OBECNÉ
NOVINY
december 2017

ROČNÍK XV.

ČÍSLO 1

Príhovor starostu
Drahí spoluobčania!

„Sú dni, keď sa človek potrebuje stretnúť
s človekom, ktorý ho pochopí, vypočuje a
dobrom pohladí. Sú dni, keď sviečka a plameň ohreje skrehnuté ruky. Sú dni, keď cítime vôňu nefalšovaného medovníka a vôňu
jedličky, či borovice...sú to chvíle, keď každý potrebuje vedieť, že nie je sám, žiada sa
mu ľudské teplo, aby si na ňom ohrial svoju
ľudskú dušu. To je slávnosť Vianoc, ktorá dokáže urobiť zázrak, vyčariť obyčajný, no tak
vzácny úsmev na perách.“
Vážení spoluobčania, prichádzajú Vianoce pomaly, tíško, nenápadne. Preletia pohľadom krajinou a zafarbia ju tak, ako to len oni
vedia - na bielo. Alebo aspoň inovaťou poprášia konáre a obločným sklám vdýchnu priesvitné ornamenty. Neskôr sa zvítajú s deťmi,
ktoré ich privítajú radostným očakávaním
vianočného zázraku, ktorý sa s kapustnicou,
oblátkou, opekancami a stromčekom, rok
čo rok opakuje. Potom sa pristavia i pri nás,
dospelých. Skúšajú nás prehovoriť, aby sme
nákupnú horúčku a stres vymenili za pokoj
domova. Niekomu primaľujú červeň na líca,
ďalších nechajú v spomienkach na tých, ktorí
už s nimi neposedia pri štedrovečernom stole. Áno, Vianoce sú slávnosťou, keď ľudské
zvítania sú nežné, srdečné. Je to čas, kedy
ľudia majú k sebe bližšie s atmosférou pokory

a srdečnosti. To preto, že zhrbenú každodennosť vymeníme aspoň na chvíľu za snívanie,
spomienky, vzájomnú úctu, prekvapenia a
radosť.
A s blížiacimi sa vianočnými sviatkami je
tu koniec roka, tak môžeme predostrieť bilanciu práce, ktorú sme na obecnom úrade a v
našej obci vytvorili. Nie každú prácu je vidno,
pretože obsahuje skôr administratívnu časť
práce a je rozdelená na viac etáp.
V januári sme v Materskej škole v Prestavlkoch vykonali revíziu elektroinštalácie v
sume 200,- € a následne bola vypracovaná
projektová dokumentácia na „Rekonštrukciu
elektroinštalácie v Materskej škole v Prestavlkoch“ v sume 800,- €. V súčasnosti zisťujeme
možnosti získania dotácie na rekonštrukciu
spomenutej elektroinštalácie. Do 31.03.2017
bolo možné podať na Slovenskú inovačnú a
energetickú agentúru z operačného programu Životné prostredie žiadosti na komplex-

Nový rok beží...

né zníženie energetickej náročnosti budov.
Preto sme vypracovali a podali žiadosť na
„Komplexné zníženie energetickej náročnosti
objektu obecného úradu spolu s kultúrnym
domom“, kde žiadame sumu v výške 277
561,15 €, vlastné zdroje pri tomto projekte
činia 14 633,17 €. Výsledok žiadosti sa dozvieme začiatkom nasledujúceho roka. V I.
štvrťroku bolo spoločnosťou HES – COMGEO, s.r.o., vykonané posúdenie hornotrnavského vrtu, kde sa bohužiaľ potvrdili moje
predpoklady a vrt bol od hĺbky 37 m až po
záver zavalený. Pracovníci uvedenej spoločnosti mi odporúčali navŕtať nový vrt vedľa jestvujúceho vrtu, s čím som nesúhlasil, nakoľko
v uvedenej lokalite by vodný zdroj obsahoval
mangán a železo. Navrhol som preskúmať
lokalitu medzi jestvujúcim prestavlckým vrtom a záchytom Pod Črenkovou. Následne
bol vykonaný hydrogeologický prieskum, kto(pokračovanie na str. 2)

Stará pesnička z JKS o plynúcom čase.
Ešte nám znejú v hlavách vianočné koledy, ešte máme možno ťažobu z prejedenia sa
sviatočných dobrôt, výčitky z prekročených váhových limitov Ale ešte nám možno aj zostáva čosi ako :“dobre že je za tým, veď to bola štvanica“. Lebo veď to nebol plynúci, bežiaci
čas, to bola štvanica. Alebo nie je pravdivejšie povedať to v prítomnom čase: „Náš život je
štvanica“?
Áno, plynúci čas je niekedy slabé slovo. Bežiaci by sa približoval realite, ale cválajúci či
„štvanica“, je asi v mnohých prípadoch najpravdivejší.
Neraz sa cítime hnaní akýmsi neviditeľným súkolímtajomného časostroja, v ktorom sme
sa ocitli, neviem s čej vôle a ak nechceme aby nás zničil, musíme sa mu prispôsobiť. Naozaj musíme? Naozaj žijeme v okolnostiach, ktoré nás nútia naháňať sa, či chceme alebo
nechceme?
Je pravda, že niekedy musíme akceptovať vonkajšie okolnosti. No náš postoj k nim je
vždy náš. Ten dokážeme a máme si sami kontrolovať. Aby som bol zrozumiteľný použijem
príklad. Prosím neberte ho ako návod. Ten si musí nastaviť každý z nás sám. Prosím, tu je
ten príklad.
Možno by niekedy stálo za to nastaviť bežiacemu súkoliu tajomného časostroja chrbát.
Bude to chvíľku bolieť, ale získame čas, svoj čas. A v tomto čase si budeme vedieť spraviť
zoznam povinností a úloh, ktoré nám časostroj vnucuje. Zoznam si môžeme vizualizovať,
napísať na papier. A možno to nebude krátky zoznam. Ale už to samé, že sme ho napísali
nás bude oslobodzovať.Potom si ho v kľude –najlepšie s odstupom času prečítajme s ceruzkou v ruke a škrtajme tie položky, ktoré nestoja za tú „štvanicu“.
To skúmanie „či to za to stojí“ to je ten náš slobodný vnútorný postoj k vonkajším, nami
neovplyvniteľným okolnostiam. Zrazu zistíme že naozaj sa všeličo dá aj inak.
Nuž prajem vám, drahí čitatelia, aby ste sa Novom roku vymanili z moci tajomného
časostroja a tak si vytvorili predpoklad pre to, čo si všetci prajeme:
Pokojný a šťastný Nový rok.
Dôstojný pán farár Ján Holbík

STRANA 2

Príhovor starostu
(dokončenie zo str. 1)
rý som si dal za účasti poslancom OZ overiť
ešte prútikárom. Uvedená lokalita spĺňala
požiadavky na vybudovanie nového vrtu.
Následne bol urobený prieskum trhu, kde
najlepšiu ponuku zaslala spoločnosť HES
– COMGEO, s.r.o. Banská Bystrica, a to 8
982,- €. V novembri bol navŕtaný nový vrt s
označením HVP-2 hlboký 70 m. Vyvŕtanie
vrtu bolo financované z rezervného fondu a
činilo 6924,- €. Nasledujúcom období bude
vykonaná dlhodobá čerpacia skúška, ktorá bude trvať 21 dní, ďalej bude vykonané
meranie fyzikálno-chemických parametrov
vody, kompletný rozbor pitnej vody, musí byť
vypracovaný projekt geologickej úlohy, projekt vodného zdroja a následné vypracovanie
žiadosti pre orgány štátnej správy. Uvedené
skúšky, projekty a rozbory budú stáť 2058,- €.
Rovnaké čerpacie skúšky, rozbory a projekty
musia byť následne vykonané aj na jestvujúcich vodných zdrojov, čiže na vrte na HVP-1
a záchyte. Technické práce na jestvujúcich
vodných zdrojoch budú stáť 5462,40 €. Po
všetkých týchto technických meraniach bude
potrebné k vrtu HVP-2 priviesť elektrinu, vybudovať manipulačnú komoru, v ktorej bude
osadené dávkovacie čerpadlo chlóru, do vrtu
nainštalovať ponorné čerpadlo a pripojiť na
hlavnú trasu vodovodného potrubia, ktorá vedie 10 m od vrtu.
V mesiaci jún sme vyhlásili s využitím
elektronického trhoviska verejné obstarávanie na združenú dodávku elektrickej energie
na rok 2018 a 2019. Do elektronickej aukcie
vstúpilo 6 spoločností, najlepšiu ponuku nám
dala spoločnosť BUKÓZA ENERGO a.s.,
37,- € za MWh, čo činí úsporu za 12 mesiacov bez DPH 1488,68 € a za 24 mesiacov
2977,36 € bez DPH.
Na cintoríne v Prestavlkoch bol z dotácií
Ministerstva financií SR v sume 4500,- € +
650,-€ vlastné zdroje vybudovaný chodník.
V letných mesiacoch bolo firmou OSMOF Montáže s.r.o. ukončené navážanie zeminy do Patočiny vedľa futbalového ihriska,
za obecné dielne v Prestavlkoch a nad rybníkom v Prestavlkoch. Za uloženie zeminy sme
firme Osmof Montáže s.r.o. vystavili faktúru
v sume 21 316,89 €. Z uvedenej sumy boli
financované vysprávky miestnej komunikácie
v Prestavlkoch od cesty III. triedy k družstvu,
ulica Záhumnie po materskú školu a časť
ulice Drahy. Ďalej bolo zafinancované vybudovanie mini BMX dráhy nad rybníkoch v
Prestavlkoch a futbalové sústredenie dorastencov TJ Prestavlky.
S budovaním mini BMX dráhy sme začali
v august, vykonával ju pán Benko, Stavebný
obchod s.r.o., Žarnovica. Dĺžka dráhy je minimálne 150m, šírka dráhy minimálne 2m.
20.09.2017 bola ukončená prvá etapa, a to
úprava existujúceho návozu zeminy, tvarovanie a hutnenie bez povrchovej úpravy v sume
2340,- €. Druhá etapa, kde bolo potrebné
na hrubý povrch rozostrieť mletý vápenec

