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Milí spoluobčania

Dostáva sa Vám do rúk vianočné číslo
obecných novín. Určite sa zhodneme v tom,
že Vianoce pre nás všetkých majú osobité
čaro a to bez ohľadu na vek. Všetci sa na
ne dokážeme tešiť. Dobre však vieme, že
tie krásne sviatočné dni plné emócií, nedajú
sa oddeliť od reálneho života, povinností,
radostí i starostí všedných dní.
Nie pre všetkých budú rovnako bohaté,
nie pre všetkých budú rovnako šťastné, nie
pre všetkých budú rovnako veselé. Jednoduchšie povedané, je to aj obzretie sa dozadu „čo život dal, čo život vzal“. Sviatočnú
atmosféru prežívame so svojimi najbližšími,
v kruhu našich rodín, podľa vlastných pravidiel, zvykov i tradícií. Veľmi by som sa tešil,
aby z tejto ničím nenahraditeľnej rodinnej
atmosféry sa aspoň malá časť presunula
do života obce, do ľudskej spolupatričnosti,
vzájomnej úcty, tolerancie, pomoci jeden
druhému.
Blížiaci sa koniec roka nám však
ponúka aj príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok 2012, prehodnotiť
vykonané skutky i nesplnené sľuby.
Po rokoch, kedy sme v našej obci riešili
veľké projekty, ako boli rekonštrukcia vodovodu, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
rekonštrukcia kultúrno-spoločenského
centra v Hornej Trnávke, nastal útlm. Nie
však z dôvodu, že by sme už nemali čo
rekonštruovať alebo opravovať, ale z dôvo-

du zlej ekonomickej situácie v našom štáte
a v celej Európskej únii. Na ministerstvách,
ktoré by mohli pomôcť riešiť problémy v našej obci, ako napr. rekonštrukcia miestnych
komunikácii, zateplenie a výmena okien na
kultúrnom dome v Prestavlkoch, rekonštrukcia vodovodného potrubia od vodojemu v Prestavlkoch po zdroje pitnej vody, ale
aj rôzne menšie akcie, neboli žiadne výzvy
na získanie finančných prostriedkov na už
spomenuté akcie.
Koniec roka 2011 a rok 2012 bol rokom,
kde sme si mohli dovoliť riešiť len menšie
akcie financované v prevažnej miere len
z obecného rozpočtu.
Na konci roku 2011 pred Vianocami
sme mali veľký problém na vrte Horná
Trnávka, kde nám vypadla ponorka
a skorodovala stena vrtu, čím sa nám vrt
zasypal. Postupným čistením vrtu vrtnou
súpravou sme sa dostali do hĺbky 37 m.
Po zameraní nám voda začínala v hĺbke
19 m a po montáži nového antikorového
ponorného čerpadla zásobujeme z vrtu
Horná Trnávka obyvateľov ulíc Žleby,
Podhora a ulica k prestavlckým Rómom.
Zásobovanie obyvateľov Hornej Trnávky
pitnou vodou prebiehalo v roku 2012
prevažne z prestavlckého vrtu, nakoľko
sme v šachte pri prestavlckých Rómoch
zdemontovali starý redukčný ventil a nahradili klasickým uzatváracím ventilom.
Čistenie vrtu Horná Trnávka a následné
zakúpenia a montáž ponorného čerpadla
nás stáli 3051,70€.
Hneď začiatkom roka sme začali

ČÍSLO 1
s čistením filtrov na filtračnej stanici Horná
Trnávka – vyberala sa kompletná vrstva
filtračnej náplne až po dno filtra. Práce
vykonávali pracovníci na menšie obecné služby. To čo sa nestihlo v zimných
mesiacoch, pokračovalo v lete pomocou
študentov, ktorí boli zamestnaní na študentskú brigádu.
V mesiaci marec sme v lokalite pri
prestavlckom rybníku vypilovali topole.
Práce vykonávala firma DREVINKA – Ivan
Tadian. Vyťažilo sa 175,02m3 drevnej hmoty, za ktorú sme firme Drevinka fakturovali
2100,24 €.
Z dotácie od poslancov BBSK v sume
500,- € boli zakúpené 5 ks váľand, písací stolík pre prevádzkovateľky a regály
na umiestnenie kuchynského inventáru
v kultúrno-spoločenskom centre v Hornej
Trnávke. Ďalej bol zakúpený kuchynský
inventár pre 60 hostí do kultúrno-spoločenského centra v Hornej Trnávke a doplnený kuchynský inventár pre 120 hostí
v kultúrnom dome v Prestavlkoch. Inventár
bol zakúpený v sume 1246,46 € z obecného rozpočtu.
V mesiaci máj som začal s rekonštrukciou vodovodného potrubia v časti
pri prestavlckých Rómoch, ktorí boli napojení na starú vetvu vodovodu vedúcu
cez záhradu p. Vojtecha Krála, vetvu sme
odstavili. Túto rómsku časť sme napojili
na vodovod Horná Trnávka. Jednalo sa
o 8 vodovodných prípojok a približne 90
m hlavnej vodovodnej trasy. Rekonštrukcia bola financovaná z obecného rozpočtu
v sume 1783,92 €.
(pokračovanie na str. 2)

