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ČÍSLO 1

Príhovor starostu obce
Drahí občania,
život človeka sa delí na tri životné etapy
– detstvo, dospelosť a staroba. No či sme už
deti, dospelí alebo dôchodcovia čaro Vianoc
nás vždy ovplyvní. V tomto období sú všetci
ľudia citlivejší a vnímavejší. Všetci chceme
svojim blízkym popriať pocit šťastia a pohody. Svet okolo nás sa trochu zmení a nevnímame denné starosti a útrapy života tak silno
ako vo všedný deň roka. Detské očká sa kochajú vyzdobenými výkladmi plnými hračiek
a iných drobností, ktoré vedia potešiť detské
srdiečko. Dnešné deti si veru majú z čoho
vyberať. Dospelí sa ponáhľajú, aby stihli
odovzdať ich priania Ježiškovi a tajne dúfajú, že hračky napísané v zozname, dostanú
ešte v hračkárstve kúpiť. Popri tom mamičky
rozmýšľajú o varení a pečení dobrôt pre plný
a pohostinný vianočný stôl. Nákupné košíky
sa plnia a ceny závratne rastú. Dnešná doba
urobila z Vianoc konzumný sviatok.
V minulosti to bolo iné. Darčeky sa vyrábali doma – drevené koníky, perníkové
dobroty, handrové bábiky – to boli prevažne
hračky našich starých rodičov. Stoly boli plné
dobrôt z domácej kuchyne. Jabĺčka, orechy,
med, oblátky, kapustnica a všetky ostatné
dobroty boli na štedrovečernom stole vďaka
celoročnej práci a usilovnosti v každej domácnosti. Prosto všetko a všetci boli obdarovaní, a to skromnými darmi, ktoré napĺňajú
dušu ľudí šťastím a spokojnosťou.
V dnešnej dobe sú deti nespokojné, že
pod vianočným stromčekom nemajú mobil,
počítač, drahé auto. Ľudia sa tlačia v obchodoch, šomrú, sú podráždení. Niekedy mám
pocit, že čaro Vianoc sa stráca a to najväčšie
posolstvo lásky a pokoja stelesnené narodením Ježiška ustupuje do úzadia.
Ale vianočný čas je aj o príležitosti venovať pár riadkov hodnoteniu roka 2016 a plánom do Nového roka 2017.
V mesiacoch január a február prebehla
rekonštrukcia sociálnych zariadení na ihrisku v Prestavlkoch, ktorú po prieskume trhu
vyhrala firma Šaliga, s.r.o. V priebehu rekonštrukcie sme nemuseli riešiť žiadne nepredvídané problémy, nakoľko nám prialo aj
počasie. Rekonštrukcia bola financovaná z
dotácie z Úradu vlády SR z rezervy premiéra

v sume 10 000,- € a zvyšok bude postupne
vyplácaný firme Šaliga - 8000,- € v roku 2016
a zostatok v I. kvartáli 2017, čo činí 13397,18
€. Budova sa môže plnohodnotne využívať
pri futbalových zápasoch alebo kultúrnych a
športových akciách poriadaných obcou alebo organizáciami pôsobiacimi v obci
V mesiaci júl boli vysprávkované miestne
komunikácie v Hornej Trnávke, v Prestavlkoch smerom k družstvu, Prestavlky Drahy.
Vysprávky realizovala spoločnosť Tondastav
s.r.o., 367,9 m2 v sume 5400 € s DPH. Nakoľko bolo ešte potrebné urobiť niektoré výtlky, spomenutá spoločnosť urobila ešte 67,90
m2 za sume 1222,20 €.
Od nového školského roku sme pre našich občanov začali poskytovať obedy v MŠ
v Prestavlkoch, ktoré sa roznášajú záujemcom do domácností. Po zrátaní režijných
nákladov nám vyšla suma za jeden obed po
zaokrúhlení 2,90 €.
V mesiaci august som sa rozhodol zvolať
mimoriadne obecné zastupiteľstvo z dôvodu
nespokojnosti občanov s obrábaním poľnohospodárskej pôdy spoločnosťami SDP Kremeň, s.r.o. a Jastrabá agro, s.r.o. v k. ú. Prestavlky, kde niektoré lokality sú nepokosené,
zarastené burinami a náletovými drevinami.
Na čo som bol upozornení poslancami OZ.
Po konzultácií s odborníkmi na obrábanie
poľnohospodárskej pôdy, ktorí sa tejto činnosti už dlhodobo venujú a po zhromaždení
vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktoré sa
uskutočnilo 14.07.2016, som sa rozhodol,
že navrhnem OZ založenie s.r.o. so 100%
účasťou obce, ktorá by sa venovala obhospodarovaniu poľnohospodárskej pôdy v k. ú
. Prestavlky. Z tohto dôvodu bola založená
spoločnosť Agro Prestavlky s.r.o. so 100 %
účasťou obce.
V druhej polovici letných prázdnin nám
vznikol veľký problém so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou v lokalite Prestavlky
Podhora, Prestavlky Žleby a ulica k Rómom.
Tieto ulice boli zásobované z hornotrnavského vrtu HT1, kde sa nám stratila podzemná
voda, a tým pádom ponorné čerpadlo nemalo čo ťahať. Preto som navrhol riešenie,
kde sme prepojili hlavnú trasu vodovodu
z prestavlckých zdrojov pri odbočke k p.
Kremnickému st. s hlavnou trasou vodovodu

na križovatke Podhorou pri dome pani Herkovej. Prepoj mal dĺžku 420 m, bol riešený
potrubím PE 63mm. Odbočka bola riešená
tak, aby tlakovo a spádovo vyhovovala potrebným podmienkam. Tiež bola ošetrená
odkaľovacím a odvzduchňovacím ventilom
v kritických bodoch. Samotné zásobovacie
potrubie do vodojemu Prestavlky od zrealizovanej odbočka na PE 63mm až po jestvujúce vodné zdroje (vrt a prameň) začalo
tak vytvárať akýsi medzivodojem pre sporné
ulice. Potrebná akumulácia v tomto potrubí
je dosiahnutá:
a) Naškrtením šupáku na tomto prívodnom
potrubí v samotnom vodojeme

b) Osadením tlakového spínača ovládajúceho ponorku v tlakovom pásme vyhovujúcom dodávke pitnej vody pre zásobovanú
časť obce
c) Montážou plavákového uzáveru vo vodojeme Prestavlky, ktorý duplicitne reguluje
prívod vody od vodojemu a tiež zabraňuje odtoku vody do prepadového potrubia.
(pokračovanie na str. 2)
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Príhovor starostu