frakcie 0 - 2 mm alebo 0 – 4 mm a povrch
uhladiť do požadovanej kvality vybračnou doskou, bola realizovaná a ukončená v októbri.
Bohužiaľ pre nepriaznivé počasie sa trať nemohla zhutniť valcom. Uvedené práce budú
zrealizované v jarných mesiacoch. Druhá
etapa budovania trati činila 1296,- €. Dráha
bude využívaná na voľnočasové aktivity pre
mládež a dospelých, je možné na jej organizovať prípravu cyklistov všetkých disciplín
BMX, MTB, ale aj prípravu najmenších detí
na odrážadlách, organizovať súťaže v šprinte
pre dvojicu jazdcov alebo individuálna časovka pre jednotlivcov. V letných mesiacoch roku
2018 plánujeme na uvedenej trati usporiadať
prvú súťaž.
V rámci zveľaďovania našej obce a s
nárastom turistiky, hlavne cykloturistov, ktorí
prechádzajú našou obcou, sme sa rozhodli
pre osadenie informačných tabúľ s fotomapou našich obcí. Letecké snímky nafotila
spoločnosť CBA spol. s r.o.. Informačné tabule boli osadené v Prestavlkoch na námestí
smerom k Obecnému úradu, v Prestavlkoch
na dedine a v Hornej Trnávke pri zastávke.
K 31.10.2017 sme na Environmentálny
fond podali žiadosť na vybudovanie zberného dvora, kde žiadame 79 243,- € + vlastné
zdroje 4171,40 €.
V mesiaci november boli spoločnosťou
STRABAG s.r.o. vykonané už spomenuté
vysprávky miestnych komunikácií od hlavnej cesty po družstvo, ulica Záhumnie a ulica Drahy, ktoré stáli 14580,89 €. Vysprávky
boli financované zo zdrojov, ktoré poukázala
našej obci firma OSMOF Montáže s.r.o. za
navážanie zeminy. Ďalej boli vysprávkované
miestne komunikácie v Hornej Trnávke pred
domom pani Oľgy Zámorovej a domom pani
Oľgy Adamcovej, ktoré stáli 1832,18 €. Tieto
vysprávky boli financované z obecného rozpočtu.
Na zasadnutí OZ dňa 22.03.2017 bola
požiadavka od poslancov obecného zastupiteľstva, aby boli v našej obci označené
miestne časti. Oslovil som spoločnosť Alfa
reklama, ktorá sa zaoberá takouto činnosťou.
Spolu s pracovníčkou firmy som obišiel našu
obec a navrhol som, kde by stĺpy s názvami ulíc, ale i informačnými tabulami mali byť
osadené. Týchto stĺpov s informačnými tabulami bude v našej obci osadených 8, zatiaľ
sme zabetónovali len jeden informačný stĺp
v Hornej Trnávke pre KSC, ostatné stĺpy s
informačnými tabulami budú osadené v Prestavlkoch, akonáhle nám to počasie dovolí.
Výroba uvedených stĺpov a informačných tabúl stála 3723,48 €, kde polovica sumy bola
uhradená a druhá polovica bude uhradená
do 31.03.2017.
Dňa 30.11.2017 sme na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave z Programu rozvoja vidieka, s podopatrenia 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,

podali projekt „Vytvorenie športovo oddychovej zóny v Hornej Trnávke“, kde žiadame dotáciou vo výške 85622,88 €. Jedná sa o rozšírenie altánku, vybudovanie spevnených plôch
s bezbariérovým vstupom, výsadba zelenej
infraštruktúry a posilňovacích prvkov. Jedná
sa o výzvu , ktorá bola zrušená a v roku 2017
bola vyhlásená nanovo.
Mrzí ma, že do môjho príhovoru v obecných novinách ešte nemôžem napísať, že
nám bola schválená dotácia z Programu
rozvoja vidieka, podopatrenia 7.2 na rekonštrukciou námestia pred Obecným úradom
a autobusových zastávok. Bohužiaľ, žiadosť
bola podaná vo februári 2016 a do dnešného dňa nebola Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou vyhodnotená. Podľa najnovších
informácií rozhodnutie, či sme boli úspešný,
nám bude doručené do konca tohto roka.
Milí občania, v roku 2018 si pripomíname 735. výročie prvej písomnej zmienky o
našej obci. Preto, ako som sľúbil pred piatimi
rokmi pri oslavách 730. výročia, že zorganizujeme oslavu aj o päť rokov, pripravujeme
v letných mesiacoch oslavu 735. výročia prvej písomnej zmienky. Mojím prianím však
bolo zorganizovať aj stretnutie obcí s názvom
Prestavlky z bývalého Československa. Rozhodol som sa spojiť oslavu 735. výročia prvej
písomnej zmienky aj s takýmto netradičným
stretnutím. Spomenutú akciu chcem financovať z dotácií z BBSK, sponzorských darov a
časť z obecného rozpočtu. Žiadosť o dotáciu
na BBSK sme podali v novembri, kde žiadame sumu 5000,- €.
Pár slovami som sa zmienil o prácach,
ktoré sme v roku 2017 urobili a plánujeme
urobiť pre zveľadenie obce, aby sme tak vytvorili väčšiu spokojnosť Vás obyvateľov našej obce. Oboznámil som vás s činnosťami,
ktoré napĺňali náš život v uplynulom roku, ale
aj s tým čo bude napĺňať náš život v nasledujúcom roku. Je toho podstatne viac, čo je
potrebné v obci riešiť, ale nejde všetko naraz
a všetko chce len čas a chuť niečo robiť. Jedna vec je, čo by chcel starosta robiť, druhá
čo poslanci schvália ako priority obce a tretia aké nepredvídateľné okolnosti a situácie
prinesie sám život. Končím svoj príhovor
so želaním dobrého zdravia, šťastia, hojne
Božieho požehnania a spokojnosti. Želám
Vám všetkým šťastné a požehnané vianočné
sviatky, nech Tichá noc stíši aj vaše trápenia
a pozve k sviatočnému stolu radosť a pokoj a
rok 2018 nech je šťastný a úspešný !
Ján Abrahám,
starosta obce

STRANA 3

Obec Prestavlky sa stala súčasťou
informačného systému DCOM
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácie spoločnosti (OPIS), vydalo 13. decembra 2011, písomné vyzvanie na národný projekt „Dátové centrum
obcí a miest“ (DCOM). Projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej
správy VS a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni, je prínosom pre občanov, podnikateľov, pracovníkov obecných
a a mestských úradov a pre celú verejnú správu. Súčasťou projektu
je dodávka výpočtovej techniky pre obce a mestá ako aj jej následná
údržba a starostlivosť. Významným prínosom DCOM pre obce a mestá sú na mieru vybudované vnútorné elektronické služby samotných
úradov, tzv. informačné systémy obcí (ISO). Informačné systémy a aplikácie projektu DCOM sú plne integrované s ďalšími modulmi Ústredného portálu VS, vybranými registrami a inštitúciami ako Sociálna poisťovňa, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Register fyzických osôb,
Register právnických osôb, Kataster nehnuteľností a ďalšími ISVS.
Do projektu DCOM sa zapojilo 1511 obcí a miest s takmer 1,4
milióna obyvateľov, do pokračujúceho projektu miniDCOM+605 obcí
a miest so 790 000 obyvateľmi a tento počet neustále narastá. Celkove služby DCOM využíva 72 % samosprávy. Od 1. novembra 2016
vznikla pre všetky mestá a obce poskytovať svoje služby občanom a
podnikateľom aj elektronicky , tak vznikla povinnosť zamestnancom
obecných a mestských úradov vlastniť občiansky preukaz s čípom,
aktivovať elektronický podpis a elektronickú schránku na doručovanie elektronických úradných dokumentov.
Pre rýchlejšiu orientáciu obyvateľov obcí je vybraných TOP 7
elektronických služieb a to:
podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prenájom hrobového miesta, oznamovanie vzniku, zániku alebo zmenu daňovej povinnosti k
dani za psa, oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmenu k dani za
ubytovanie, oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmenu k dani za
predajné automaty a povoľovanie predaja výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste.
Pri spracovaní služieb Informačný systém DCOM využíva prepojenie na iné moduly informačného systému obce ako DCOM napríklad na ich centrálnu registratúru, alebo účtovníctvo, na informačné systémy štátnych registrov, napríklad overenie listu vlastníctva v
katastri nehnuteľnosti, overenie ŤZP obyvateľa, overenie poberania
sociálnych dávok a pod.
Od novembra r. 2017 bol Obecný úrad Prestavlky prepojený do IS DCOM, vzhľadom na uvedené chcem touto cestou
požiadať všetkých občanov, ktorých sa týkajú uvedené daňové
povinnosti - Daň z nehnuteľností, Daň za psa, Daň za ubytovanie, Daň za predajné automaty ako i Poplatky za komunálny
a drobný stavebný odpad, aby na Obecnom úrade v Prestavlkoch vždy do 31. januára príslušného roka nahlásili akékoľvek
zmeny, ktoré budú predmetom uvedených daní a poplatkov,
nakoľko po tomto dátume , presnejšie povedané keď už budú
vystavené príslušné rozhodnutia daní a poplatkovnebude možné ich prerábať počas roka, tak ako tomu bolo po minulé roky.
Včasným nahlásením zmien, ktoré zvýšia alebo znížia platby
daní a poplatkov sa tak vyhnete zbytočným nepríjemnostiam,
ktorémôžu negatívne ovplyvniť Vás aj zamestnancov obecného
úradu. Za splnenie si tejto povinnosti Vám vopred ďakujem.
Ing. Filoména Lazareková,
účtovník Obecného úradu Prestavlky

Historické okienko
V lete tohto roku (2017) uplynulo presne 55 rokov od významnej
návštevy našej obce, ktorou nás poctil v tom čase armádny generál
Ludvík Svoboda , ktorý sa počas 2. sv. vojny ako brigádny generál
stal veliteľom 1. Československého zboru, zúčastňujúceho sa po
boku Červenej armády oslobodzovacích bojov našej rodnej vlasti.
Pri tejto jeho návšteve si armádny generál Ludvík Svoboda prehlia-

dol časti obce, družstevného dvora a priestory budovy v tom čase
nedávno otvorenej Národnej školy, z pred ktorej je aj priložená fotografia. Po prehliadnutí týchto častí obce sa konala beseda s vedúcimi
činiteľmi obce o rôznych otázkach či už hospodárenia (JRD), výstavby , školstva (Nár. škola) a ďalších hľadísk zo života obce.
		