STRANA 2

Milí spoluobčania
(dokončenie zo str. 1)
V letných mesiacoch som zamestnal
troch pracovníkov na opravu a reguláciu
prestavlckého potoka v časti od mosta
cesty III. triedy po záhradu p. Michalova.
Zamestnal som ich na základe dohody
o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie
následkov mimoriadnej situácie podľa §
50j zákona č.5/2044 Z.z. o službách zamestnanosti. Celkový príspevok na mzdy
vo výške 6168,99 € nám bol poskytnutý
nasledovne: zo štátneho rozpočtu vo výške
15% a z Európskeho sociálneho fondu vo
výške 85%. Z obecného rozpočtu sme
financovali len nákup materiálu (cement,
štrk) v sume 991,71 €
Milí občania, jednou z povinností
obecného úradu je aj zabezpečiť sociálnu
starostlivosť našim seniorom. Myslím tým
napr. pomoc pri umiestnení našich občanov do domovov sociálnych služieb alebo
domov dôchodcov. Našej obci je v tejto veci
veľmi nápomocný odbor sociálnych služieb
pri BBSK alebo Domov sociálnych služieb
Jesienka Prochot.
Vážení spoluobčania, z médií ste
iste postrehli nepriaznivú prognózu na
rok 2013, po finančnej stránke nás čaká
veľmi ťažký rok. Touto myšlienkou sme sa
zaoberali aj pri tvorbe obecného rozpočtu
na rok 2013. Na jednej strane bola naša
snaha vytvoriť vyrovnaný rozpočet a na
strane druhej sme chceli, aby to malo čo
najmenší dopad na občanov našej obce.
S poslancami OZ sme pri tvorbe obecného
rozpočtu na rok 2013 rozmýšľali, v ktorej
kapitole pridať, a v ktorej ubrať. Nakoniec sme sa dohodli, že všetky poplatky
zostávajú na úrovni roku 2012, budeme
zvyšovať len poplatok za komunálny odpad z pôvodných 18,- € za osobu a rok na
sumu 19,- € za osobu a rok. Zároveň sme
v rámci šetrenia finančnými prostriedkami
pristúpili k úsporným opatreniam. Jedným
z opatrení bolo zníženie platu starostu na
moju vlastnú žiadosť o 20 %. Ďalšie opatrenia: zníženie platu hlavného kontrolóra
obce, zníženie úväzkov zamestnancov
v Materskej škole, zníženie štvrťročných
nákladov na prevádzku obecného vodovodu zamestnancom na príkaznú zmluvu
a posledné opatrenie prehodnotiť zmluvu
s operátorom na prevádzku mobilného
telefónu starostu.
Zároveň by som Vás chcel prostredníctvom obecných novín informovať

o našich plánoch na rok 2013. Finančné
prostriedky, ktoré máme na rezervnom
účte v sume 17673,87 €, z príjmu z predaja obecných pozemkov vo výške
7684,60 € a z predaja traktora vo výške
2500,- €, chceme využiť na vysprávkovanie miestnych komunikácii v častiach
obce Lazina, Žleby, Drahy a námestie
pred Obecným úradom. Podali sme dve
žiadosti o získanie dotácií na Enviromentálny fond: 1. Žiadosť v sume 54384,78 € na
rekonštrukciu potrubia medzi vodojemom
Prestavlky a zdrojmi pitnej vody 2. Žiadosť
na zateplenie a výmenu okien na kultúrnom
dome v Prestavlkoch v sume 43476,76 €.
V prípade úspešnosti našich projektov podaných na Enviromentálny fond nás čaká
zateplenie a výmena okien na kultúrnom
dome v Prestavlkoch a rekonštrukcia vodovodného potrubia medzi vodojemom
a zdrojmi vody Prestavlky.

Milí spoluobčania, aspoň v krátkosti
som Vám priblížil činnosť Obecného úradu
v roku 2012 a naše plány na rok 2013.
Dovoľte mi zaželať Vám príjemné
vianočné sviatky, prežite ich v zdraví
a šťastí, v dobrej pohode, v kruhu svojich
najbližších.
Zároveň dovoľte poďakovať Vám za
prácu v roku 2012 a zaželať úspešný
a šťastný Nový rok 2013.
Starosta obce Ján Abrahám

V roku 2013 si naša obec pripomína
730. výročie prvej písomnej zmienky. Práve
pri tejto príležitosti by som chcel v mesiaci
júl zorganizovať oslavy, ktoré budú stáť
nemalé finančné prostriedky. Preto som
podal žiadosť na poslancov BBSK vo výške 4000,- €, aby sme čo najmenej zaťažili
obecný rozpočet.