(dokončenie zo str. 1)
Táto voda je využitá na akumuláciu pre ulicu, v ktorej boli problémy s pitnou vodou.
Tieto tri potrebné subjekty boli po konečnej montáži ešte raz dodatočne vyregulované k spokojnosti odberateľov a čo
k najefektívnejšiemu využitiu jestvujúcich
zdrojov pitnej vody. Pri realizácií zásobovacieho systému sa maximálne prihliadalo na
šetrenie nákladov na realizáciu tejto stavby a
tiež ukončenie v najkratšom časovom období. Musím podotknúť, že výkopové práce s
prepojením sme zvládli za 4 dni a v priebehu
ďalších dvoch týždňov bola stavba ukončená, ešte nám zostávajú urobiť terénne úpravy, ktoré môžeme zrealizovať až po uľahnutí
výkopu. Touto cestou by som chcel poďakovať študentom Petrovi Kukučkovi, Šimonovi
Kasanovi, Ondrejovi Šnircovi, Erikovi Barborovi, Samuelovi Čierťaskému, ako i pánom
Jaroslavovi Kasanovi, Júliusovi Kukučkovi
a Petrovi Janekovi, ktorí pri výkopových a
zásypových prácach za každého počasia
pristupovali k práci maximálne zodpovedne
a svedomito. Spomenutá akcia zaťažila náš
obecný rozpočet sumou 4321,37 € - náklady na materiál činili 2821,37 €, výkopové a
zásypové práce 500,- €, náklady na mzdy
1000,- €
K danému problému by som ešte chcel
dodať, že vrt HT-1 k dnešnému dňu nie je
doplnení vodou a obidve časti obce sú zásobované len z prestavlckých zdrojov. V najbližšom období chcem zrealizovať TV-monitoring vrtu a poradiť sa s hydrogeológom.
Zároveň by som chcel vyvrátiť aj rôzne dezinformácie, ktoré sa šírili po obci, že vrt z dôvodu častého zapínanie ponorného čerpadla
bol vytiahnutý.
Pri dome pani Tonhajzerovej bola namontovaná nová rozvodná skriňa pre filtračnú stanicu a vrt HT1, nakoľko do starej
rozvodnej skrini už zatekalo. Táto akcia nás
stála 208,10 €. Realizácia montáži nového
rozvádzača bola nutná, nakoľko do budúcna
vrt HT-1 ešte plánujeme využívať.
Do 30.06.2017 musíme podľa nového
zákona vybaviť nové rozhodnutie na odber
podzemných vôd, ktoré bude platné na dobu
10 rokov. K tomuto rozhodnutiu bude potrebné dať vypracovať nový hydrogeologický
posudok. Ďalšou investíciou, ktorá sa týka
zásobovania obyvateľov pitnou vodou bude
znovuspustenie vrtu HT-1 s následnou rekonštrukciou filtračnej stanice. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli s poslancami OZ zvýšiť
poplatok za odber pitnej vody z 27,-€/osoba/
rok na 30,-€/osoba/rok. Doterajšie príjmy za
odber pitnej vody nám nepokrývali náklady,
a tým pádom musela byť voda dotovaná z
obecného rozpočtu.
Ďalej bol vykonaný prieskum trhu na
chladiace zariadenie do domu smútku v Hornej Trnávke, kde nám najnižšiu cenovú ponuku zaslala spoločnosť Servis Line, s.r.o.,
Vinohrady 1, Nové Zámky. Chladiace zariadenie bude stáť cca. 2800,- € s DPH a bude
zakúpené v prvom štvrťroku 2017.

Teraz by som Vás chcel informovať o
žiadostiach o dotáciou, ktoré sme podali
v tomto roku, a ktoré plánujem podať v
roku 2017:
V I. štvrťroku sme podali tri žiadosti z
Programu rozvoja vidieka:
Prvý projekt z PRV:
opatrenie 7 – základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie 7.2 – podpora na investície do vytvárania zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov, vrátane investície do energie s
obnoviteľných zdrojov a úspor energie,
aktivita 1 – výstavba a rekonštrukcia
miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, záchytných parkovísk a autobusových
zastávok, kde žiadame sumu 100 000,- €
na revitalizáciu priestranstva obce Prestavlky (námestie Jánik pred OcÚ Prestavlky). V
prípade úspešnosti žiadosti bude dielo realizovať spoločnosť STRABAG, s.r.o. Výsledok
tejto žiadosti bude známy približne v polovici
roku 2017, lebo v súčasnosti žiadosti prebiehajú schvaľovacím procesom.
Druhý projekt z PRV:
opatrenie 7 - základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie 7.4 – podpora na investície do vytvárania zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,
aktivita 1 – investície súvisiace s vytváraním podmienok na trávenie voľného času,
vrátane príslušnej infraštruktúry. Kde žiadame sumu 70 681,42 € na investície súvisiace
s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Prestavlky (v časti Horná Trnávka – rozšírenie altánku + fitnes centrum v
prírode). V prípade úspešnosti žiadosti bude
dielo realizovať spoločnosť STRABAG, s.r.o.
Tretí projekt z PRV:
Opatrenie 7 - základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.4 - podpora na investície
do vytvárania zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry,
Aktivita 4 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania, rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych
produktov, kde žiadame sumu 92 511,41
€ na výstavbu miestnej tržnice v obci Prestavlky ( na mieste autobusovej zastávky na
námestí Jánik a nad obchodom COOP Jednota v Prestavlkoch). V prípade, že žiadosť
bude úspešná projekt bude realizovať Viakom,s.r.o. Trenčín. Bohužiaľ, po intenzívnych
rokovaniach ZMOSu a Ministerstva pôdohospodárstva boli výzvy z tohto podopatrenia 7.4
zrušené a budú sa musieť podávať nanovo.

V mesiaci marec sme podali na Ministerstvo financií SR je žiadosť na vybudovanie
chodníka na cintoríne v obci Prestavlky, kde
žiadame 4764,- €. Táto žiadosť úspešná nebola.
Takisto v mesiaci marec sme podali žiadosť na Úrad vlády SR, konkrétne na
splnomocnenca pre mládež a šport, na rekonštrukciu exteriéru futbalových šatní, kde
žiadame sumu 10788,67 €. Ani táto žiadosť
úspešná nebola.
V mesiaci október sme podali žiadosť
na Environmentálny fond na vybudovanie
zberného dvora na skvalitnenie odpadového
hospodárstva a systému separovania v našej obci, kde žiadame sumu 79 794,- € + 5%
vlastné zdroje. Výsledok žiadosti budeme
vedieť v jarných mesiacoch.
V roku 2017 plánujeme podať žiadosť
o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu
„Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu spolu s kultúrnym
domom Prestavlky“. Podľa prieskumu trhu,
ktorý sme realizovali na projektový zámer
a konzultačné služby na projekt Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu
obecného úradu spolu s kultúrnym domom
Prestavlky, nám najvýhodnejšiu ponuku podala spoločnosť JUDAPA Consulting s.r.o.
Bratislava v sume 2100,- € s DPH. Musím
podotknúť, že k dnešnému ešte nebola
zverejnená výzva z Operačného programu
životné prostredie na už spomenutý projekt.
Podľa najnovších informácií výzva bude
spustená v prvom štvrťroku 2017.
Ďalšiu žiadosť, ktorú ideme podať po
novom roku je žiadosť na Environmentálny
fond na zateplenie Materskej školy v Prestavlkoch. Žiadosti bude potrebné podať do
15.03.2017.
Na Ministerstvo školstva ideme podať
žiadosť na rekonštrukciu elektroinštalácie
Materskej školy v Prestavlkoch.
Aspoň v krátkosti som sa Vám snažil
zhrnúť aktivity Obecného úradu, ktoré sme
zrealizovali, a ktoré plánujeme zrealizovať.
Vážení občania, v živote je nespočetné
množstvo ťažkých situácií a osudov. Ak sa
nás ani jeden z nich netýka, sme šťastní ľudia. Šťastní preto, že riešime len bežné problémy a starosti, ktoré život prináša. Riešme
ich preto v pokoji a s rozvahou. Nevyvolávajme zbytočné hádky a sváry pre malichernosti a tešme sa z maličkostí, ktoré obohacujú
náš život. Myslime pri tom na tých, ktorí majú
na svojich pleciach oveľa ťažšie bremeno a
pokorne ho nesú každý deň. Zaželajme im v
tento predvianočný čas, aby sa aj im ľahšie
žilo a ak sa nemôžu svojho bremena zbaviť,
aby sa v ich okolí našli ľudia, ktorí im ho pomôžu niesť a tak zmiernia jeho váhu. Všetci
spoločne si zaželajme, aby sme predvianočný a vianočný čas prežili v pokoji, obklopení
ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí majú radi
nás. Aby bol na Vianoce každý tam, kde si
želá byť, ale hlavne aby nikto nebol sám.
Lebo na Vianoce by nikto nemal byť sám...
Ján Abrahám,
starosta obce