Ľuboš Foltan

*Armádny generál Ludvík Svoboda neskôr v rokoch 1968 – 1975
zastával funkciu prezidenta Československej socialistickej republiky.

Prvý rok hospodárenia Agro Prestavlky s.r.o.
Opäť sa rok stretáva s rokom a každý z nás hodnotí, čo
dobré sa nám podarilo urobiť v rodine, v spoločenstve, v obci.
V roku 2016 sme si založili Agro Prestavlky s.r.o. Zatiaľ
skromne hospodárime na rozlohe 34 ha. Začali sme s kosením
a mulčovaním podhorských lúk a pasienok a z tejto práce máme
už aj prvý finančný zisk v podobe predaja balíkov sena.
Členovia nášho spoločenstvo si vážia každú piaď zeme, ktorú zdedili po svojich otcoch a v snahe získať čo najviac údajov o
vlastnej pôde, často sa stretávajú s pojmom „pôda neznámych
vlastníkov“. Je to pôda, ktorá môže byť síce naša, ale nemáme
ju na liste vlastníctva, je v evidencii Slovenského pozemkového
fondu. A z tohto dôvodu sme si objednali právnické služby, ktoré
veľmi dôsledne zisťujú pôdu neznámych vlastníkov v k.ú. Prestavlky, nielen v extraviláne našej obce, ale už aj v intraviláne.
Táto aktivita je tiež výsledkom práce Agro Prestavlky s.r.o. Pre
našich občanov je to prakticky jediný spôsob, ako získať späť
pôdu, ktorá napriek mnohým dedičským konaniam zostala z
rôznych príčin neprededená.
Vážení spoluobčania, všetci vieme, že len trpezlivá a poctivá práca prináša dobrý výsledok. Prajem Vám, aj sebe, aby nás
prvé dobré výsledky Agro Prestavlky s.r.o. povzbudili k ďalším
aktivitám, ktoré pomôžu nielen našim členom, ale aj celej našej
obci.
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok, priatelia!
Magdaléna Poloňová

STRANA 4

Polroka prevádzky novej www.prestavlky.sk
Myslím že každého poteší, ak sa mu niečo
podarí. Keď sme sa my púšťali pred viac ako
rokom do prestavby našej obecnej stránky,
nemali sme celkom predstavu čo to všetko
obnáša. Koľko času a úsilia nás to bude stáť.
Niekoľko krát sme spustenie preložili, no
nakoniec sme stránku 28. júla 2017 spustili.
Po necelom polroku od spustenia si dovolím
konštatovať, že sa nám to celkom podarilo.
Aktualizácia je podľa možností na dennej
báze, respektíve podľa potreby. Pozitívne
ohlasy a vecné pripomienky nás posúvajú
ďalej a tak stránku priebežne stále dopĺňame
a zdokonaľujeme. Troška ma mrzí, že zatiaľ
len jeden občan využil možnosť registrovať
sa na stránke v časti "Služby občanom / Email info kanál" a tým získať prístup k aktuálne zverejneným informáciám formou e-mailových správ a zatiaľ nikto neprejavil záujem
o reklamu, ktorá je pre našich občanov zdarma. Verím, že si udržíme nasadenú úroveň
a do budúcna ju možno zvýšime, napríklad
spustením mobilnej aplikácie.
autor: Pavel Dražo

Zo života Materskej školy Prestavlky
Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole v školskom roku 2016/2017 bol realizovaný podľa Školského vzdelávacieho programu
„Cesta za poznaním“, ktorý bol spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
a obohatený o špecifiká našej materskej školy. Učebné osnovy sme plnili prostredníctvom obsahových celkov, týždenných tém a aktivít.
Podelíme sa s vami aspoň o niektoré z nich.
Zdravú chrbticu, lásku k zvieratám, psychickú a fyzickú kondíciu sme podporovali pravidelnou hipoterapiou - jazdou na koníkoch. V
januári sme sa zúčastnili recitačnej súťaže Meduškine krídla v Materskej škole Dolná Ždaňa. Výtvarnými prácami sme sa zapojili do celoštátnej súťaže „Vesmír očami detí“.
O nesmiernu radosť a zaujímavé vystúpenie sa postaralo DIVADLO VČIELKA s predstavením „Divotvorný hrnček“. Jednou zo zaujímavých aktivít bola aj návšteva obecnej knižnice, kde deti objavovali čaro kníh. Materskú školu navštívil Majster Farbička, s ktorým sme
strávili veselé dopoludnie. Aj napriek daždivému počasiu sme nevynechali ľudovú tradíciu - stavanie mája. Dievčatá mali radosť z uväzovania stužiek a spievania krásnych ľudových piesní. Iskričky v očiach zažiarili deťom, keď si mohli vyskúšať kreslo pána starostu a hlásenie
oznamov počas návštevy Obecného úradu v Prestavlkoch.
Našou materskou školou boli vyhlásené dve výtvarné súťaže „O najkrajšieho motýľa“ a „O najkrajšieho ježka“, do ktorých sa rodičia
s deťmi aktívne zapojili a vytvorili prekrásne výtvarné diela. O rozveselenie publika sa deti postarali s kultúrnym programom pri príležitosti
,, Dňa matiek” a ,,Mesiaca úcty k starším”. Na konci školského roka sa rodičia spolu s deťmi ocitli v rozprávkach Boženy Němcovej na
jednom z najkrajších zámkov v Bojniciach. Počas témy týždňa Naše Slovensko sme napísaním listu našu materskú školu predstavili aj
prezidentovi Slovenskej republiky. Pán prezident nám napísal pekný list a pozdrav, za čo mu ďakujeme.
Dôležité svetové dni ako sú napríklad „Deň srdca“, „Deň jablka“, „Deň hudby“, „Deň mlieka“ si pravidelne pripomíname rôznymi aktivitami. Zapojili sme sa i do výtvarno - pohybovej súťaže „Žabka
Bupi“.
Svoj sviatok -,,Deň detí” sme oslávili týždňom detských
radostí, v ktorom nechýbala športovo - vedomostná olympiáda
ako i ,,Deň kovbojov”. Deti plnili rôzne úlohy, aktivity a disciplíny, ryžovali zlato, tancovali kovbojský tanec a hľadali poklad.
Predškoláci sa rozlúčili so svojimi kamarátmi, pani učiteľkami a s materskou školou vo veľkom štýle na slávnostnej akadémii. Deti si povedali sľub predškolákov a pani riaditeľka im
odovzdala osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a darčeky, ktoré im budú pripomínať chvíle strávené v
materskej škole.
Koncom októbra sa v Základnej škole Horná Ždaňa konal
„Deň škôlkárov “, kde sa deti oboznámili s priestormi ZŠ, spoznali budúcich spolužiakov a zabavili sa rôznymi súťažami.
K záveru roka patrí príchod Mikuláša, ktorý prišiel obdarovať
deti aj do materskej školy so svojím pekelným pomocníkom čertom. Deti si pre nich pripravili básničky a pesničky, za ktoré
sa im Mikuláš odvďačil štedrými balíčkami.
Riaditeľka Materskej školy Jana Laurová
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DHZO – Dobrovoľný hasičský zbor obce
Pozdravujem čitateľov Obecných novín, ktorí sa pri čítaní článkov pristavili pri
rubrike Dobrovoľného hasičského zboru
obce Prestavlky – H. Trnávka.
Opäť po roku by sme Vás chceli oboznámiť s činnosťou DHZO a udalosťami s
ním spojené v uplynulom roku 2017.Ako aj
každý začiatok roku aj tento bol v zimných
mesiacoch, spojený s údržbou hasičskej
techniky a vybavenia. V jarných mesiacoch po zlepšení prírodných podmienok,
prebiehali cvičenia požiarneho útoku a
štafety v rámci prípravy družstva hasičského dorastu na účasť v okresnej súťaži
konanej 17.6.2017. v Hliníku nad Hronom.
Na tejto hasičskej súťaži sa nám nedarilo celkom podľa našich predstáv a naše
hasičské družstvo dorastu obsadilo 3.
priečku vo svojej kategórii, čo bolo po minuloročnom víťazstve trošku sklamaním.
No zase na druhej strane nám to odkrylo
nedostatky na ktorých treba popracovať a
usilovať sa ich zlepšiť.
V letných mesiacoch sa prevádzali
dokončovacie práce pri rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice ako bolo zatepľovanie
stropu, stierkovanie a vymaľovanie obvodových stien, úpravy regálov a pracovných
stolov, renovácia vjazdu do HZ atď.
Na jesenné obdobie sme spolu s
hasičskými jednotkami ďalších obcí pripravili väčšie taktické cvičenie na území obce Prestavlky. Cvičenie sa konalo
28.10.2017. za účasti Dobrovoľných hasičských zborov obcí Prestavlky, Pitelová,
Lovča a Trnavá Hora.		
Hlavným bodom cvičenia bola diaľková doprava vody z prírodného zdroja (rybník) ku miestu požiaru v tomto prípade budova MŠ. Hlavnými cieľmi tohto cvičenia
bolo sledovanie parametrov ako včasný
príjazd povolaných hasičských jednotiek,
dostatočný tlak vody pri prekonávaní svahového prevýšenia a veľkosť prietokového
objemu dopravovanej vody na výstupe pri
mieste požiaru. Tak isto sa týmto cvičením