ŽIADOSTI O DOTÁCIE
V roku 2012 sme podali žiadosti o dotácie na Enviromentálny fond:
1. Žiadosť v sume 54384,78 € na rekonštrukciu potrubia medzi vodojemom
Prestavlky a zdrojmi pitnej vody
2. Žiadosť na zateplenie a výmenu okien na kultúrnom dome v Prestavlkoch
v sume 43476,76 €.

STRANA 3

P R I P R AV U J E M E . . .

Šánová, Anka Beňová, Anka Bučková,
rodina Kremnických. Mrzí sa, že o knihy
nemajú záujem žiaci, ktorí by mali veľa čítať, aby si rozšírili slovnú zásobu a správne
sa vyjadrovali.
Dúfam že v nasledujúcom roku prejavia naši občania viac záujmov o knihy.
Všetkým čitateľom a spoluobčanom
prajem krásne Vianoce a šťastný Nový
rok.
Mgr. Anna TOMOVÁ

Vianoce 2012

Tri veci sú potrebné
Tri veci musíš sebe aj druhým želať
Zdravie
Priateľov
a radosť
Tri veci musíš ovládať
svoju povahu
svoj jazyk
a svoje správanie
Tri veci musíš zdokonaľovať
Odvahu
Dobrotu
a Lásku k blížnym
Tri veci musíš dať
čo najviac chudobným
slovo útechy smutným
a slovo pochvaly tým, čo si to zaslúžia
Trom veciam sa musíš vyhýbať
Krutosti
Namyslenosti
a nevďačnosti

25.12.2012

ZAMYLSENIE NAD KNIHOU
Kniha – to sú listy papiera zviazané
do zväzku. Človek by mal vidieť v knihe
priateľa a učiteľa zároveň. V minulosti sa
knihy viazali ručne. Považovali ich za
zdroj múdrosti a informácie. Nie všetci
vedeli čítať. Výsadne právo čítať a písať
bola pre historikov, lekárov, učiteľov,
umelcov. Aj panovníci a šľachta to považovali za zbytočnú a podradnú prácu. Mali
na to svojich ľudí. v pätnástom storočí Ján
Guttenberg vynašiel kníhtlač. Záujem o čítanie a knihy sa zvýšil.
Kniha má moc premeniť zlú náladu na
dobrú a dobrú na ešte lepšiu. Kniha nám
pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu
slovnú zásobu, vzdeláva nás a duševne
obohacuje naše vedomosti. Veľa ráz sa
vžijeme do úlohy hlavných hrdinov.

V terajšej dobe sa začína zabúdať na
knihu ako na dobrého priateľa: Starší si
zapnú televízor, mladší sa zahrajú na počítačoch, často ich od knihy odradí dĺžka
knihy. Deti sa často chvália, aký film videli,
akú hru sa hrali. Jednou z príčin nezáujme
o čítanie sú aj peniaze. Často je aj kúpa
obyčajnej knihy luxus.
Aj v našej obci máme knižnicu. Je
umiestnená v materskej škole. Máme
v nej vyše 2000 hodnotných kníh. Každý
si príde na svoje obľúbené knihy, či sú to
historické, hospodárske, náučné, romantické a iné.
Naša obec má 654 obyvateľov. Do
knižnice chodia 20-ti. Celkove som
vymenila 184 kníh. Najväčší záujem
o knihy majú Anka Kukučková, Mária

Tri veci musíš obdivovať
Krásu prírody
Deti
a starých ľudí
Aj napriek týmto želaniam chcem
vysloviť ešte jedno, iba pre Teba:
aby si slovo „musíš“ dokázal zmeniť
vo svojom živote na slovo „chcem“.
Nech Ti v tomto pomáha a sprevádza
ťa Božie požehnanie počas
celých Vianoc.
Marián

STRANA 4

Z činnosti ZO JDS v Prestavlkoch za rok 2012
ZO JDS v Prestavlkoch bola
založená 28.10.2011. Za toto krátke
obdobie sa jej členom podarilo zorganizovať a uskutočniť rôzne akcie.
Počas celého roka sme sa zamerali na kultúrno-spoločenské
a športové aktivity členov. OD
januára do marca sme sa stretávali pri cvičení Cchi kung. Okrem
toho sme v januári navštívili divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene.
V marci bolo 12 členov našej ZO
vo Vodnom raji vo Vyhniach, kde
si každý zúčastnený prišiel na
svoje. V apríli sme sa zúčastnili
športových hier seniorov v Hornej Ždani. Štyria naši členovia
sa aktívne zapojili do športových