STRANA 3

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA NAŠEJ OBCE

Tak ako ide vývoj dopredu vo všetkých
oblastiach a obzvlášť v informačných systémoch, snažíme sa aj my na Obecnom úrade nezaostať a preto sme sa rozhodli zriadiť
novú webovú stránku našej obce, ktorá bude
spĺňať požiadavky dnešnej doby. Zákon č.
275/2006 Z.z. o informačných systémoch
verejnej správy presne definuje požiadavPár riadkov si dovoľujem napísať k
jednej veľkej udalosti. Nie nebola to výhra
v lotérii, ani príchod veľkého investora na
Slovensko alebo nejaký škandál. Nie.
Veľká udalosť sa týkala zasadenia
stromov Lipy. Posvätného stromu Slovanov, ktorý symbolizuje slovanskú vzájomnosť. Smutný bol pohľad len na jednu
mohutnú lipu pri Mäsiarovom kríži . Priam
si to pýtalo zasadiť tam ešte jednu. A pre
istotu ešte jednu do rezervy...
Najnáročnejšia časť, vyhĺbenie jám
pre stromčeky na mieste, kde bola spílená stará lipa, bola bohužiaľ i so stratami,
lebo si to odniesol otcov krompáč, ktorý
nevydržal švagrovu zanietenosť pre obnovu prírody. No keď sme si dobre zamakali na jamách, zrazu za dedinou pri
„mäsiarovom kríži“ v sobotu 19teho novembra toho roku mi pred obedom zastal
čas a ako som vkladal jednu a druhú krehkú krásavicu koreňmi do zeme, začali sa
mi premietať v hlave obrázky z detstva,
ako som na tom istom mieste so starkým
strihal lipové plody z mohutných stromov,
ako štartujem od líp bicykle s mojou sestrou smerom k hore Dúbrava a ako sa v
zime s mojimi deťmi od líp spúšťam sánkami až dole do dediny. Proste film, ktorý

ky, ktoré naša terajšia stránka vo viacerých
smeroch nespĺňa. Podľa uvedeného zákona
musia všetky stránky verejnej správy spĺňať
pravidlá prístupnosti, to znamená že webovú
stránku si môže prezerať každý užívateľ bez
ohľadu na to, či je zrakovo postihnutý, trpí motorickými poruchami alebo používa na prezeranie stránok napríklad mobilný telefón.

Nová stránka bude pružnejšia v povinnom zverejňovaní, ale aj v informovaní
občanov s možnosťou registrácie a následného odoberania noviniek, správ či hlásení
obecného rozhlasu na e-mail. Predpokladaný termín spustenia novej webovej stránky
je január 2017.
autor: Pavel Dražo

Drahí Prestavlčania

tancoval dlhé roky vo folklórnom súbore
Lipa.
Milí Prestavlčania, prajem Vám v
tento predvianočný čas, aby ste miesto
zrýchlenia skôr zastavili a to až tak, aby
ste „počuli“ rásť dve lipy, čo Vám rastú
za dedinou. Nech Vám pripomínajú čo
Vám odovzdali alebo sa snažili odovzdať Vaši otcovia, starí otcovia, mamy
a staré mamy – slušnosť, spolupatričnosť, úctu k prírode, jeden k druhému
a k robote. Dvom novým lipkám prajem,
aby vydržali a ochraňovali ľudí čo žijú
pod ich korunami, tak ako pred nimi dve
majestátne lipy ochraňovali dobrých
ľudí z Prestavĺk.
Lebo v jednej piesni sa spieva: „ A dve
lipky za dedinou, vyrastajú, berú sily od
koreňov“
Týmto by som rád poďakoval mojej
sestre Janke so švagrom Mariánom, že
mi darovali zasadenie týchto stromov ako
darček k narodeninám, tatovi za pomoc,
občerstvenie a technické zabezpečenie,
starostovi Janovi a horárovi Foltanovi za
zabezpečenie stromčekov a miesta na
zasadenie.
Vlado Báleš mladší

budem mať doživotne uložený v srdci a
nikto mi ho nevymaže.Všetky tieto obrázky boli umocnené tým, že som tieto dve
lipy sadil s mojim otcom a švagrom, ktorí
sú živým dôkazom, že ľudskosť vo svete
ešte nevymrela.Samozrejme okolo nás
štebotali naše deťúrence, ktorým prajem
a zároveň verím, že raz sa im bude premietať v hlave film, ako so svojim starkým
a otcom sadili lipy.
Nedá mi nespomenúť, že lipa má pre
mňa osobitný význam aj preto, že som

STRANA 4

Aby sme si boli dobrými susedmi
Pri pojme sused sa nám akosi spontánne vybaví v mysli niekto, kto býva z jednej
či druhej strany nášho domu. Ale do tejto
kategórie patrí rovnako aj ten, kto vlastní,
alebo užíva pozemok pri našom pozemku,
niekde mimo zastavaného územia obce.
Tiež to môže byť i vzťah medzi občanom a
obcou, pokiaľ sa ich vlastnícke vzťahy stretajú na spoločnej hranici.
Kedysi naši predkovia vravievali: „Ak
chce Boh potrestať človeka, dá mu zlého
suseda“. Že to bola rokmi odskúšaná pravda, o tom netreba pochybovať! Potvrdiť by
to vedeli najmä tí, čo to niekedy zažili. Mnohokrát by stačilo len zájsť za susedom a povedať mu o svojich plánoch, či zámeroch,
hlavne vtedy, keď sa naša predpokladaná
aktivita približuje k susedovmu pozemku.
Nie je to zákonom stanovená povinnosť,
ale dobré susedské vzťahy si to akosi vyžadujú. Potom je tu to staré - známe: „Čo
chceš, aby druhý robil tebe, rob ty najskôr
jemu“ alebo v negatívnom význame: “Čo
nechceš, aby druhý robil tebe, nerob ani ty
jemu!“.
Po skúsenostiach získaných činnosťou Komisie pre verejný poriadok a životné
prostredie možno povedať, že v rebríčku
sporov dominujú stromy. Človek ako dobrý
hospodár sa snaží ten svoj „plácok“ okolo
domu využiť čo najefektívnejšie, a tak nasadí stromčeky rôznych druhov čo najhustejšie. Veď sú malé a veľa sa ich tam pomestí... Lenže stromčeky rastú nielen do výšky,
ale aj do šírky, a často aj za susedov plot. A
spor je na svete! Lebo aj sused chce, a má
na to aj právo, tiež využívať svoj pozemok
hospodárne. V tieni susedovho stromu toho
veľa nedopestuje. A čo potom s úrodou za
plotom? Komu patrí? Vlastníkovi stromu, či
majiteľovi pozemku, nad ktorý konáre presahujú? Jednoznačne majiteľovi pozemku,
ak sa však po susedsky nedohodnú inak.
Kto zoberie úrodu, mal by na jeseň podľa
spravodlivosti zhrabať aj opadané lístie.

Aká je tu prevencia? Už pri sadení si
musíme predstaviť, že orech, čerešňa alebo
jabloň naštepená na bujne rastúcom podpníku bude rásť riadne doširoka, a preto ju
treba zasadiť čo najďalej od spoločnej hranice pozemkov. Inak je to so slaborastúcimi
ovocnými druhmi ako je slivka, broskyňa,
zákrpkové tvary ovocných stromov či vinič.
Koreňový systém stromov, ak sú zasadené

v blízkosti základov susedovej stavby alebo
kanalizačného systému, môže tiež narušiť
nielen tieto objekty, ale aj susedské vzťahy.
Zdá sa nám úplne samozrejmé, že
dreviny rastúce na cudzom pozemku patria vlastníkovi tohto pozemku. Akosi na to
ale zabúdame pri výsadbe predovšetkým
okrasných drevín v rámci skrášľovania
nášho priedomia, ak pozemok patrí obci. V
týchto priestoroch sú zvyčajne uložené inžinierske siete (plyn, voda, telefónny kábel,
vzdušné elektrické vedenie) a konáre i korene drevín môžu aj tu vykonať deštrukčnú
činnosť. V prípade poruchy na spomenu-