preverovala koordinácia HJ medzi sebou
a veliteľom zásahu. Na zaver cvičenia
boli vyhodnotené výsledky cvičenia, ktoré
až na menšie nedostatky bolo v hlavných
sledovaných parametroch ako úspešne
zvládnuté.
Okrem činnosti spojenej priamo s hasičstvom sa členovia DHZO podieľali aj na
zabezpečovaní technickej podpory obce (
kropenie prašných miestnych komunikácií) a takisto pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí ako boli Fašiangová
zábava, Stavanie májov a pálenie Vatry,
kde plnili hlavné organizačné ale aj vykonávacie úlohy svedomito a zodpovedne.
Na záver by som ešte chcel osloviť záujemcov každého veku, ale hlavne však

dorasteneckej kategórii (14-18r), ktorí by
chceli doplniť rady našich členov a bližšie
sa zoznámiť s hasičstvom, nech sa obrátia
na mňa Veliteľa DHZO, prípadne Starostu obce Prestavlky Jána Abraháma alebo
niekoho zo súčasných členov DHZO.
S prianím všetkého dobrého do nového roku 2018				
Predseda DHZO Ľuboš Foltán.

Dedičstvo našich otcov zachovaj nám Pane

Standing ovation, husia koža a slzy stekajúce po lícach...
Aj tieto prejavy sprevádzali záver úžasného folklórneho večera pri príležitosti úcty k
starším, ktorý sa uskutočnil 25.11. v kultúrnom dome v Prestavlkoch.
Hostia zapísaní na pozvánke i plná sála kultúrneho domu predpovedali, že tento večer
rozprúdi krv, rozochveje dušu a otvorí srdce spomienok napríklad aj na odchod chlapcov
na vojnu, ktorý nám pripomenulo OZ Chotár Prestavlky –H.Trnávka folklórnym pásmom
Asentírka / odvod /.
Lahôdkou pre uši bolo vystúpenie saxofónistu Ernesta Kováča, ktorý vo svojom detskom veku zvláda svoj saxofón bravúrne.
Srdce svojím príhovorom všetkým rozochvel náš rodák Jožko Šulaj, ktorého osud zavial do hlavného mesta, kde došlo k stretnutiu vrodeného talentu a významnými predstaviteľmi nášho folklóru, ako sú pán Nosáľ, pán Molota,... výsledkom ktorého bola famózna
hra na fujare.
Hosťami nášho večera boli folklórny súbor Lipa, kde tancoval aj syn nášho ďalšieho
rodáka, Vladimíra Báleša, ktorý dodnes podáva našej obci pomocnú ruku v rôznych podobách.
Priamo spod Kráľovej Holy, z obce Šumiac, nás svojími ľudovými piesňami a výnimočným hlasovým prejavom potešili členovia folklórneho súboru Šumiačan.
Záverečný spev slovenskej ľudovej hymny NA KRÁLOVEJ HOLY okrem všetkých vystupujúcich sólistov spievala celá sála, od najmladších po najstarších, celé štyri generácie
obyvateľov našej obce – Prestavlky – Horná Trnávka.
Tok hlbších spomienok sa nezastavil ešte dlho do večerných hodín pri príjemnom a
veľmi chutnom občerstvení.
Veľké ĎAKUJEME patrí nášmu starostovi Jankovi Abrahámovi, ktorý aj takýmito podujatiami zachováva dedičstvo našich otcov.
Valéria LEHOCZKÁ

REKONŠTRUKCIA CHATY LUNA POD ČÁKOVOU

Milí čitatelia,
prihováram sa Vám prostredníctvom obecných novín aby som
Vás oboznámil s rekonštrukciou našej chaty Luna pod Čákovou.
V roku 2017 na výročnej schôdzi Poľovníckeho spolku LAZEC
Prestavlky odsúhlasili rekonštrukciu chaty Luna pod Čákovou. Pod
vedením nášho poľovného hospodára Jána Abraháma ml. sme v auguste začali s prácami. V mesiaci august nám Lesné spoločenstvo,
pozemkové spoločenstvo Prestavlky sponzorsky darovalo drevo na
krov. Nakoľko viacerý z Nás pracujú na zmeny s vypratávaním chaty a
búracími prácami sme začali v septembri. Vypratali sme interiér chaty
a kompletne bola zhodená strecha. Následne firma pána Bánovského
z Hliníka nad Hronom vybetónovala z tvárnic oporné múry vedľa chaty, aby bolo možné rozšíriť strechu a tým vybudovať prístrešok vedľa
chaty. Ďalej boli zvýšené obvodové múry a zabetónovaný veniec. V
mesiaci október sa začalo so stavaním strechy. Na tieto práce sme
oslovili strechárov z našej obce p. Ľuboša Barboru a p. Ivana Beňu.
Financie na rekonštrukciu chaty pozostávajú z členských príspevkov,
sponzorských darov a poplatkového odstrelu. V jarných mesiacoch
roku 2018 by sme chceli začať k vnútorným a vonkajším úpravám

chaty. Kompletné dokončenie rekonštrukcie máme naplánované na
jeseň roku 2018, kedy by sme ju chceli slávnostne otvoriť.
Vážený občania verím že všetko pojde podľa plánov a čoskoro
sa uvidíme pri slávnostnom otvorení našej chaty Luna pod Čákovou.
Andrej Abrahám
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Zo života obce 2017
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Prvý sviatok vianočný 25.12.2016 nám naše deti a mládež pod
vedením Hanky Gáfrikovej a Lucie Beňovej pripravili Jasličkovú
pobožnosť . Konala sa po svätej omši v Kostole Najsvätejšej trojice
v Prestavlkoch.

odohrali mužstvá sériu vzájomných zápasov. Putovný pohár získalo tento rok mužstvo " Lazyna a Záhumnie".
Celkové poradie: 1. Lazyna a Záhumnie, 2. Dedina, 3. Fachman
& Tesár, 4. Drahy a Žleby

VIANOČNÝ KONCERT
V nedeľu 8. 1. 2017. sa v kostole sv. Cyrila a Metoda v Hornej
Trnávke uskutočnil Vianočný koncert. Vystúpili spevácky zbor Holúbky z Kríža pod vedením Magdalény Poloňovéj, Starohorský banícký spevokol Haliar a Starohorský mládežnícky zbor Médici. Bolo
to pekné ukončenie vianočných sviatkov.

HOKEJOVÝ TURNAJ 2017
Ďalší vydarený v poradí 4. ročník Hokejového turnaja usporiadali členovia združenia "Rybolov Prestavlky" 6. január 2017. Opäť
nastúpili štyri družstvá "Dedina, Lazyna - Záhumnie, Drahy - Žleby
a Fachman & Tesár", Horná Trnávka podporila Drahy - Žleby. Počasie oproti predchádzajúcemu ročníku bolo až kruto mrazivé. Pri
celodennej teplote do -10°C a vetre, ktorý ešte znásoboval zimu
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TRADIČNÉ STAVANIE MÁJOV
Sadíme my máje, čo nám dajú za ne? Pálenky červenej do krbky
zelenej. - Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený...
Tradičné stavanie májov v Prestavlkoch aj v Hornej Trnávke si opäť
zobrali na starosť naši dobrovoľný Hasiči. Za spevu občianskeho
združenia CHOTÁR sme strávili pekné nedeľné popoludnie.

FAŠIANGY 25.2.2017
Fašiangy... symbol veselosti a zábavy naznačuje koniec zimy a príchod jari. Naše Občianske združenie CHOTÁR opäť usporiadalo
Fašiangový sprievodom obcou s tradičným "pochovávaním basy".
Po ňom začala fašiangová zábava, ktorú usporiadali naši Dobrovoľný hasiči DHZO Prestavlky - Horná Trnávka.
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DEŇ MATIEK 28.5.2017
Druhá májová nedeľa každoročne patrí naším mamám, no tento
rok sme to oslávili až koncom mája. Pekný program nám opäť pripravili deti z materskej školy i deti z dediny.

VATRA VÍŤAZSTVA
Ďalšia z tradícii, ktorú si udržiavame - Vatra víťazstva. V predvečer
8. máj nad našou obcou, pri pomníku starých mládencov sme aj
tento rok zapálili vatru, ktorou sme si pripomenuli Deň víťazstva
nad fašizmom - koniec II. svetovej vojny.

ŠPORTOVÉ HRY JDS 16.6.2017
Športové hry ZO JDS dopadli na jednotku. Niekoľko cenných kovov zostalo úspešne doma.
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DEŇ DETÍ, DEŇ OTCOV A SÚŤAŽ
VO VARENÍ GUĽÁŠU 24.6.2017
Aj tento rok sme spojili dva sviatky "Deň detí" a "Deň otcov", pridali
sme súťaž vo varení guľášu a vzniklo pekné sobotné popoludnie
nie len pre deti a oteckov, ale pre všetkých, čo mali čas a chuť zabaviť sa, alebo len posedieť a pochutnať si na súťažných guľášoch.