disciplín a z toho 2 získali medailové ocenenie. Dňa 13. mája bola
v našej obci oslava Dňa matiek,
ktorá bola spojená s ochutnávkou
jedál starých materí, ktoré pripravili
naše členky. Pomáhali sme aj pri
oslavách MDD a Dňa otcov.
V kultúrno-spoločenskom centre
v Hornej Trnávke sme 8. augusta
organizovali „Regionálnu prehliadku
speváckych súborov seniorov“, ktorá
účastníkom ponúkla zážitok z nádherných melódií ľudových piesní.
V letných mesiacoch sme čistili hroby na cintorínoch, okolie Obecného
úradu a pustili sme sa do väčšieho
upratovania Domu smútku v Hornej
Trnávke a do vyčistenia jeho okolia.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU
Jednou z možností ako podporiť organizácie pôsobiace v obci je aj príspevok 2%
z daní , ktoré môže darovať zamestnanec, fyzická osoba, alebo právnická osoba.
Vaše dve percentá z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu a Vy sa môžete rozhodnúť, kde ich poukážete. Prostredníctvom Vášho
príspevku máte príležitosť podieľať sa na kultúrnom živote v našej obci. Finančné
prostriedky používame na kultúrnu činnosť, ktorú organizujeme pre všetkých občanov našej obce napr. Deň matiek, MDD, Deň otcov, Úcta k starším, Mikuláš ...
Tlačivo „Vyhlásenie“, môžete získať v kancelárii obecného úradu u Lucii Beňovej,
alebo u Adriany Abrahámovej, zároveň ich tu môžete aj odovzdať.
Naše identifikačné údaje: Občianske združenie Chotár Prestavlky – Horná Trnávka,
Prestavlky č.226, 966 01 IČO:42012082, účet: 20285090/6500.
Ďakujeme Vám za príspevky 2% z dane, ktoré ste nám darovali v roku 2012
v sume 321,70 €.
Členovia Občianskeho združenia Chotár
Prestavlky – Horná Trnávka

V septembri sme organizovali
stretnutie členov na opekačke na
futbalovom ihrisku v Prestavlkoch.
Akcia to bola vydarená, ale nás
mrzí, že sa jej zúčastnilo málo členov. V jesennom období sme boli
na 4-dňovom relaxačno – poznávacom zájazde vo Veľkom Mederi.
Navštívili sme termálne kúpalisko,
ktorý nám ponúkol možnosť využiť rôzne bazény, masáže, morský
kúpeľ a iné služby.
V decembri sa budeme spolupodieľať na Mikulášskom posedení s deťmi, kde chceme ukázať
pečenie medovníkov a vianočných
oblátok.
Nezabúdame ani na tých, ktorí
sa dožili okrúhleho životného jubilea. Prostredníctvom obecného
úradu im dávame zahrať pekné
piesne. Pri tejto príležitosti chceme
poďakovať pracovníčkam Obecného úradu, ktoré vždy ochotné
splnia naše požiadavky. Výbor
ZO JDS je vďačný aj starostovi
obce za ústretovosť pri realizácii
našich akcii.
Vážime si stretnutia, rozhovory,
že ani starší človek nie je sám, že
patrí do tejto spoločnosti. Chceme veriť, že staroba nie je večná
samota. Preto sa všetci seniori
stretávajme, rozprávajme, tolerujme si navzájom chyby, lebo nikdy
nevieme, či sa nabudúce znova
stretneme.
Výbor ZO JDS
v Prestavlkoch

STRANA 5

Deň detí, Deň otcov a súťaž vo varení gulášu
Naše súťažné družstvá boli zložené z členov:
Jednota dôchodcov: František Beňo,
Anna Beňová, Ing. Miroslav Môc
Poľovníci: Ladislav Švec, Michal
Beňo
Občianske združenie Chotár: Stanislav Antal, Tatiana Minichová, Peter
Beňo
Rybári: Ľuboš Barbora, Majo Môc,
Ľuboš Beňo, Ján Hubert
Telovýchova: Miriam Kukučková, Milan Dolnický, Jaroslav Beňo (Galis)
Poslanci: Ivan Tatár, Mgr. Marcela
Rozenbergová, Radoslav Černák

Každý rok pripravujeme pre deti
MDD, spojené s množstvom súťaží v podobe branného preteku, pre
najmenších sú pripravené ľahšie
súťaže. Odmenou za výborné športové výkony sú sladkosti. MDD už
tradične spájame s oslavou Dňa
otcov. Každý ocko od nás dostane
pohár dobrého pivka a samozrejme
ho zapojíme aj do zábavy. Veľký
úspech má aj vozenie detí na koňoch ,ktoré nám zapožičajú chovatelia z našej obce.
V tomto roku sme spojili MDD aj
so súťažou vo varení gulášu, kde sa
zapojili aj ostatné organizácie našej
obce. I keď sa jednalo o súťaž, nálada medzi družstvami bola vynikajúca. Sekali sa polienka, krájala cibuľka i mäsko a nechýbalo ani dobré
vínko a domovina. Kuchári sa snažili
o to, aby ich guláš bol ten najlepší.
Veď nielen vôňa, správna hustota,
ale najdôležitejšie – chuť, musela
presvedčiť porotu o konečnom
umiestnení jednotlivých družstiev.
Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, pretože všetky guláše boli
veľmi chutné.