Tento rok bociany prekvapili

Po obnove bocianieho hniezda v roku 2008 v areáli bývalého prestavlckého družstva,
prvé zahniezdenie mladého bocianieho páru bolo zaznamenané až o dva roky neskôr, v
roku 2010. Teda po dlhých sedemnástych rokoch, od poškodenia pôvodného hniezda. Na
svet prišli dve mláďatá, ako je to obvyklé u mladých bocianích párov. Nasledujúce tri roky
to už boli po tri bocianiky. Roky 2014 a 2015 až štyri bociančatá. Ale v tomto roku bolo
prekvapenie,- keď sa nad hniezdom v druhej polovici mája ukázalo rekordných päť malých čiernych zobáčikov. Dovedna sa po obnove hniezda vyliahlo už 24 bocianích mláďat.
Je to veľmi ojedinelý prípad. V odbornej literatúre sa jedno, alebo päť mláďat udáva
ako veľmi zriedkavý jav. Do veľkej miery je to ovplyvnené úživnosťou – dostatkom potravy
v teritóriu, v ktorom bociany hniezdia.
Stáva sa na jar, že oneskorene sa vracajúci bocianí pár hľadá voľné hniezdo na zahniezdenie a snaží sa vypudiť už z obsadeného hniezda pôvodnú bocianiu dvojicu. Dochádza k takým tvrdým súbojom, že neraz rodičia pri obrane svojho hniezda rozdupú
vlastné vajíčka, alebo maličké bocianiky. Tento jav bol pozorovaný i v Prestavlkoch ešte
na predchádzajúcom hniezde v osemdesiatich rokoch min. storočia.
Bocian je spoločenský tvor, hniezda si stavia výlučne v blízkosti ľudských obydlí. Svojím kráčaním i držaním hlavy počas chôdze predstavuje akúsi dôstojnosť a hrdosť. Práve
pre tieto vlastnosti požívajú bociany úctu i obdiv u ľudí.
Ing. Vladimír Solár

tých zariadeniach musia byť dreviny často
za nevôle ich pestovateľov odstránené. Na
tieto miesta treba výhradne sadiť len nízke
okrasné kry s malou koreňovou sústavou.
V hierarchii susedských sporov nie sú
zanedbateľné ani domáce zvieratá: psy, hydina, ovce, kozy a i., ak sa pohybujú voľne
mimo pozemku ich majiteľa.
Ďalej to môže byť:
-dočasné alebo dlhodobé skládkovanie
rôznych materiálov na cudzom pozemku
bez vedomia a súhlasu majiteľa, či užívateľa pozemku, vrátane pozemkov obce
-umiestňovanie stavieb a zariadení,
ktoré produkujú dym, zápach, alebo nadmerný hluk (udiarne, hnojiská, voliéry s domácimi zvieratami a pod.) v blízkosti obytných priestorov
-výkopové práce pri susedovej stavbe,
ktoré môžu narušiť stabilitu jej základov
-strešné a odpadové vody, snehové lavíny padajúce zo strechy na susedov pozemok
-prejazdy cez cudzí pozemok, čo je v
poslednej dobe veľmi aktuálny problém,
keďže sa v okolí našej obce začína intenzívne rozmáhať motokrosový šport.
Prevencia je vždy lepšia a menej bolestivá, ako represia - riešenie vzniknutého
sporu. Poznáme to napríklad vtedy, keď sedíme v čakárni pred zubnou ambulanciou a
do uší nám dolieha nepríjemný zvuk zubnej
vŕtačky. Čo všeličo si vtedy v duchu nasľubujeme, len aby sme sa v budúcnosti tomuto vyhli. Práve niečo podobné je potrebné
urobiť i v susedských vzťahoch.
Mať suseda, s ktorým môžem prehodiť
pár priateľských slov a občas si aj navzájom pomôcť, je lepšie ako výhra v lotérii,
tvrdia súčasníci.
Pokojné vianočné sviatky a tiež bezproblémový celý nastávajúci rok 2017 vám
praje
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie pri obecnom zastupiteľstve v
Prestavlkoch.
Ing. Vladimír Solár
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Folklórne slávnosti PODHORIE 2016
Na tohtoročných Folklórnych slávnostiach PODHORIE 2016 sa zúčastnila aj naša FS Chotár Prestavlky - Horná Trnávka. Tak ako
na 1. Folklórnych slávnostiach na Podhorí v roku 1976 bola téma SVADBA, tak tomu bolo aj na tohtoročnom výročnom 40.ročníku.
Naša folklórna skupina sa tu prezentovala pásmom pod názvom: "Veselo na svadbe".
Počas tých 40 rokov sme sa aj my pravidelne zúčastňovali s rôznymi folklórnymi pásmami ako: Svadba, Priadky, Pranie na potoku,
Páračky, Návšteva rodičky, Richtovanie dievky na bál, Fašiangy, Letný podvečer pri Valentovej studni, Večer pred Jánom, Vyberanie
merice, Jarmok, Bál, Dožinky... Verím, že aj do budúcna nám čas a zdravie dovolí sa stretávať, aby sme zostavili nové pásmo, s
ktorým by sme mohli reprezentovať našu obec. A ešte na záver chcem vyzvať tých, čo majú chuť sa k nám pridať, aby sa nehanbili a
prišli medzi nás. Emília Boldišová

NOVÝCH PRIATEĽOV NADOBUDNI, NA STARÝCH NEZABUDNI
Roky života prežité v jednom zamestnaní s tými istými ľuďmi, v dobrom i zlom, zanechajú v ľudskom srdci nevymazateľné spomienky,
ktoré sa pri spoločných stretnutiach vracajú. Živými sa stávajú vtedy, ak im s ľuďmi, ktorých sa týkajú , dáme otvorený priestor.
A takýmto priestorom bolo dňa 22.10.2016 stretnutie bývalých zamestnancov JRD-Prestavlky, ktorého sa zúčastnili naozaj v hojnom
počte. Rozhovory sprevádzané spomienkami, smiechom a tancom nasvedčovali jednoznačne o tom, že bývalí zamestnanci JRD sa
aj po rokoch cítia medzi sebou uvoľnene a spokojne a ešte stále si majú čo povedať. A tak dovidenia o dva roky.
Ľubomír Truska
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Zo života našich seniorov v roku 2016

ZO JDS Prestavlky - Horná Trnávka má
43 členov. Sú to dôchodcovia, ktorí sa aj
napriek obmedzenému zdraviu ešte dokážu zúčastňovať rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. A keď treba, pomôžu aj pri zveľaďovaní a úpravách
v obci.
Rok sme začali veselo a to na plese
seniorov v Žiari nad Hronom. Pokračovali
sme účasťou na plese seniorov v Žarno-

vici a doma. Po veselosti prišiel smútok,
ktorý postihol i našu organizáciu, keď nás
nečakane opustil veľmi aktívny člen Ferko
Beňo. V máji sme si pripomenuli Deň matiek. Po peknom programe našich vnúčat
a príhovore starostu obce sme spoločne
strávili nedeľné popoludnie. Osem našich
členov sa zúčastnilo na turistickom zraze
seniorov na Ždanskej skale (612m.n.m.)
Na regionálnych športových hrách v Hornej

Ždani nás reprezentovalo sedem členov.
Súťažilo sa v behu na 50m, vrhu guľou,
ženy válkom, hode granátom a v stolnom
tenise. Dosiahli sme 5 prvých miest a niekoľko ďalších dobrých umiestnení. Na krajských športových hrách v Brezne súťažil
jeden náš člen. Brigádovali sme na úprave
okolia kostola a domu smútku v Hornej Trnávke. V Prestavlkoch sme čistili hroby na
cintoríne po kosení a starali sa o bylinkové záhradu. V priebehu roka sme navštívili
Vodný raj Vyhne, kúpele Sklené Teplice a
Podhájsku za účelom relaxu v liečivej vode.
Boli sme na Žiarskom i Levickom jarmoku.
Tí zdatnejší vystúpili aj na Pustí hrad nad
Zvolenom. Záverom roka sme si v Prestavlkoch posedeli po programe k Úcty
starším a v Hornej Trnávke pod Vianočným
stromčekom. V Žiari nad Hronom sme boli
na hudobnej skupine Kollárovci a v kine na
českej komédii.
Všetko to boli krásne podujatia, na ktoré budeme s radosťou ešte dlho spomínať.
Ďakujeme Obecnému úradu za poskytnuté
finančné prostriedky, za ktoré sme mohli
realizovať naše akcie. Výbor ZO JDS praje
svojim členom ako aj všetkým našim občanom, príjemné prežitie blížiacich sa Vianočných sviatkov a v roku 2017 veľa zdravia,
šťastia a božieho požehnania!
Mária Čierťaská a Ladislav Haško

Dobrovoľný hasičský zbor obce Prestavlky – Horná Trnávka

Opäť po roku Vás touto cestou chceme oboznámiť o činnosti DHZO Prestavlky – H. Trnávka. Začiatkom tohto roku, v zimných
mesiacoch prebiehala údržba hasičskej techniky. V jarných mesiacoch tak ako aj v predošlom roku sa konali cvičenia požiarneho útoku
v areály TJ Prestavlky. Tento rok to boli cvičenia zamerané hlavne na prípravu hasičského dorastu ku účasti na súťaž Územného kola
pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov konanej 4.júna 2016 v Janovej lehote. Naše družstvo v zložení Peter Kukučka, Tomáš
Greguš, Miroslav Beňo, Júlia Kukučková, Klaudia Rozenbergová, Šimon Kasan, Slavomír Bil, Ján Abrahám a Miroslav Bil si pri svojej
prvej účasti na takomto podujatí viedlo výborne a obsadilo prvé miesto v kategórii dorastu.
Ďalej v letných mesiacoch boli zahájené plánované rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice, nachádzajúce sa v areály obecných dielní ,
realizované formou brigád členov DHZO a ďalších občanov, ktorý priložením pomocnej ruky prispeli ku jeho zdarnému priebehu. V jesenných mesiacoch boli hlavné práce na rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice dokončené a mohlo prebiehať
sťahovanie do novovytvorených priestorov.		
					