MIKULÁŠ 8.12.2017
Po dlhšom čase prišiel Mikuláš tento rok opäť na saniach. Deti ani
rodičia či starý rodičia sa nenudili. Súťaže, zábava a nakoniec balíčky plné dobrôt.

FOLKLÓRNY VEČER PRI PRÍLEŽITOSTI
ÚCTY K STARŠÍM 25.11.2017
Obecný úrad a OZ Chotár Prestavlky - Horná Trnávka pripravili
Folklórny večer pri príležitosti Úcty k starším. V programe vystúpili
- Ernest Kováč, saxofónista, náš rodák Jozef Šulaj v hre na fujaru, OZ Chotár Prestavlky – Horná Trnávka s folklórnym pásmom
Asentírka (odvod), FS Šumiačan a FS Lipa.

Pripravil: Pavel Dražo
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ŽIVOČÍŠNY SVET V NAŠOM CHOTÁRI

Keď som v roku 2013 uverejnil v Obecných novinách článok: „Chránené a vzácne
rastliny v okolí našej obce“, zaumienil som si,
že o rok napíšem aj o nemenej zaujímavom
živočíšnom svete, ktorý nás bezprostredne
obklopuje. Odvtedy prešli už štyri roky a až
teraz som si našiel čas naplniť tento svoj dávnejší osobný sľub.
Mapovať – zaregistrovať rastlinu, ktorú
možno na tej istej lokalite pozorovať i o niekoľko dní, niekedy aj rokov, nie je problém.
So živočíchmi je to skôr vecou šťastnej náhody. Stretnúť statného maca alebo rozzúrenú
diviačicu s mláďatami je už menej šťastná
náhoda. Živočích v priebehu krátkej chvíle
môže zmeniť stanovisko o niekoľko metrov
a už ho pozorovateľ môže natrvalo stratiť z
dohľadu.
Pod pojmom „živočíšny“ si každý akosi
skôr v podvedomí vybaví nám najbližšiu zvieraciu ríšu. Patria sem i vtáky, aj veľmi početní
zástupcovia hmyzu, plazy, obojživelníky a
ryby.
Práve hmyz patrí k najstarším živým bytostiam na našej planéte. Je tu hneď niekoľko zaujímavých, zväčša chránených druhov
vyskytujúcich sa bezprostredne okolo nás:
mocný roháč veľký, v lese v blízkosti bukových porastov je to vzácny fúzač alpský.
Vplyvom globálneho otepľovania planéty sa
šíria na sever teplomilné druhy kedysi žijúce
len v teplejších oblastiach nášho územia. Z
Podunajskej nížiny k nám nezriedka preniká
lúčnemu koníkovi podobná dlhokrká modlivka zelená. Je to veľmi užitočný stepný druh
živiaci sa škodlivým hmyzom.
Z motýľov treba spomenúť nášho najkrajšieho motýľa vidlochvosta feniklového i jemu
podobného, rovnako pestrého vidlochvosta
ovocného. Pri dávke veľkého šťastia možno
v noci pod verejným osvetlením spozorovať
najväčšieho stredoeurópskeho motýľa okáňa
hruškového s rozpätím krídiel až do 15 cm.
Z obojživelníkov sú v našom chotári najhojnejšie zastúpené žaby. Ich koncerty sa už
od skorej jari ozývajú z okolia nášho rybníka.
Ľudová pranostika hovorí, že koľko dní sa
žaby ozývajú pred Jurom (24.apríla), toľko
dní sa budú ozývať aj po Jurovi. To znamená,
že koľko pekných, teplých dní je pred Jurajom, toľko bude i po ňom.
Menej početní sú zástupcovia plazov mloky a hady. Práve hadom by som chcel
venovať väčšiu pozornosť. V knihe Genezis
sa spomína udalosť, ako v raji Boh preklial
hada slovami: „Nepriateľstvo ustanovujem
medzi tebou a ženou ...“ Táto kliatba trvá
asi doteraz! Sondoval som vo svojom okolí,
či nájdem aspoň jednu ženu schopnú chytiť
hada do ruky, alebo sa naň aspoň pozerať.
Do dnešného dňa som takú nestretol!!! Jednu príhodu som zažil vo Vysokých Tatrách
v Žiarskej doline, keď som fotografoval asi
zo vzdialenosti 70 cm na kameni sa vyhrievajúcu vretenicu, jediného jedovatého hada
žijúceho na Slovensku. Bolo to blízko turistic-

kého chodníka a upozornil som práve približujúcu sa skupinu mladých českých turistov,
aby prešli v tichosti okolo tohoto miesta. Reakcia dámskej časti tejto skupinky bola taká
panická, že som z bezpečnostných dôvodov
musel opustiť toto miesto i ja, aby náhodou
dovtedy pokojná vretenica nezaútočila aj na
mňa. Pri tom hady patria medzi naše najužitočnejšie živočíchy. Vychytajú toľko hlodavcov, koľko nedokáže chytiť ani tá najlepšia
mačka. V našich záhradách, pri potokoch a
neraz i v komorách možno najčastejšie stretnúť užovku stromovú, obojkovú, ale i hladkú
a fŕkanú. Práve posledné dve z nich majú
na chrbte tmavé, od seba oddelené škvrny,
čím pripomínajú vretenicu. Táto podobnosť
s vretenicou ich mnohokrát stojí život. Vretenica severná má na chrbte súvislé, tmavé
vreteno od hlavy až po koniec chvosta. Je
to chladnomilný druh, vyskytujúci sa spravidla vo vyšších nadmorských výškach a v
severných oblastiach Slovenska. Ak nie je
ohrozená človekom, nikdy svojvoľne neútočí, ale v tichosti sa odplazí do bezpečia. V
histórii Slovenska je známy iba jeden prípad
usmrtenia dospelého človeka po uštipnutí
vretenicou z roku 2013. V sebaobrane môžu
pohrýzť človeka aj užovky, ktoré však nemajú
v sebe žiaden jed. Na Slovensku sú všetky
hady osobitne chránené zákonom.
Zo stavovcov je v našom okolí asi najpočetnejšia zastúpená trieda operenco - vtákov.
V okolí rybníka možno pozorovať kŕdeľ divých kačíc, sliepočky vodné, lysku čiernu a
pri troche šťastia i chriašteľa vodného, ktoré
tu počas roka aj hniezdia. Zalietavajú sem
i volavky popolavé, beluša veľká, zriedkavejšie i labuť. Prilietava sem loviť aj na Slovensku najpestrejšie farebný vtáčik - rybárik
obyčajný. Našim najväčším hniezdičom je v
areáli družstva dobre známy bocian biely.
Z pomedzi spevavcov sú najpočetnejšie zastúpené sýkorky. Kto prikrmuje v zime
vtáčiky, môže spozorovať na kŕmidle sýkorku
bielolícu, belasú i lazúrovú. Ak prídu tuhšie
mrazy, priletí z hôr i sýkorka chocholatá a
sýkorka hôrna. Medzi sýkorky patrí i u nás
vzácna kúdeľníčka lužná. Stavia si hniezdo
na tenkých konárikoch nad vodou v podobe
hompáľajúceho sa vaku.
Hniezdi u nás i jeden letec – rekordér,
strakoš kolesár. Živí sa hmyzom. Preto sa
strakoš na zimu sťahuje za potravou až na
juh Africky, na púšť Kalahari. Je to o niekoľko
stoviek kilometrov ďalej, ako lietajú lastovičky
a bociany zimujúce v Rovníkovej Afrike. Na
Slovensku mu hrozí vyhynutie. Početnejšia
populácia strakoša kolesára je v súčasnosti
už len v okolí Poľany, kde sa doteraz zachovalo pôvodné obhospodarovanie pozemkov
bez chemizácie. K jeho objaveniu u nás mi
pomohla náhoda. Jeden vtáčik narazil do kuchynského okna u Veterných. Pán Veterný
mi doniesol v krabici poraneného vtáčika,
aby som ho dopravil do rehabilitačnej stanice
živočíchov v Banskej Štiavnici. Pri dôklad-

nejšej prehliadke som zistil, akú vzácnosť
mám v ruke. Po krátkom čase sa vtáčik začal
preberať zo zranenia, až mi vyletel z ruky a
pobral sa naspäť do prírody.
Medzi našimi spevavcami je asi najväčší
spevácky „maestro“ slávik obyčajný, zriedkavejšie i slávik modrák, ktorý sa do neskorej
noci ozýva z krovín okolia obce od apríla do
júna. Spieva len dovtedy, kým samička sedí
na vajíčkach. Po vyliahnutí mláďat venuje
všetok svoj čas a sily na ich opateru. Zaujímavosťou je, že pri speve nikdy neopakuje
tú istú melódiu. Jeho spev je vždy originálny!
Už dlhšie u nás hniezdia i orly krikľavé,
najmenšie z orlov žijúcich na Slovensku. Zopár rokov hniezdil u nás i veľmi vzácny sťahovavý výrik lesný. Ozýval sa koncom jari
dlho do noci pravidelným krátkym pípaním
pripomínajúcim bezpečnostné zariadenie alarm.
Večer po zotmení pod uličnými lampami nepoletujú vtáky, ale nám dobre známe
cicavce – netopiere. Pre svoju užitočnosť sú
všetky druhy netopierov chránené v celej Európe.
Zo šeliem sa u nás pravidelne vyskytujú kuny, líšky, divé mačky, rys ostrovid, ale v
okolí krmelcov a včelích úľov možno zaregistrovať aj pohyb medveďa hnedého. V januári
roku 2012 boli v snehu zistené i stopy vlka
dravého. Možno predpokladať, že jeho prechod cez náš chotár môže byť i častejší. Vlk
je veľmi obozretný a často spozoruje človeka
omnoho skôr, ako človek jeho a ujde pred
človekom do bezpečia. V revíroch kde žijú
vlky, sa kapitálna trofej z ulovených jeleňov
vyskytuje v pomere 1:400, v revíroch bez vlkov iba 1:4000.
Pri pobyte v prírode, zbieraní húb, liečivých rastlín, či voľnej turistike treba sa treba
z bezpečnostných dôvodov vyhýbať hustým,
neprehľadným porastom, krovinám a pobytu
po zotmení, kedy začínajú byť zvieratá aktívne. Z môjho pohľadu je najnebezpečnejším
zvieracím tvorom pre človeka v okolí Prestavĺk
pomerne často sa vyskytujúca diviačia zver.
Na záver prajem všetkým milovníkom
prírody bezpečný a na krásne zážitky bohatý
pobyt v prírodnom prostredí našej obce.
Ing. Vladimír Solár