Porota bola zložená z členov:
predseda Prof. Ing. Vladimír Báleš
DrSc
členovia: Filoména Švecová, Mária
Čierťaská, Mgr. Marián Mlynárik, Mária Dolnická, Rudolf Glezgo
Prvé tri miesta obsadili družstvá:
1. Poľovníci
3 . Rybári

2. OZ Chotár

Ďakujeme všetkým súťažiacim,
sponzorom, ako i občanom, ktorí
sa akcie zúčastnili a tak prispeli
k príjemne strávenému popoludniu
a tešíme sa na ďalší ročník súťaže
vo varení gulášu.

STRANA 6

Opäť u nás zahniezdili bociany

Po dlhých osemnástich rokoch
opäť zahniezdili v našej obci bociany.
Pôvodné hniezdo vystavané na drevenom dvojstĺpe neďaleko vážneho domčeka v areáli bývalého družstevného
dvora v Prestavlkoch sa v roku 1993
tak naklonilo, že sa ho bociany na jar
po prílete márne snažili opraviť a tak
natrvalo opustili svoje hniezdovisko.
Nová, už kovová hniezdna podložka bola inštalovaná SAŽP v Banskej
Bystrici na betónový stĺp asi 20 m
od pôvodného hniezda. Ale železné
obruče akosi nelákali bociany k opätovnému zahniezdeniu. Až v roku 2008
bola hniezdna podložka pracovníkmi
Chránenej krajinnej oblasti z Banskej
Štiavnice a El. rozvodne v Hornej Ždáni opletená vŕbovým prútím a vystlaná
suchou trávou, aby sa stalo hniezdo
lákavejšie na zahniezdenie. V nasledujúcich rokoch prilietal na hniezdo iba
jeden bocian, pravdepodobne „slobodný mládenec“. Aj tento rok 13. apríla
priletel iba jeden bocian a zdalo sa, že
sa bude opakovať história z predchádzajúcich rokov. Ale o 10 dní priletela
i vzrastom menšia samička. Kým sa
bocianom na hniezdiskách v okolitých

obciach liahli mláďatá, naše ešte len
zasadali na násadu v hniezde. Mláďatá
sa liahnu asi po piatych týždnoch a bola obava, či stihnú dospieť a zmocnieť
do druhej polovice augusta, kedy je
čas odletu bocianov tak, aby mohli
absolvovať tisíce kilometrov dlhý let
na zimovisko až do Strednej Afriky.
Začiatkom júna sa v hniezde objavili dve hlávky s čiernymi zobáčikmi.
Starostliví rodičia im pravidelne prinášli potravu a mláďatá navidomoči rástli.
V jeden nedeľný augustový podvečer
som s ďalekohľadom pozoroval ich
kŕmenie. Rodičia ím v hrvoloch nosili
úlovky z poľa. Vyvrhovali ich do hniezda, kde si bociančatá so šikovnosťou
žongléra prinesenú potravu vyhadzovali do vzduchu a v zápätí mizla v
ich hrdlách. Ba stalo sa, že omámená
myška sa prebrala a začala behať po
hniezde, ale jej osud bol bleskurýchle
spečatený a skončila tam, kde jej
predchodkyne.
Bociany znášajú obyčajne 3-5
vajec. Tento rok na hniezdach v našom okolí sa vyliahli len po tri mláďatá. Závisí to od množstva potravy
- úživnosti daného regiónu. Bociany

EPIGRAMY
Heslo dňa
Heslo dnešného príslušníka konzumného života: Čo môžeš zjesť, vypiť a užiť si dnes
– neodkladaj na zajtra
Výhoda
Býval Pánu Bohu za chrbtom. Výborne, to je ono – bol v tesnej blízkosti Božej.
Láska
Boh v nás lásku vzbudzuje, však málo ľúbi ten, kto veľa trucuje
Súlad
Nie je to klam, nie je to len zdanie, že pravé šťastie dosiahneme len vtedy, keď vaše
túžby splnia Božie prianie
Rada chorým
Užívať lieky stále treba, aj keby doma nebolo – na chleba
Pamiatka na korunu
Na chodbe jednej verejnej budovy v okresnom meste je doteraz umiestnená tabuľa :
ZÁKAZ FAJČIŤ pokuta 500,- Sk
Relativita
Vynikajúco vychádzal so všetkými, okrem tých najbližších – v manželstve a rodine
Miešaný spevácky zbor
Všetci speváci v zbore mali výborný sluch. Dokonca niektorí z nich aj hudobný....
Redukcia
Ak chceš v živote pokojnou cestou zredukovať počet svojich kamarátov – začni žiť život
abstinenta
Dôsledný a vytrvalý
Pri výklade ťažkej látky, tak sa toho chopil, že na konci výkladu aj učivo pochopil.
Škrupulant
Bol tak škrupulózny, že aj oklamanie brankára pri strele na súperovu bránu považoval za
veľký priestupok
Jozef Kremnický