V mesiaci Október bola obcou Prestavlky zadovážená dopravná hasičská technika DA-12 Avia
A-31, ktorá by mala slúžiť ku zvýšeniu mobility a akcieschopnosti DHZO. Čo sa týka zásahovej činnosti
hasičskej jednotky, tak v tomto uplynulom roku nemusela byť na takýto zásah povolaná. V rámci preventívnej činnosti boli uskutočnené kontroly protipožiarnych hydrantov, prietoky vodných tokov a ďalších
opatrení. Okrem podujatí spojených priamo s hasičstvom sa členovia nášho Dobrovoľného zboru obce
aktívne zapájali do ďalších športových a kultúrnych
podujatí ako stavanie májov, vatra víťazstva , futbalový turnaj a atď.
Ku záveru by som zhodnotil rok 2016 z pohľadu
DHZO Prestavlky – H Trnávka ako úspešný, posunujúci vpred a zároveň vyzdvihujúc nadšené zapájanie jeho členov ku činnostiam s ním spojeným.Na záver by som sa chcel ešte poďakovať aj občanom (nečlenom DHZO), ktorý pomocnou rukou podporili činnosť DHZO a to Ing. Jozefovi Zámorovi, Miroslavovi Beňo st.,
Romanovi Lalákovi, Petrovi Tonhajzerovi a Ladislavovi Škopcovi.
Predseda DHZO Prestavlky – H. Trnávka, Ľuboš Foltán
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HISTORICKÉ OKIENKO Keď treba s tým už niečo konečne spraviť
Požiar v obci roku 1906		

			
V tomto roku (2016) uplynulo 110
rokov od udalosti, ktorá zachvátila obec
Prestavlky v lete roku 1906. V to leto
dňa 18. júna vypukol v obci jeden z najväčších požiarov v jej histórii. Popolom
ľahla skoro celá dedina, zhorela väčšina domov a hospodárskych stavenísk.
Veľa ľudí bolo zranených, (popáleniny)
a z toho dvaja muž a žena od Beňov
č.d. 42 prišli o život. Medzi zasiahnutými
bola i budova školy, kde zhorela strecha
a bočná pajta. Takýto rozsiahli požiar
pravdepodobne spôsobilo to, že v tomto
období boli takmer všetky strechy domov v obci pokryté slamou, ku tomu pridáme suché letné počasie, mierny vetrík
a hneď je oheň po viacerých strechách.
Po tomto veľkom požiari, sa už viac začal v obci na pokrývanie budov používať nehorľavý materiál, hlavne škridla,
tak ako to aj predpisoval Stavebný štatút Tekovskej župy z roku 1898 § 21 : ,,
Pri nových budovách alebo budovách
starých, ktorá sa majú novou krytinou
pokryť, môže sa upotrebiť len škridlica,
šindeľ alebo iný ohňovzdorný materiál.
Násyp povale vo výške 10cm hrubou
hlinou alebo tehlou sa má vyhotoviť..“
Pripravil: Ľuboš Foltán

POĎAKOVANIE
PANI UČITEĽKÁM MŠ

Dňa 6.11.2016 sme boli našimi vnúčatami a pedagógmi v MŠ Prestavlky
pozvaní na program pri príležitosti mesiaca Október-mesiac úcty k starším.
Touto cestou sa chceme poďakovať
pani riaditeľke a pani učiteľkám z MŠ za
veľmi obsahom pekný a výstižný program.
V podaní našich vnukov si zaslúži aj
prívlastky milý a zábavný, pretože nie je
nič srdcu starého rodiča bližšie a milšie
, ako vidieť veselo spievať, tancovať a
recitovať svojich vnukov a vnučky , ktorých každý životný krok prežívame dvakrát silnejšie ako to bolo pri vlastných
deťoch.
Pani učiteľkám prajeme veľa dobrých nápadov pri tvorení ďalších programov s našimi vnukmi , na ktoré sa už
teraz všetci starí rodičia tešíme.
Iveta Trusková

V tieto dni medzi ľuďmi častejšie počuť túžbu: „už by sa s tým malo konečne niečo
spraviť“.
To „s čím treba niečo spraviť“ nie je moja terajšie téma. Je to totiž veľmi široká škála
ľudských túžob a snov. Veď nenadarmo sa hovorí: „Koľko ľudí, toľko chutí.“ Skôr sa v
mysli častejšie zaoberám spôsobom, akým to spraviť.
Všelijaké neporiadky, pri ktorých nám pretečú nervy, sme náchylní riešiť „buchnutím
päsťou po stole“, alebo ako hovorievali niekedy otcovia neposlušným synom.: „odpášem
remeň a uvidíš.“
Radikálne a spravidla silové riešenia. Zdá sa nám, že by sa malo viac trestať, viac
sankcionovať a toto by malo – aspoň sa nám to zdá - zaistiť krajšiu budúcnosť.
Ale je to naozaj trvalé riešenie? Nevyvolá to zase len nejakú inú „radikálnu“ reakciu?
Nebola by to len súčasť už existujúcej špirály ktorá nemá nádej na koniec?
Sme sviatočne naladení a možno aj viac otvorení pre úplne iné riešenie. Také „vianočné“.
Do sveta poznačeného silou, niekedy až aroganciou Rímskej ríše stelesnenej ediktom cisára Augusta - voči ktorému niet odvolania - vstúpi Boh ako slabé dieťa. Dieťa,
ktorého sa nikto nemusí báť. A od Jeho narodenia datujeme náš letopočet. Boh ako slabé
dieťa píše nezmazateľnou stopu v ľudských dejinách.
Slabosť nemusí byť vždy slabosť. Niekedy práve naopak.
Osobne si spomínam na jednu etapu „mojich dejín“, kedy som bol tak nejako viac
unavený a potom aj náchylný na „radikálne“ riešenia. Našťastie tam kde som vtedy pôsobil bolo veľa malých detí a tieto ma svojou detskou “slabosťou a krehkosťou“ dvíhali z
mojich ťažkých myšlienok.
Prajem Vám, alebo lepšie nám, aby sme mali možnosť sa v tieto dni zahľadieť do
tváre dieťaťa a v nej nachádzali podnet na „iné“ riešenia, také ktoré nemajú v sebe hrozbu
nekonečnej radikálnej špirály.
pán farár Ján Holbík