Tento fešák bol na fotopasci našich poľovníkov odfotený 17.6.2017 v lokalite medzi Lipovým a Hliebeje salašom.
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OZ Rybolov Prestavlky
Z činnosti rybárov za ostatné roky
Chceli by sme Vás oboznámiť s našou
aktivitou počas uplynulých rokov. Naše občianske združenie vzniklo pred 7 rokmi za
účelom vybudovať a zveladiť v našej obci
športový rybolov. Počas týchto rokov sme
sa snažili o vyčistenie okolia vodnej nádrže, vybudovali sme protipožiarnu plochu,
ktorú môže využívať miestny dobrovoľny

Hasičský zbor, pracovali sme aj na získaní
výkonu rybárskeho práva na vodnej nádrži Prestavlky. Nemysleli sme si, že proces
získania spomínaného výkonu rybárského
práva bude zložitý a časovo náročný. Náročný proces, ktorý sme museli podstúpiť je
ťažká skúška pre každé združenie a skupiny, ktoré chcú niečo vybudovať pre obec.
Rybárske právo sme získali k 1.1.2017.
Na základe získaného práva výkonu sme
mohli začať žiadať o finančné prostriedky z
rôznych fondov.
Na základe získaného rybárskeho
práva môžeme začať žiadať o finančné
prostriedky z rôznych fondov. Plánujeme
podať žiadosť z programu Obnova dediny,
kde budeme žiadosť sumu 5 000,- € na vypracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie, ktorá bude potrebná
k stavebnému povoleniu na vyčistenie vodnej nádrže Prestavlky.
Snažíme sa každoročne podporovať
život v našej obci aj športovými aktivitami.
Tradične realizujeme hokejový turnaj, kde
sa stretnú naši občania a vytvoria jednotlivé družstvá podľa názvov jednotlivých

častí dediny. Pre občanov je pripravené občerstvenie v podobe výbornej kapustnici a
teplého čaju. Cez letné mesiace organizujeme tenisový turnaj, ktorý sa stáva populárny a každoročne sa ho zúčastňuje viac
družstiev a máme aj väčšiu návštevnosť.
Čo nás veľmi teší, že sa stretneme a spoločne zabavíme. Občania môžu ochutnať
výbornú ostrokyslú polievku a rybie špeciality. Tento rok sa organizovala aj spoločná
rybačka na miestnej vodnej nádrži s názvom „Chyť a pusť“, pri ktorej sme pochytali
krásne úlovky, ktoré máme zachytené na
fotografiách, ale ako už bolo v názve spomínané následne aj pustené do ich prírodzeného prostredie späť do vodnej nádrži.
Dúfame, že si budú môcť čoskoro aj naši
občania športovo zachytať a využívať areál
vodnej nádrži. Na záver chceme poďakovať našim sponzorom a samozrejme aj obci
za poskytnutú pomoc pri organizovaní jednotlivých akcií.
S pozdravom
Tajomník OZ Rybolov Prestavlky,
Ľuboš Barbora

AKTIVITY NAŠICH SENIOROV

Uvedomujeme si, že aj my seniori sme
neoddeliteľnou súčasťou našej obce. Preto
sa podľa možností zapájame do kultúrneho
života, organizujeme rôzne športové a kultúrne podujatia.
Rok 2017 sme zahájili výročnou členskou schôdzou, na ktorej bol všetkými
prítomnými členmi jednomyseľne zvolený
nový predseda ZO JDS. Stal sa ním Ladislav Haško.
Niektorí naši členovia si prvé mesiace
v roku spríjemnili na Plese seniorov v Žiari
nad Hronom. Zabavili sa na Fašiangovej
zábave v Žarnovici, na oslavách Dňa matiek a na Folklórnom večeri v našej obci.
Výstavu kvetín a drevín sme si prezreli v
Trenčíne. Absolvovali sme výstup na Ždán-

sku skalu. Pekné chvíle sme zažili aj na
programe v podaní Veselej trojky.
Osem členov bolo načerpať nové sily
na termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi.
Boli sme sa kúpať vo Vodnom raji vo Vyhniach a v Podhájskej . Jednota dôchodcov
na Slovensku nám ponúkla rekondično-liečebné pobyty s dotáciou štátu vo výške 50,€ na jednu fyzickú osobu. Využilo ju len pár
členov organizácie.
Ďalšou populárnou akciou, ktorej sa
každý rok zúčastňujeme sú športové hry
seniorov. Tohto roku sa regionálne športové
hry konali na ihrisku v Prestavlkoch. Organizačný výbor pripravil športové disciplíny
zvlášť pre ženy a mužov. Dosiahnuté výkony seniorov boli na záver podujatia vy-

hodnotené a najlepší športovci boli ocenení
medailami. Súťažiaci za našu základnú organizáciu získali 8 umiestnení na stupňoch
víťazov. Táto pekná akcia by sa nám nebola vydarila na takej úrovni bez finančnej
pomoci starostu obce pána Abraháma a
finančnej podpory Lesného spoločenstva,
pozemkového spoločenstva Prestavlky.
Zato sa im aj touto cestou chceme poďakovať. Na krajských športových hrách v
Brezne a celoslovenských hrách v Trenčíne
nás úspešne reprezentoval predseda našej
organizácie pán Ladislav Haško.
V letných mesiacoch roka sme usporiadali autobusový zájazd do Kremnice.
V mincovni sme sa oboznámili s výrobou
mincí a medailí. Na hrade sme sa dozvedeli
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niečo viac o histórii tohto mesta. Pekný –
spoločný deň sme strávili v poľskej Jablonke, kde sme boli na nákupoch.
Kalendárny rok sme slávnostne ukončili posedením pri vianočnom stromčeku.
V priebehu roky sme sa stretávali
nielen na kultúrnych a športových podujatiach, ale aj na brigádach pri ometaní
pomníkov na cintorínoch, pri udržiavaní
bylinkovej záhradky v Prestavlkoch. V obci
Horná Trnávka sme kosili okolo kostola a
upravovali jeho okolie. Natreli sme lavičky
z domu smútku a priebežne sme vytrhávali
burinu v jeho okolí.
Milí naši seniori, na záver vám v mene
výboru ZO JDS chceme všetkým zaželať
veľa dobrého zdravia, aby ste sa dlho cítili
mladí a plní života. Veľa osobnej pohody
a elánu aj v nasledujúcom roku. Prežitie
krásnych a požehnaných sviatkov prajeme
aj všetkým našim spoluobčanom.
Mária Čierťaská a Ladislav Haško
V poslednom desaťročí sa stalo
akýmsi módnym trendom odrezávať
vrcholce vysokým stromom v blízkosti
našich obydlí. Odborne sa tomu hovorí
DEKAPITÁCIA. Tento výraz v slovenčine
znamená zoťatie hlavy, prípadne vyradenie z funkcie – poprava!
V praxi sa tento pojem ujal aj na
chaotické opílenie celej koruny stromu
vrátane kostrových konárov na kýpte,
pričom sa nerešpektuje architektúra a
vzhľad stromu, jeho funkcia v krajine,
zdravotný stav a estetický stav ani jeho
perspektíva na stanovišti. Takéto zákroky sú v rozpore s platnou legislatívou
SR. Takto „ošetrený“ strom je následne
napadnutý drevokaznými hubami a je
len otázkou času, kedy im úplne podľahne.
Takýto skutok je podľa Zákona
543/2002 O ochrane prírody a krajiny §
47 ods. 1 klasifikovaný ako poškodenie
dreviny. Dekapitácia stromov je porušením spomínaného zákona, ktorý zakazuje poškodzovať stromy. Poškodenie
drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne
alebo následne podstatne trvalo znížiť
ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. V správnom
konaní Slovenskej inšpekcie životného
prostredia sa za takéto svojvoľné konanie ukladajú vysoké pokuty až do výšky
23 235,74 €.
Ak je vážny dôvod na veľký zásah do
dreviny, je potrebné strom radšej vypíliť a dosadiť novým. V takomto prípade
vlastník alebo užívateľ pozemku na ktorom predmetná drevina rastie, vyplnení
žiadosť, ktorú doručí na Obecný úrad v
Prestavlkoch. Žiadosť si možno stiahnuť
z internetovej stránky nášho obecné-

STROMY

OKOLO NÁS
ho úradu, alebo osobne vyzdvihnúť na
obecnom úrade.
V žiadosti je potrebné uviesť dôvod, pre ktorý má byť drevina vyrúbaná.
Obecný úrad vo svojom rozhodnutí určí
podmienky, za ktorých môže byť drevina
odstránená
Zákon 543/2002 Z. z. v § 47 ods. 4
definuje, kedy sa súhlas na výrub dreviny
nevyžaduje:

1. Na stromy s obvodom kmeňa do
40 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou.
2. Na stromy s obvodom kmeňa do
80 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou ak rastú na pozemkoch, ktoré sú
evidované na listoch vlastníctva ako záhrady alebo záhradkárske osady.
Staré stromy sú priamymi svedkami
našej histórie. Ľudský život predstavuje
často len zlomok ich života. Počet starých stromov v krajine je priamo úmerný
kultúrnosti národa v nej žijúceho.
Dekapitované = zničené stromy sú
dôkazom neúcty k životu ako najvyššej
hodnoty na Zemi.
		