pravdepodobne reagovali na blížiace
sa suché leto 2012 a preto znížili i násadu vajec. Najpočetnejšou bocianou
kolóniou na Slovensku je Zemplínske
Hradište v okrese Trebišov. V priaznivých rokoch tu bolo obsadených až
17 hniezd. V Banskobystrickom kraji
je najviac hniez – 7 v obci Bušince,
okr. V. Krtíš.
Podobne na množstvo potravy reagujú i lastovičky. Stretávam sa s otázkou od našich občanov, zameranou
práve na úbytok lastovičiek, ktorých
boli pred pár rokmi v septembri pred
odletom do južných krajín plné drôty.
Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Kedysi sa v obci chovalo 200 – 300 ks.
hovädzieho dobytka a „ bravko“ na
zimnú zakáľačku bol takmer v každom
dvore. To bol hlavný zdroj obživy pre
muchy, a muchy tvorili základný potravinový reťazec zase lastovičkám. Príroda sa oklamať nedá a veľmi citlivo
reaguje na všetky zmeny, najmä na tie
spôsobované človekom.
Udalosti zo života bocianov ešte
na pôvodnom hniezde veľmi podrobne
opísal vo svojej knižôčke „Orniteológia“ obyvateľ Prestavĺk Don Ján Beňo.
Z okna svojej pracovne videl priamo do
hniezda a tak mohol sledovať všetko,
čo sa v ňom dialo od jarného príletu
až do odletu bocianov už s dospelými
mláďatami. Odpozorovaný život bocianov porovnával so súčasným správaním ľudí.
Ing. Vladimír Solár
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Zo života obce 2012
IV. ročník Obecný ples v Prestavlkoch
Tento rok troška skôr a ešte ktomu v „piatok 13-teho“ sa konal
4. ročník Obecného plesu v Prestavlkoch. Aj napriek takémuto termínu bola opäť vypredaná sála. Ples otvoril prípitkom
pán starosta s manželkou, roztancovali nás opäť tanečníci
z Občianskeho združenia CHOTÁR a v krátkom kultúrnom
programe vystúpil pán Báleš mladší. O veľmi dobrú zábavu
až do rána sa postarala skupina Kašuba band.

Hokejový turnaj
4. februára 2012 sa konal na rybníku v Prestavlkoch
Hokejový turnaj, ktorý spoločne zorganizovalo OZ Rybolov a Obecný úrad. Prihlásilo sa 6 družstiev z oboch
častí našej obce a aj napriek mrazivému počasiu ich prišli
povzbudzovať fanúšikovia v hojnom počte. Na zahriatie sa
podával horúci čaj, pre tých starších aj s rumom.

Fašiangy

Fašiangy,
tento tradičný symbol veselosti a zábavy je prechodným
obdobím medzi zimou a jarou. Fašiangy sú obdobie od
Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou
stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého
piatku, ktorý zaviedla cirkev koncom 4. storočia, keďže
Fašiangy boli pôvodne pohanská slávnosť zasvätená bôžikovi vína a všemožnej nestriedmosti života – hodovaniu,
obžerstvu, opilstvu, bujarej zábave a iných nemravností.
Typickou piesňou pre obdobie fašiangov bola a stále
je...
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
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kto nemá kožuška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.
Nám tieto sviatky opäť pripomenulo Občianske združenie
CHOTÁR Fašiangovým sprievodom našou obcou ktorý
večer vyvrcholil v kultúrnom dome pochovávaním basy a
fašiangovou zábavou.

Stavanie májov
V posledný aprílový večer sme tradične v oboch častiach
obce stavali máje.

STRANA 9

Deň matiek

Aj tento rok sme si pripomenuli v druhú májovú nedeľu
Deň matiek.

Milan Dolnický, Petra Škopcová, Petra Beňová, Martinka
Beňová, Sabínka Abrahámová, Aleš Abrahám, Viktória
Abrahámová, Dorotka Kúšová.