Prečo AGRO Prestavlky s.r.o?
V týchto dňoch uplynulo 13 rokov odvtedy, ako veľké cisternové vozidlá začali voziť
na naše polia a lúky, ktoré sme prenajali vtedajšiemu PD Vtáčnik, tekutinu neznámeho
pôvodu, ktorá mala byť údajne „alternatívne hnojivo.“ V skutočnosti to bol odpad z rôznych
podnikov, ktorého sa majitelia zbavovali napríklad aj cez konateľov PD Vtáčnik. Robili to bez
dovolenia nás, vlastníkov pôdy.
Trvalo mi päť mesiacov, kým sa mi podarilo ich protiprávne konanie odhaliť a na základe
petície, ktorú mnohí z vás podpísali, sme ochránili náš krásny chotár od úplného zamorenia
nebezpečným priemyselným odpadom.
Prečo Vám to pripomínam? V tomto roku sme viacerí majitelia pôdy prejavili nespokojnosť aj s hospodárením SDP Kremeň s.r.o. v našom chotári. A oprávnene. Nové zmluvy,
ktoré nám konatelia SDP Kremeň pripravili na podpis boli výhodné len pre nich. Finančná
čiastka za prenájom našej pôdy bola už len symbolická, chceli mať pod kontrolou rybolov,
poľovníctvo, dokonca voľné ruky na to, aby mohli našu pôdu ďalej prenajímať. Komukoľvek! Pýtam sa: Načo? Aby si zase niekto iný urobil z Prestavĺk miesto na vylievanie, alebo
spaľovanie odpadu?
Všetci vidíme, ako je zdevastovaný areál bývalého JRD Vtáčnik, mnohé časti nášho
krásneho chotára nie sú vôbec kosené. Čo by na takéto šafárenie povedali naši otcovia???
Po zrelej úvahe sme sa viacerí rozhodli, že si na svojej pôde začneme hospodáriť sami.
Tak ako voľakedy naši rodičia. Som veľmi rada, že toto rozhodnutie podporilo aj obecné
zastupiteľstvo na čele s pánom starostom a založili sme Agro Prestavlky, s.r.o. Ďakujem
všetkým, ktorí do toho idú s nami. Vieme všetci, že to nebude ľahké, ale treba začať! Nemôžeme predsa dovoliť, aby cudzí rozhodovali, čo bude alebo nebude v našom chotári! Vážme
si konečne každú piaď zeme, ako vzácne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši otcovia s
nádejou, že budeme aspoň takí dobrí hospodári, ako oni. Dajme dobrý príklad našim deťom.
Potom si budeme istí, že aj ony múdro zveľadia to, čo im zanecháme my.
Do nového roka prajem Vám aj sebe, aby naše Prestavlky boli stále krajšie. Aby tu našli
svoj domov ľudia, ktorí túžia po peknej prírode, dobrom vzduchu, prívetivých susedoch. Aby
nám tu všetkým bolo spolu dobre.
Požehnané Vianoce priatelia!
Magdaléna Poloňová
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Zo života obce 2016
PREZENTÁCIA KNIHY
V nedeľu 24. januára sme sa stretli na, pre nás neobyčajnom, podujatí. Naša rodáčka Magdaléna Poloňová prezentovala svoju knihu
"Nárečový a hovorový slovník obce PRESTAVLKY a obcí v okolí
Svätého Kríža nad Hronom". Podujatie s pestrým kultúrnym programom sa nieslo v príjemnej atmosfére, za účasti rodákov, sponzorov
a neposlednom rade občanov našej obce, ktorí prišli podporiť snahu
pani Poloňovej o zachovanie našich tradícii v takejto podobe.

STAVANIE MÁJA
30. apríl sa u nás každoročne viaže so stavaním májov a ani
tento raz sme túto tradíciu nevynechali. Počasie nám vyšlo na
jednotku a aj ľudí bolo o čosi viac. A máje, tie v oboch častiach našej obce postavili naši dobrovoľný hasiči. Obec sa postarala o občerstvenie a členovia občianskeho združenia CHOTÁR Prestavlky
- Horná Trnávka nám pri tom pekne zaspievali.

FAŠIANG
Popolcovou - škaredou stredou končí obdobie Fašiangov a nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Nám ho pripomenulo
Občianske združenie CHOTÁR Fašiangovým sprievodom, ktorý
tento rok trošku zmenili a namiesto časovo aj fyzicky náročného
obchádzania všetkých domov vytvorili v oboch častiach našej
obce niekoľko stanovíšť, kde sa vždy stretlo viac rodín. Fašiangový sprievod večer vyvrcholil v kultúrnom dome pochovávaním basy
a fašiangovou zábavou.
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DEŇ MATIEK
je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi,
čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo
pre nás urobili!
Tento rok pripadla druhá májová nedeľa na 8. mája. O pekný
zážitok sa nám postarali deti z materskej školy aj deti z dediny. V
programe vystúpili naše deti aj pod vedením pani Ladiverovej zo
Súkromnej základnej umeleckej školy z Hliníka nad Hronom.

Viacúčelové športové ihrisko

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
S jeseňou prichádza mesiac október – Mesiac úcty k starším. Je
to príležitosť na to, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju
náklonnosť, pretože staroba sa týka všetkých a je prirodzenou súčasťou nášho života. My sme si pri tejto príležitosti spestrili jedno
nedeľné, aj keď už novembrové popoludnie kultúrnym programom
našich detí.
Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam.

V nedeľu 4. septembra 2016 sme v našej obci slávnostne otvorili Viacúčelové športové ihrisko. Na otváraní sa zúčastnili prednostka Okresného úradu Ing. Andrea Žiaková a náš rodák Profesor
Vladimír Báleš. Po úvodných príhovoroch ihrisko vysvätil pán farár
Ján Holbík. O kultúrny program sa postaralo Občianske združenie
CHOTÁR Prestavlky - Horná Trnávka s harmonikárom Jozefom
Haškom.
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HOKEJ
Už 3. ročník Hokejového turnaja usporiadali na Prestavlckom
rybníku členovia združenia "Rybolov Prestavlky"

Mikuláš
Aj keď tento rok s malým meškaním, no Mikuláš k nám predsa
prišiel. Opäť sa postaral o zábavu pre všetky deti a ani rodičov
nenechal len tak sedieť. Súťažilo sa ako inak o cukríky a nakoniec
si všetky deti odniesli balíček dobrôt.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Jakub LOJKKO 28.04.2016, Sofia OLÁHOVÁ 31.05.2016, Terézia JANECHOVÁ 20.09.2016, Marek HROMÁDKA 02.11.2016,
Adela BEŇOVÁ 08.11.2016, Tomáš MÔC 17.11.2016
Navždy nás opustili:
Filoména BEŇOVÁ (Horná Trnávka) 15.01.2016, Margita
HAJDÚCHOVÁ 28.01.2016, Ján TRUSKA 22.02.2016, František
BEŇO 26.02.2016, Ladislav DRAŽO 15.04.2016, Margita VALLOVÁ
29.05.2016, Ján VINCENC 06.07.2016, Vladimír BEŇO 31.10.2016
Na spoločnú cestu životom vykročili:
Petra Garabášová, rod. Škopcová - Patrik Garabáš; Zuzana
Dekýšová, rod. Poľakovská – Tomáš Dekýš; Mgr. Lenka Figuli, rod.
Želiarová – Branislav Figuli; Marcela Lazareková rod. Štifnerová –
Milan Lazarek; Mgr. Petra Kukučková, rod. Zábradyová – Ing. Jakub
Kukučka, Jarmila Reichman, rod. Škamlová – Milan Reichman
Najstarší občania:
žena: Mária Beňová 06.12.1921 muž: Peter Beňo 23.09.1927
95 roční : Mária Beňová
80 roční : Mária Tonhajzerová
70 roční : Ing. Vladimír Solár, Mária Šánová, Anna Kukučková,
Anna Bučková, Jozef Mališ, Oľga Zámorová, Marta Beňová, Jaroslav Poloň
60 roční : Anton Greguš, Ivan Kováč, Štefan Molnár, Jozefína
Nižnanová, Anna Barborová, Margita Kuzmová, Stanislav Antal
50 roční : Mária Kukučková, Tatiana Minichová, Jana Urblíková,
Jaroslav Ginič, Elena Giničová, Erika Kúšová, Valéria Kremnická,
Mgr. Marián Kremnický, Ľudevít Beňo

