, Jozef Beňo 16.02.2015,
Terézia
Kráľová
22.02.2015, Anna
Škopcová
18.04.2015, Ľudovít Hanus 27.07.2015, Filoména Mošková 10.08.2015, Anna Hajdúchová 13.10.2015, Mária
Králová 24.11.2015
Na spoločnú cestu životom vykročili:
Jaroslava Kuzmová a Róbert Prejsa, Martina Antalová
– Michal Ťavoda, Ing. Martin Poloň – Mgr. Alžbeta Sykorjaková, Radka Páleníková – Štefan Fehérváry, Mária
Balášková MA – Ing. Štefan Motyčák, Mgr. Lucia Marcineková – Peter Boldiš, Vladimír Beňo – Mgr. Lucia Gubániová, Martin Bil – Tatiana Hricová

6
3
3
2
1

Majstrovské zápasy U 13
1 Brusno

9

8

0

1

44"13

24

2 Hriňová

9

7

0

2

50:17

21

3 Sliač

9

7

0

2

55:34

21

4 Tisovec

9

6

0

3

40.17

18

5 Kováčová

9

6

0

3

40.17

18

6 Čierny Balog

9

5

0

4

40:28

15

7 Slovenská Ľupča

9

3

0

6

27:31

9

8 Hontianske Nemce

9

2

0

7

50:55

6

9 Hlinik-Prestavlky

9

0

0

9

15:74

0

9

0

0

9

3:84

0

10 Divin

Na záver by som chcel poďakovať sponzorom: Obci Prestavlky,
pánovi Jaroslavovi Pajdičovi, Petrovi Minichovi, Rolandovi Tóthovi,
Marianovi Futákovi. Trénerom: Jánovi Abrahámovi, Ľudovítovi Beňovi, Ľudovítovi Královi, Jakubovi Haringovi, Nórbertovi Demešovi. Vďaka patrí Ľubošovi Kukučkovi, ktorý sa staral o trávnik, za valcovanie
ihriska Jozefovi Foltánovi, hospodárovi Jaroslavovi Beňovi (Gálisovi)
za prípravu ihriska a šatní pred každým zápasom, Haline Vincencovej za čistotu dresov, ekonómke Simone Barborovej. V neposlednom
rade všetkým futbalovým priaznivcom, ktorí navštevovali zápasy
našich mužstiev.
Ešte raz úprimne ďakujem všetkým, čo sa starali o chod OZ
TJ Prestavlky/H. Trnávka. Do ďalšej sezónny prajem všetkým veľa
úspechov a chlapcom strelených gólov. Športu zdar.
Predseda OZ TJ Prestavlky/H. Trnávka
Milan Dolnický

Najstarší občania:
žena: Mária Beňová 06.12.1921
muž: Peter Beňo 23.09.1927
90 roční: Katarína Kartalová
80 roční: Emília Kukučková, Ján Finka, Margita Vallová,
Anna Foltanová, Filoména Beňová, Katarína
Hanusová, Anna Tomová, Mária Finková
70 roční: Terézia Kúšová,Oľga Adamcová, Vladimír Foltan,
Terézia Beňová
60 roční: Margita Kniesznerová, Ján Beňo, Erika Môcová, Jarmila Ličková, Vladimír Kráľ, Magdaléna
Kováčová, Blahomír Abrahám, Beata Balášková, Ľubomír Rozenberg, Mária Hudecová,
Oľga Slašťanová, Mária Trusková, Mgr. Janka
Šimková, Dária Finková
50 roční: Beáta Škopcová, Jaroslav Marcinek, Ružena
Dunková, Zlatica Haringová, Vladimír Tököli,
Viera Beňová

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