Škôlkári 2012

Svadba

Podhorie 2012
8. júla 2012 vystúpili členovia OZ Chotár pod vedením
Lucii Beňovej na 19. ročníku Pohronských folklórnych slávnostiach Podhorie 2012 s folklórnym pásmom Fašiang.
Účinkovali: Lucia Beňová, Jaroslav Beňo (Galis), Pavel
Boldiš, Milka Boldišová, Olga Beňová, Anka Beňová, Ján
Abrahám, Jaroslav Beňo (Košťál), Evka Beňová, Janka
Môcová Boldišová, Silvia Škopcová, Júlia Kukučková,
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Návšteva z Neveklova
Vrámci družby Mikroregiónu Hlinické Pohronie a českého
Neveklovska nás 13. až 16. septembra navštívili zástucovia tohto Mikroregiónu. Pod vedením starostu Neveklova
Honzu Slabého počas týchto dní navštívili obce Sklené
Teplice, Dolnú Trnávku a Prestavlky. Príjemné posedenie
pri dobrom guláši nám naši hostia spestrili hudobným vystúpením a keďže väčšina z nich sú poľovníci, predviedli
nám aj Poľovné signály na lesných rohoch.

Mikuláš
Pani Zima sa tento rok postarala o pekný, mrazivý a zasnežený začiatok decembra, aby k nám Mikuláš mohol bez
problémov prísť na svojich saniach s plným košom darčekov.
Spestril nám to zábavnými súťažami pre malých aj tých
väčších, pričom nik neodišiel naprázdno. No ako každý
rok aj čerti mali zase robotu, ale hravo si poradili aj s tými
najneposlušnejšími. Po programe sme si pochutili na výborných medovníkoch a domácich oblátkach , ktoré nám
pripravili šikovné rúčky našich dôchodcov.

Mesiac úcty k starším
Začiatkom novembra sme si spestrili nedeľné popoludnie
kultúrnym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
So svojim programom vystúpili deti z Materskej školy a Občianske združenie Chotár so svojim pásmom „Fašiangy“
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Zo života obce 2012 pripravil Ing. Pavel Dražo

FUTBAL V NAŠEJ OBCI
ŽIACI
Naši žiaci po sezóne 2011/2012 skončili po hodnotení a po ich striedavých výkonoch spomedzi 7 mužstiev na peknom 4. mieste. Sezónu
2012/2013 začali oveľa lepšie a zodpovednejšie ako predošlú. Tentoraz
nenašli premožiteľa a až na jeden zápas súperov vysoko porážali.
Hodruša-Hámre – Prestavlky 0:1, Prestavlky – Župkov 5:1,Lovčica-Trubín – Prestavlky 0:10, Prestavlky – Veľká Lehota 10:0, Prestavlky
– Hodruša-Hámre 11:1,Župkov – Prestavlky 0:5, Prestavlky – LovčicaTrubín 13:0, Veľká Lehota – Prestavlky 0:2
Tabuľka Jeseň 2012/2013
1. TJ Prestavlky
2. Partizán Veľká Lehota
3. Partizán Župkov
4. OŠK Hodruša-Hámre
5. TJ Lovčica-Trubín

8
8
8
7
7

8
5
3
2
1

0
0
0
0
0

0
3
5
5
6

57:2
39:22
26:30
12:38
14:56

24
15
9
6
3

Strelci mužstva: Čierťaský 16, Kukučka 12, E.Barbora 10, Abrahám
6, Kasan 3, Chovanec 3, A. Minich 2, S. Biľ 2, Škopec 2, M. Biľ 1
Hráči: Miroslav Biľ, Ján Abrahám, Peter Kukučka, Pravoslav Minich,
Ondrej Šnirc, Erik Barbora, Patrik Chovanec, Martin Paučo, Samuel
Čierťaský, Alan Minich, Peter Škopec, Šimon Kasan, Marek Barbora,
Slavomír Biľ

Dňa 10.11.2012 sa zúčastnili zimného turnaja, ktorý organizoval
FK POHRONIE Žiar nad Hronom. Tu si tiež počínali výborne a obsadili
2. miesto. O prvenstvo ich pripravila favorizovaná Jupie Banská Bystrica, ktorej v prvom zápase nerozohraný a trochu nervózne pôsobiaci
podľahli 0:2.
Jupie Banská Bystrica - Prestavlky 0:2, FK Pohronie Žiar nad Hronom – Prestavlky 1:3, Kremnica – Prestavlky 0:1, Štiavnické Bane
– Prestavlky 1:4
Strelci gólov: Andrej Beňo 4, Erik Barbora 2, Alan Minich 1, Samuel
Čierťaský 1