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine len pokoj
a smiech, dobrú Silvestrovskú náladu, šťastie, zdravie
a pohodu v Novom roku 2017 vám praje
redakčná rada Obecných novín.
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IV. LIGA DORAST U19
SKUPINA C
– jarná časť 2015/2016
TJ Tatran VLM Pliešovce – TJ Prestavlky/H. Trnávka 0:1
Góly – P. Kukučka
ŠK Heľpa – TJ Prestavlky/H. Trnávka 3:1
Góly – vlastný
TJ Prestavlky/H. Trnávka – FK Sitno Banská Štiavnica 3:0 Góly – zápas kontumovaný
TJ Prestavlky/H. Trnávka – TJ Družstevník
Očová 5:4 Góly – P. Kukučka 3, A. Baniari,
P. Minich
FK Šalková – TJ Prestavlky/H. Trnávka 4:2
Góly – P. Kukučka, A. Baniari
ŠK Prameň Kováčová – TJ Prestavlky/H.
Trnávka 4:5 Góly – P. Kukučka 2, A. Baniari, A. Minich, E. Barbora
TJ Prestavlky/H. Trnávka – TJ Lovča 2:0
Góly – A. Baniari, E. Barbora
ŠK Kremnica – TJ Prestavlky/H. Trnávka
6:2 Góly – A. Minich, O. Šnirc
TJ Prestavlky/H. Trnávka – MFK Žarnovica
3:2 Góly – E. Barbora, P. Kukučka, M. Paučo
TJ Prestavlky/H. Trnávka – OFK Slovenská
Ľupča 1:1 Góly – P. Kukučka
TJ Sokol Medzibrod – TJ Prestavlky/H. Trnávka 3:1 Góly – E. Barbora
TJ Prestavlky/H. Trnávka – TJ ŠK Kremnička 3:0 Góly – zápas kontumovaný
Meno a priezvisko hráča
Poč. zápasov Poč. gólov
1. Šimon Kasan
11
0
2. Slavomír Biľ
11
0
3. Dávid Blaho
8
0
4. Pravoslav Minich
11
1
5. Samuel Čierťaský 11
0
6. Ivan Harach
8
0
7. Adrián Šimko
10
0
8. Peter Kukučka
11
9
9. Andrej Baniari
9
4
10. Alan Minich
11
2
11. Ján Krajči
2
0
12. Róbert Kružic
9
0
13. Erik Barbora
10
5
14. Martin Paučo
9
1
15. Ondrej Šnirc
10
1
16. Lukáš Minka
3
0
Tabuľka IV.liga dorast U19 skupina C
2015/2016
1 OFK Slov. Ľupča 24 22 1 1 115:26 67
2 ŠKF Kremnica
24 18 1 5 90:28 55
3 TJ Sok. Medzib. 24 16 1 7 62:30 49
4 TJ Tat. VLM Plieš. 24 15 1 8 52:42 46
5 FK Sitno Ban. Š. 24 16 1 7 81:37 46
6 TJ - Prestavlky
24 12 1 11 60:69 37
7 ŠK Heľpa
24 11 2 11 52:53 35
8 MFK ŽARNOV. 24 9 1 14 41:45 28
9 TJ Druž. Očová 24 8 3 13 56:72 27
10 TJ Lovča
24 7 1 16 45:80 22
11 ŠK Pram.Kováč. 24 6 1 17 58:90 19
12 FK Šalková
24 6 0 18 43:91 18
13 TJ ŠK Kremnička 24 3 0 21 24:116 9
14 MFK Vígľaš - Pstruša (odstúpené)
15 FK 1928 Jasenie (odstúpené)
16 ŠK Selce (odstúpené)

Ako nováčik IV. ligy dorastu skupina C môžeme byť s účinkovaním našich chlapcov v
súťaži veľmi spokojný, nakoľko sme sa pred
jarnou časťou oslabili, lebo jedna z najväčších opôr mužstva Miroslav Bil prestúpil do
MFK Lokomotíva Zvolen. Nebiť niekoľkých
smolných zápasov, postavenie v tabuľke
mohlo byť ešte lepšie.

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA C
jesenná časť 2016/2017
TJ Prestavlky/H. Trnávka–TJ Lovča 8:3
Góly – A. Baniari, E. Barbora, M. Paučo 2,
A. Beňo, L. Paller 2
MFK Spartak Hriňová – TJ Prestavlky/H.
Trnávka 1:0
FK Šalková –TJ Prestavlky/H. Trnávka 2:6
Góly – A. Beňo 2, E. Barbora 2, O. Šnirc,
A. Baniari
TJ Prestavlky/H. Trnávka – TJ Družstevník
Očová 5:1 Góly – A. Beňo 3, A. Baniari, P.
Minich
TJ Tatran VLM Pliešovce– TJ Prestavlky/H.
Trnávka 0:1 Góly – A. Minich
MFK Žarnovica – TJ Prestavlky/H. Trnávka
3:3 Góly – A. Beňo 3
TJ Prestavlky/H. Trnávka – OFK 1950 Priechod 5:1 Góly – E. Barbora, A. Minich, A.
Beňo, L. Paller, D. Blaho
ŠK Heľpa – TJ Prestavlky/H. Trnávka 3:3
Góly –E. Barbora, A. Beňo, P. Kukučka
TJ Prestavlky/H. Trnávka – SK Hrochoť 3:0
Góly – zápas kontumovaný
TJ ŠK Kremnička –TJ Prestavlky/H. Trnávka 2:2 Góly – P. Minich, E. Barbora
TJ Prestavlky/H. Trnávka– FK Brezno 5:2
Góly – A. Beňo 4, A. Baniari
ŠK Kremnica–TJ Prestavlky/H. Trnávka 2:0
13. TJ Prestavlky/H. Trnávka – ŠK Prameň
Kováčová 3:2 Góly – A. Beňo 2, E. Barbora
Meno a priezvisko hráča
Počet zápasov Počet gólov
1. Šimon Kasan
12
0
2. Slavomír Biľ
12
0
3. Peter Kukučka
12
1
4. Pravoslav Minich
12
2
5. Ján Krajči
10
0
6. Ondrej Šnirc
11
1
7. Samuel Galbavý
10
0
8. Erik Barbora
11
7
9. Alan Minich
12
2

10. Andrej Baniari
11. Andrej Beňo
12. Marek Barbora
13. Peter Škopec
14. Tobiáš Ďuriš
15. Dávid Blaho
16. Lukáš Paller
17. Lukáš Minka
18. Martin Paučo
19. Filip Paučo

9
12
1
2
2
3
9
2
6
2

Tabuľka IV.liga dorast U19
skupina C 2016/2017
MFK Spar. Hriňová
13 11 1
FK BREZNO
13 9 3
MFK ŽARNOVICA
13 9 1
ŠKF Kremnica
13 9 1
TJ - Prestavlky
13 8 3
ŠK Heľpa
13 6 4
ŠK Pram. Kováčová 13 7 0
TJ Lovča
13 5 2
FK Šalková
13 5 1
TJ Tat. VLM Pliešovce 13 4 2
TJ ŠK Kremnička
13 2 4
TJ Družstev. Očová
13 3 1
ŠK Hrochoť
13 1 1
OFK 1950 Priechod 13 0 0

4
17
0
0
0
1
3
0
2
0

1
1
3
3
2
3
6
6
7
7
7
9
11
13

67:11
47:18
44:14
28:14
44:22
35:24
45:30
30:36
27:39
23:22
32:46
24:54
12:58
11:81

34
30
28
28
27
22
21
17
16
14
10
10
4
0

Do nového súťažného ročníka 2016/2017
sme nastúpili s novými posilami z FK Pohronie sa nám vrátil kanonier Andrej Beňo,
mužstvo ďalej posilnil Lukáš Paller z Hliníka
nad Hronom, naopak mužstvo sa oslabilo
o dlhoročnú oporu Samuela Čierťaského,
ktorý prestúpil do FK Pohronie. Súťaž sme
začali veľmi dobre a nebiť smolných remíz
v Heľpe a Kremničke, ale najmä prehre v
Kremnici, na prvú Hriňovú sme mohli mať
menšiu stratu, ktorá by nám zabezpečovala
lepšiu východiskovú pozíciu v jarnej časti. V
zimnom prestupovom termíne sa chceme
posilniť o Jána Abraháma, ktorý sa vráti z
MFK Lokomotíva Zvolen a Adam Barboriaka z FK Pohronie. Zimnú prípravu chceme
začať 10. januára a cez jarné prázdniny
máme naplánované sústredenie vo Veľkom
Mederi. Nie je tajomstvom, keď poviem, že
našim cieľom je postup do III: ligy dorastu,
čo by bol historický úspech nášho futbalu.
prezident OZ TJ Prestavlky - Horná Trnávka Milan Dolnický
tréner dorastu Ján Abrahám
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Vyhodnotenie jarnej časti
žiaci U 15 III. Liga
Spojené mužstvo žiakov Prestavĺk a Hliníka
nad Hronom začalo prípravu 16. 1. 2016.
Keďže lepšie tréningové podmienky a väčší záujem o žiakov sme cítili v Prestavlkoch,
tak aj príprava prebiehala v Prestavlkoch.
Využívali sme na to multifunkčné ihrisko a v
prípade nepriaznivého počasia v telocvični v
Hornej Trnávke. Najväčším problémom bol
nedostatok hráčov. Keďže sa súťaž musela
dohrať, museli sme mužstvo doplniť. Hliníku sa nepodarilo doplniť, tak sme museli do
mužstva doplniť dievčatá. Veľmi to pomohlo,
aj keď sme súťaž dohrali s rôznymi ťažkosťami. Fúzia dvoch oddielov sa nevydarila a boli
sme radi, že je po súťaži.