Vladimír Baláška
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Futbal v našej obci
7. TJ Lovča
8. TJ Tatran Pliešovce
9. ŠK Prameň Kováčová
10. TJ ŠK Kremnička
11. FK Šalková
12. TJ Očová
13. OFK 1950 Priechod
14. ŠK Hrochoť

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA C - jarná časť 2016/2017
TJ Prestavlky/H. Trnávka - FK Šalková 9:0, góly: Kasan, A. Minich,
Baniari 3, A. Beňo 4
TJ Prestavlky/H. Trnávka - MFK Žarnovica 3:1, góly: Abrahám, E.
Barbora, A. Beňo
TJ Lovča - TJ Prestavlky/H. Trnávka 3:2, góly: E. Barbora, A. Beňo
TJ Prestavlky/H. Trnávka - MFK Spartak Hriňová 3:0, góly: A. Beňo
2, (kontumovaný)
TJ Družstevník Očová - TJ Prestavlky/H. Trnávka 0:1, góly: A. Beňo
TJ Prestavlky/H. Trnávka - TJ Tatran VLM Pliešovce 3:1, góly: A.
Beňo 2, Baniari
OFK 1950 Priechod - TJ Prestavlky/H. Trnávka 1:9, góly: Kukučka 2,
Abrahám, A. Beňo 2, Baniari 3, Paller
SK Hrochoť - TJ Prestavlky/H. Trnávka 1:8, góly: E. Barbora, Šnirc,
A Beňo 2, Baniari 3, Galbavý
TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠK Heľpa 2:2, góly: A. Beňo 2
TJ Prestavlky/H. Trnávka - TJ ŠK Kremnička 4:5, góly: P. Minich,
Abrahám, E. Barbora, A. Beňo
FK Brezno - TJ Prestavlky/H. Trnávka 4:1,góly: Baniari
TJ Prestavlky/H. Trnávka - ŠK Kremnica 5:0, góly: Kasan, E. Barbora, Abrahám, A. Beňo 2
ŠK Prameň Kováčová - TJ Prestavlky/H. Trnávka 4:10, góly: P. Minich, E. Barbora, Abrahám 3, A. Beňo 4, Baniari
Meno a priezvisko hráča
1. Šimon Kasan
2. Slavomír Biľ
3. Peter Kukučka
4. Pravoslav Minich
5. Ján Krajči
6. Ondrej Šnirc
7. Samuel Galbavý
8. Erik Barbora
9. Alan Minich
10. Andrej Baniari
11. Andrej Beňo
12. Marek Barbora
13. Tobiáš Ďuriš
14. Ján Abrahám
16. Lukáš Paller
17. Lukáš Minka
18. Martin Paučo
19. Filip Paučo
20. Matej Beňo

Počet zápasov
13
6
13
11
11
10
12
13
11
11
13
1
9
13
9
1
9
4
0

Počet gólov
2
0
2
2
0
1
1
6
1
12
24
0
0
7
1
0
0
0
0

Tabuľka IV.liga dorast U19 skupina C 2016/2017
Z
V
R
P
Skóre
1. MFK Spartak Hriňová
26 22 2
2
118:19
2. FK BREZNO
26 18 4
4
89:40
3. TJ - Prestavlky
26 17 4
5
104:44
4. ŠKF Kremnica
26 18 1
7
60:32
5. MFK Žarnovica
26 16 5
5
89:28
6. ŠK Heľpa
26 12 7
7
70:40

B
68
58
55
55
53
43

26
26
26
26
26
26
26
26

12
11
10
8
8
4
3
2

4
4
2
4
2
2
0
1

10
11
14
14
16
20
23
23

70:58
52:41
69:81
70:88
44:81
30:95
35:134
25:144

40
37
32
28
26
14
9
7

Pred jarnou časťou sme sa v zimnom prestupovom termíne
posilnili o Jána Abraháma mladšieho, ktorý sa vrátil s hosťovania
MFK Lokomotíva Zvolen. Zimnú prípravu sme začali 15. januára,
cez jarné prázdniny sme absolvovali sústredenie vo Veľkom Medery. V rámci prípravy sme odohrali zimný turnaj za účasti klubov TJ
Lovča a ŠKF Kremnica, ktorý sme po vyhrali. V jarnej časti podávali chlapci kvalitné výkony a nebyť dvoch smolných zápasov s TJ ŠK
Kremnička a ŠK Heľpa, mohlo byť postavenie v tabuľke ešte lepšie. Ale aj tak, tretie miesto v tabuľke je veľký úspech nášho klubu.
Pred novou sezónou 2017-2018 sme sa posilnili o kvalitných
hráčov z FK Pohronie Adama Barboriaka a Samuela Orsága.
Nakoľko náš brankár Šimon Kasan prestúpil do ŠKF Kremnica,
museli sme hľadať kvalitného brankára, podarilo sa nám vybaviť
prestup Patrika Kupčiho z TJ Lovča. Ďalej mužstvo posilnil Juraj
Beňo z TJ Pitelová a piati naši žiacky odchovanci Tobiáš Ďuriš,
Filip Paučo, Peter Škopec, Matej Beňo a Samuel Jozef Galbavý.
Absolvovali sme sústredenie v hotely Bránica obci Belá pri Terchovej, kde sme mali k dispozícii kvalitné futbalové ihriská a odohrali
sme aj jeden prípravný zápas s treťoligovým mužstvom dorastu
Belej v ktorom sme zvíťazili 4:2. Sústredenie nám zasponzorovala
firmy OSMOF montáže s.r.o. Ďalej sme absolvovali seniorský turnaj v Prochote, kde sme obsadili tretie miesto a prípravný zápas
s treťoligovými dorastencami Novej Bane, ktorý sme prehrali 4:2.
Jesennú časť hodnotím z pohľadu trénera veľmi kladne, nebyť jedinej prehry s FK Brezno, mohlo byť naše mužstvo víťazom jesennej
časti. Ale aj druhé miesto je veľký úspech našich futbalistov. Preto
by som chcel touto cestou poďakovať v prvom rade našim futbalistom ako i celému realizačnému tímu, sponzorom a aj rodičom,
ktorí zabezpečovali pre našich hráčov občerstvenie po zápasoch,
našim hospodárom Jaroslavovi Beňovi a Ľubošovi Kukučkovi za
prípravu hracej plochy a v neposlednom rade všetkým fanúšikom,
ktorí navštevovali naše zápasy v hojnom počte. Verím, že v jarnej
časti nestratíme ani bod a podarí sa nám postup do III. ligy dorastu.

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA C
- jesenná časť 2017/2018
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - FK BREZNO 1:5,góly: A. Minich
FK 34 Brusno - TJ Prestavlky/ H. Trnávka 1:11, góly: Paller 2, Barboriak 3, A. Beňo 3, Orság 3		
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - ŠK Prameň Kováčová 10:0, góly: P. Minich, E. Barbora 2, A. Minich, Barboriak 2, A. Beňo 2, Baniari, Orság
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - ŠK Hrochoť 10:0, góly: M. Beňo, P.
Minich, E. Barbora, Paller, Barboriak 3, A. Beňo 2, Paučo
TJ Tatran Pliešovce - TJ Prestavlky/ H. Trnávka 0:4, góly: Paller,
Barboriak, A. Beňo 2
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - ŠK Heľpa 12:2, góly: Šnirc, E. Barbora, Paller, Barboriak 3, Paučo, Baniari 3, A. Beňo 2
ŠKF Kremnica - TJ Prestavlky/ H. Trnávka 1:3, góly: E. Barbora,
A. Beňo 2
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - TJ Očová 16:0, góly: Abrahám, P. Minich, E. Barbora 2, Paller 2, J. Beňo, Barboriak 5, A. Beňo 4
FK Šalková - TJ Prestavlky/ H. Trnávka 1:4, góly: E. Barbora, A.
Minich, Barboriak. A. Beňo
TJ Prestavlky/ H. Trnávka - TJ Slovan Dudunce 5:1, góly: E. Barbora, Paller, A. Beňo 3
FK Sitno B.Štiavnica - TJ Prestavlky/ H. Trnávka 0:7, góly: E. Barbora 3, Barboriak, A. Beňo 3
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TJ Prestavlky/ H. Trnávka - MFK Žarnovica 4:0, góly: Abrahám,
Barboriak, A. Beňo 2
OŠK Stožok - TJ Prestavlky/ H. Trnávka 1:8, góly: Abrahám, P. Minich 2, Barboriak 4, Orság
Meno a priezvisko hráča Počet zápasov Počet gólov
1. Patrik Kupči
13
0
2. Adam Barboriak
13
24
3. Juraj Beňo
9
1
4. Pravoslav Minich
13
5
5. Ján Krajči
10
0
6. Ondrej Šnirc
10
1
7. Samuel Galbavý
12
0
8. Erik Barbora
13
12
9. Alan Minich
11
3
10. Andrej Baniari
11
4
11. Andrej Beňo
13
26
12. Marek Barbora
7
0
13. Tobiáš Ďuriš
9
0
14. Ján Abrahám
13
3
15. Lukáš Paller
12
8
16. Samuel Orság
4
5
17. Peter Škopec
8
0
18. Filip Paučo
10
2
19. Matej Beňo
2
1
Tabuľka IV.liga dorast U19 skupina C 2017/2018
		