DORAST
Naši dorastenci dohrali sezónu 2011/2012 a v konečnom hodnotení
obsadili 4. miesto. Vzhľadom na ich vek chlapci nemohli nastúpiť za
mužstvo dorastu. Vedenie OZ TJ sa dohodlo o založení mužstva
dospelých v tejto zostave: J. Strelka, M. Greguš, M.Kráľ, J. Hudec,
R. Lalák, J. Kukučka, R.Kráľ, L. Kukučka, J. Haring, P. Královenský,
M. Kováč, M. Beňo, A. Dedík, A.Kováč, R. Štyriak, M. Haring, L.
Rozenberg.
Mužstvo odohoralo niekoľko prípravných zápasov a zúčastnilo sa
2 turnajov, kde podávali striedavé výkony. Musíme prihliadnuť na to,
že mužstvo sa začalo spoznávať.
Prestavlky – Horné Hámre 0:2,Dolná Trnávka – Prestavlky 5:0, Banská
Štiavnica – Prestavlky 5:0, Prestavlky – Vyhne 2:2, Prestavlky – Banská
Belá 5:4, Ostrý Grúň – Prestavlky 3:0, Prestavlky – Ladomerská Vieska
1:2,Tekovská Breznica – Prestavlky 4:2, Prestavlky – Prenčov 4:3,
Strelci gólov: Královenský 8, R. Kráľ 4, Dedík 1, J. Kukučka 1
Tabuľka II. trieda sk. Juh
1. Sokol Tekovská Breznica
2. Klas Horné Hámre
3. TJ Vyhne
4. Štart Prenčov
5. Pohronie C /Dolná Trnávka/
6. FK Ladomerská Vieska
7. TJ Ostrý Grúň
8. ŠK Lesy Banská Belá
9. FK Banská Štiavnica B
10. TJ Prestavlky

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
5
4
4
4
3
2
2
2

0
0
1
1
1
0
0
1
1
1

0
2
3
4
4
5
6
6
6
6

32:13
18:9
23:15
21:22
23:16
16:21
20:33
20:21
12:19
14:30

27
21
16
13
13
12
9
7
7
7

Chcel by som sa poďakovať trénerom našich žiakov Jánovi
Abrahámovi a Vladimírovi Beňovi. Taktiež trénerom mužov Ľudovítovi Kráľovi, Lubošovi Kukučkovi , Marošovi Kukučkovi
a vedúcemu mužstva Jozefovi Kováčovi. Vďaka patrí Aďke
Beňovej, ktorá sa stará o ekonomické záležitosti, Jaroslavovi
Beňovi – nášmu hospodárovi, ktorý vždy zodpovedne pred
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každým zápasom pripravil ihrisko a aj pani H. Vincencovej za
vždy čisté dresy.
V neposlednom rade ďakujem L. Kukučkovi, J. Foltánovi a
J. Veternému za starostlivosť o trávnik, Petrovi Minichovi, ktorý
zabezpečoval dopravu a Pohostinstvu u Troch bratov za sponzorstvo formou občerstvenia.

Vďaka patrí aj všetkým fanúšikom, ktorý chodili a dúfam,
že aj budú chodiť povzbudzovať našich chlapcov a mužov k
dobrým výkonom.
Milan Dolnický
Predseda OZ TJ Prestavlky-Horná Trnávka

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

50 roční :
Dáša Galbavá, Darina Beňová, Jaroslav Kasan, Pavol Vincenc,
Anna Kasanová, Ján Haring
60 roční :
Helena Tabaková, Anna Beňová, Jarmila Královenská, Helena
Bugárová, Mária Beňová, Anna Kráľová, Ing. Miroslav Môc, Ján
Vincenc, Jaroslav Kuzma, Albín Beňo, Michal Slivinský
70 roční :
Filoména Bohuslavská, Filoména Beňová, Filoména Ďurčová,
Valéria Kováčová
80 roční :
Filoména Môcová, Ladislav Švec, Helena Hašková, Margita
Hudecová, Helena Beňová
90 roční :
Katarína Dolnická
Najstarší občania :
žena: Margita Beňová 13.07.1914
muž: Jozef Bielik 13.12.1923

Narodili sa:
Samuel Janech 11.02.2012, Jakub Hromádka 13.03. 2012,
Olívia Černáková 29.05.2012, Janetta Oláhová 19.06.2012,
Matúš Truska 11.07.2012, Jaroslav Jančo 04.09.2012, Nela
Fehérváryová 22.09.2012
Navždy nás opustili:
Mária Hanusová 15.02.2012, Mária Beňová 24.05. 2012, Filoména Gregušová 18.07.2012, Emília Kuzmová 31.07. 2012,
Ján Foltan 14.08.2012, Mária Kráľová 26.08.2012, Florián
Macík 30.09.2012, Ľudovít Zámora 08.10.2012, Peter Veterný
27.10.2012
Na spoločnú cestu životom vykročili
Marián Môc a Jana Boldišová

Tieto Obecné noviny vytvorili: Ján Abrahám, Adriana Abrahámová, Lucia Beňová, Ing. Pavel Dražo.
Tlač: Aprint s.r.o. Žiar nad Hronom, Tel./fax: 045/672 3209.