Už prístup mužstva k tréningu bol uspokojivý, a aj preto sme verili, že mužstvo môže
dosahovať dobré výsledky. Čo nás potešilo
bola skutočnosť, že chlapci s dievčatami vytvorili dobrú partiu. Úvodný zápas v Prenčove
nám síce nevyšiel, keď nám chýbali až piati
hráči, ale za príkladnú bojovnosť si mužstvo
zaslúžilo uznanie. Ukázalo sa to v ďalších
zápasoch. Až do konca súťaže sa žiadnemu
súperovi nepodarilo nás prekonať a všetky
zápasy sme vyhrali.
Odohrané zápasy:
1)
Prenčov
2)
Prestavlky 3)
Prestavlky 4)
Prestavlky 5)
Hodruša
6)
Prestavlky 7)
B. Belá
-

Prestavlky
Lutila
Lovčica
Št. Bane
Prestavlky
J. Lehota
Prestavlky

5–0
4–2
6–3
11 – 0
1–2
9–3
0–7

niť odvetnú jarnú časť a snažiť sa zdokonaľovať a odstraňovať nedostatky.
Tréner: Král Ludovít
Ved. Mužstva: Haring Jakub

Turnaj dievčat

Naše futbalistky sa zúčastnili dňa 26. 11.
2016 halového turnaja, ktorý poriadal oblastný futbalový zväz v Žarnovici. Zúčastnili
sa ho mužstvá Žarnovica, N. Baňa, B. Belá
a Prestavlky. Naše dievčatá ukázali veľmi
dobrý prístup a bojovnosť. Na každý zápas
nastupovali s odhodlaním podať dobrý,
poctivý výkon.
Výsledky:
Prestavlky – B. Belá
2–0
Prestavlky – N. Baňa
6–0
Prestavlky – Žarnovica
0–2
Strelkyne gólov:
Koková 6, Baniariová 1, Petríková 1
Tabuľka turnaja:
1. Žarnovica
3
2. Prestavlky
3
3. B. Belá
3
4. N. Baňa
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

14 – 0
8–2
5 – 10
2 – 16

9
6
3
0

Prestavlky reprezentovali:
Koková Viktória, Beňová Petra, Mališová
Radka, HanusováVanesa, Petríková Dominika, Koštová Danka, Baniariová Kristína.

Deň športu

Tabuľka III. Ligy
1) Hriňová
18
2) Č. Balog
18
3) Sl. Ľupča
18
4) Horehron
18
5) Divín
18
6) Kováčová
18
7) Brusno
18
8) Tisovec
18
9) Prestavlky, Hl. 18
10) H. Nemce
18
11) Sliač
18

16
12
11
11
8
8
7
7
3
3
1

1
2
0
0
3
2
2
1
4
2
0

1
4
7
7
7
8
9
10
11
13
17

86 – 16
66 – 22
74 – 39
74 – 49
41 – 36
36 – 30
61 – 42
50 – 43
25 – 78
26 – 76
16 – 172

49
38
33
33
27
26
23
22
13
11
  3

Vyhodnotenie jesennej časti
žiakov U 15

		
Oblastné majstrovstvo
Do súťaže sme nastupovali ako nováčik
pod hlavičkou Prestavĺk. Fúzia s Hliníkom
bola ukončená. Oblastná súťaž žiakov sa
hrala na skrátené ihrisko na malé bránky s
počtom hráčov 8. Mužstvo tvorilo 14 hráčov,
z toho 9 chlapcov a 5 dievčat. Keďže sme
mali takéto zmiešané mužstvo, aj tréningový
proces bol náročný a vyžiadal si rôzne improvizovanie. Prakticky sme sa museli venovať
dvom kategóriám – chlapcom a dievčatám.
Mužstvo tvorili títo hráči a hráčky: Beňo
Matej, Škopec Peter, Barbora Marek, Barbora Dominik, Galbavý Samuel, Lalák Roman,
Abrahám Aleš, Ďuriš Tobias, Paučo Filip, Koková Viktória, Beňová Petra, Mališová Radka, HanusováVanesa, Petríková Dominika.

8)
9)

Prestavlky
Kremnica

-

V. Lehota
Prestavlky

2–0
1–5

Odohrané majstrovské zápasy:
9 zápasov: Beňo M., Ďuriš T., Lalák R.,
Barbora M., Koková V. 8 zápasov: Beňová P., Škopec P., Abrahám A. 7 zápasov:
Galbavý S, Barbora D. 5 zápasov:Paučo
F., Mališová R., Hanusová V. 2 zápasy:
Petríková D.
Strelci gólov:
17 – Škopec P., 9 – Ďuriš T., 8 – Barbora M.,
4 – Koková V., 3 – Beňová P., Abrhám A.,
2 – Galbavý S.
Potešilo nás, že sa až polovica hráčov dokázala presadiť strelecky. Dokonca skórovali
aj dve dievčatá a iba 9-ročný Abrahám. Za
zmienku stojí Škopec, ktorý v troch zápasoch dosiahol hetrik a po jednom dosiahli
Ďuriš a Barbora M.
Tabuľka po jesennej časti:
1. Prestavlky 9 8 0 1
2. Prenčov
9 6 2 1
3. Lutila
9 5 3 1
4. Hodruša
9 4 1 4
5. Lovčica
9 4 1 1
6. V. Lehota 9 3 2 4
7. J. Lehota 9 3 2 4
8. Š. Bane
9 3 1 5
9. B. Belá
9 1 2 6
10. Kremnica 9 1 0 8

46 – 15
34 – 9
41 – 14
29 – 15
41 – 43
20 – 19
26 – 35
12 – 34
14 – 34
18 – 62

24
20
18
13
13
11
11
10
5
3

Dňa 2.7.2016 Obecný úrad v spolupráci s Občianskym združením TJ Prestavlky - Horná Trnávka
zorganizovali Športový deň pri príležitosti 45. výročia
odohratia prvého majstrovského futbalového zápasu na ihrisku v Prestavlkoch.
Športový deň začal futbalovým turnajom dorastu, za účasti futbalových mužstiev MFK Lokomotíva
Zvolen, FK Pohronie a TJ Prestavlky - Horná Trnávka. Zaujímavosťou turnaja bolo, že každý zápas
skončil nerozhodným výsledkom a o víťazovi sa rozhodovalo v pokutových kopoch. Prvé miesto obsadil
FK Pohronie, druhé miesto MFK Lokomotíva Zvolen
a tretie miesto domáce TJ Prestavlky - Horná Trnávka. Najlepším hráčom turnaja sa stal Stanislav Palko z MFK Lokomotíva Zvolen, najlepším brankárom
Martin Repiský z FK Pohronie a najlepším strelcom
Peter Kukučka z TJ Prestavlky - Horná Trnávka.
Ceny odovzdávali štátna tajomníčka z Ministerstva
školstva pani Mgr. Oľga Nachtmannová PhD, starosta Ladomerskej Viesky pán Vladimír Baran a náš
rodák Prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc.
Počas obedňajšej prestávky odohrali futbalový
zápas naši žiaci a žiačky s futbalovým mužstvom ŠK
Kremnica z výsledkom 6:3 v prospech domácich.
Pre najmenších boli pripravené nafukovacie
atrakcie a súťaže v areály Viacúčelového športového ihriska. Pekný slnečný deň ukončili ukážkou
požiarneho útoku Hasiči dobrovoľného hasičského
zboru obce.
autor: Ján Abrahám

Aj napriek prvému miestu nesmieme podce-
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