Z
V
R P
Skóre
B
1. FK BREZNO		
13 13 0 0
77:12
39
2. TJ - Prestavlky		
13 12 0 1
95:12
36
3. MFK Žarnovica		
13 9
2 2
44:11
29
4. ŠKF Kremnica		
13 8
1 4
44:13
25
5. FK -34 Brusno - Ondrej
13 8
0 5
37:36
24
6. FK Šalková		
13 7
2 4
33:31
23
7. TJ Slovan Dudince		
13 7
1 5
39:29
22
8. ŠK Prameň Kováčová
13 6
1 6
33:37
19
9. TJ Tatran Pliešovce		
13 5
0 8
26:33
15
10. ŠK Heľpa		
13 4
0 9
18:39
12
11. TJ Družstevník Očová
13 4
0 9
18:48
12
12. ŠK Hrochoť		
13 1
3 9
13:52
6
13. FK Sitno B. Štiavnica
13 1
2 10 12:54
5
14. OŠK Stožok		
13 0
0 13 14:96
0
Milan Dolnický,
predseda OZ TJ Prestavlky - Horná Trnávka
Ján Abrahám. tréner dorastu

Žiaci U 15 TJ Prestavlky - Horná Trnávka,
súťažný ročník 2016 – 2017 jarná časť

Po úspešnej jarnej časti, keď sme skončili v polovici súťaže na
prvom mieste, sme nechceli nechať nič na náhodu a chceli sme
sa svedomito pripraviť na odvetnú jarnú časť. Dobré tréningové
podmienky, ako aj tréningové pomôcky sme sa snažili využívať dôsledne a zodpovedne sa pripraviť na jarnú časť.
Cez jarné prázdniny v dňoch 27 – 29. 2. 2017 sme si prípravu
spestrili sústredením vo Veľkom Medery. Poslúžilo hlavne na stmelenie a utuženie kolektívu ako i na zdokonalenie samotnej futbalovej prípravy. So sústredením bola veľká spokojnosť a chlapcom a
dievčatám sa veľmi ťažko odchádzalo.

Káder mužstva pre jarnú časť tvorili nasledovní:
Beňo Matej, Ďuriš Tobiaš, Lalák Roman, Dolnický Adam, Galbavý Samuel, Paučo Filip, Barbora Marek, Abrahám Aleš, Beňová
Petra, Baniarová Kristína, Koková Viktória, Mališová Radka, HanusováVanesa.
Prehľad majstrovských zápasov jeseň – jar:
Lovčica
jeseň: Prestavlky – Lovčica
6–3
		
jar:
Lovčica – Prestavlky
1–8
Prenčov
jeseň:
Prenčov – Prestavlky
5–0
		
jar:
Prestavlky – Prenčov
2–1
Lutila		
jeseň: Prestavlky – Lutila		
4–2
		
jar:
Lutila – Prestavlky		
0–6
Š. Bane
jeseň: Prestavlky – Š. Bane
11 – 0
		
jar:
Š. Ban – Prestavlky
1–3
Hodruša
jeseň: Hodruša – Prestavlky
1–2
		
jar:
Prestavlky – Hodruša
2–3
J. Lehota
jeseň:
Prestavlky – J. Lehota
9–3
		
jar:
J. Lehota – Prestavlky
0–2
B. Belá
jeseň:
B. Belá – Prestavlky
0–7
		
jar:
Prestavlky – B.Belá
11 – 0
V. Lehota
jeseň:
Prestavlky – V. Lehota
2–0
		
jar:
V. Lehota– Prestavlky
1–5
Kremnica
jeseň: Kremnica – Prestavlky
1–5
		
jar:
Prestavlky – Kremnica
5–3
Odohrané majstrovské zápasy:
Beňo Matej 19, Koková Viktória 18, Ďuriš Tobiaš 17, Lalák Ro-man
17, Beňová Petra 16, Barbora Marek 16, Galbavý Samuel 15, Abrahám Aleš 15, Hanusová Vanesa 15, Paučo Filip 14, Mališová Radka 14, Škopec Peter 10, Barbora Dominik 8, Dolnický Adam 7, Baniariková Kristína 5, Petríková Dominika 2, Galbavá Vlasta 1
Strelci gólov:
17 gólov:
Ďuriš Tobiaš, Škopec Peter
15 gólov:
Galbavý Samuel
10 gólov:
Barbora Marek
9 gólov:
Koková Viktória, Paučo Filip,
6 gólov:
Abrahám Aleš
3 góly:
Beňová Petra
2 góly:
Dolnický Adam
1 gól:
HanusováVanesa, Baniariová Kristína
Tréningová dochádza:
Abrahám Aleš 60, Galbavý Samuel 58, Lalák Roman 57, Beňová
Petra 54, Beňo Matej 53, Ďuriš Tobiaš 48, Mališová Radka 46,
Hanusová Vanessa 44, Koková Viktória 41, Barbora Marek 38,
Baniariová Kristína 28, Škopec Peter 22, Paučo Filip 20, Petríková Dominika 19, Zajac Jakub 15, Dolnický Adam 14.
CELKOVÉ ZHODNOTENIE
Súťažný ročník 2016 – 2017 bol pre mužstvo žiakov U – L5
TJ Prestavlky veľmi úspešný a jedinečný. Úspešný preto, lebo sa
stali víťazmi oblastného majstrovstva. Jedinečný tým, že mužstvo
žiakov tvorili chlapci a dievčatá prvýkrát v histórii v Prestavlkoch a
Hornej Trnávky. Samotnú súťaž sme nezačali dobre. Hneď v prvom zápase v Prenčove sme prehrali hrozivo 5 – 0. Chlapci a dievčatá však mali veľkú chuť do trénovania a táto prehra ich ešte viac
vybičovala do ďalších zápasov. Dokázali sme to v nasledujúcich
zápasoch. Do konca jesennej časti sme neokúsili trpkosť prehry,
keď sme vo všetkých zostávajúcich zápasoch dokázali zvíťaziť. V
piatom kole sme sa dostali na čelo tabuľky a s prehľadom sme si
ho udržali až do konca súťaže. Keďže sme po jesennej časti vycítili, že mládež nechce mať od futbalu pokoj, museli sme im dlhú
prestávku vyplniť. Zúčastnili sme sa na niekoľkých halových turnajoch a v novom roku sme hneď začali s prípravou. Mali sme vytvorené dobré tréningové podmienky a k dispozícii sme mali dobré
tréningové pomôcky. A keďže zo strany mládeže bola chuť, práca
nás bavila. Aj napriek niektorým nedostatkom som s účinkovaním
mužstva spokojný a dovolím si povedať: „Bola to dobrá partia.“ Pre
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vek v žiackej kategórie končia: Beňo Marek, Ďuriš Tobiaš, Galbavý
Samuel, Paučo Filip, Barbora Marek a Škopec Peter. Verím, že vo
futbalovej ceste budú pokračovať v mužstve dorastu.
Konečná tabuľka:
1. Prestavlky
18
16
2. Hodruša
18
12
3. Prenčov
18
11
4. Lutila
18
11
5. Lovčica
18
9
6. J. Lehota
18
8
7. V. Lehota
18
5
8. Št. Bane
18
4
9. Kremnica
18
3
10. B. Belá
18
2
				

0 2		
2 4		
4 3		
3 4		
1 8		
2 8		
310		
113		
015		
214		

90 – 25
48
73 – 22
38
67 – 18
37
84 – 38
36
70 – 68
28
62 – 65
26
32 – 50
18
23 – 76
13
39 –108
9
20 – 90
8
Tréner: Král Ludovít

Žiaci U 15 TJ Prestavlky - Horná Trnávka, súťažný ročník
2017 – 2018 jesenná časť
Do sezóny sme vstúpili s mladučkým kádrom. Po dvoch zápasoch sa nám zranila Vika Kokova od ktorej sme čakali, že ako jedna s najskúsenejších hráčov podrží mužstvo. Tuto úlohu sme museli dať mladým hracom. Už podľa streleckej listiny si to mužstvo
pekne rozdelilo. Skvelými zákrokmi nás držal stále sa zlepšujúci
Jakub Zajac. Od stopéra Romana Laláka cez krídlo Aleša Abraháma až po neúnavnú Kiku Baniariovú v útoku sa chcem všetkým
hráčom poďakovať. A tak tiež aj všetkým čo sa akokoľvek podieľali
na chode nášho mužstva.
meno priezvisko
odohrane zapasy
goly
Kristína Baniariová
8
2
Dominika Petrikova
1
Viktoria Kokova
2
Vanesa Hanusova
8
Petra Benova
8
Radka Malisova
1
Adam Dolnicky
7
3
Jakub Zajac
10
Urban Beno
9
Ales Abraham
10
4
Roman Lalak
10
4
Erik Gresko
2
Dominik Barbora
5
Vlasta Galbava
7
Marek Melis
6
4
Zofka Kukuckova
1

1
2
3
4
5
6
7

KLUB
OSK Lutila
OSK Hodrusa Hamre
SKF Kremnica
TJ Banik Stiavnicke Bane
TJ Start Prencov
TJ Lovcica Trubin
TJ PS Hlinik nad Hronom

Z
11
10
11
11
11
11
11

V
11
9
8
8
8
5
4

R
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
3
3
3
6
7

Skore
102:8
72:11
80:19
81:21
62:26
27:40
31:109

B
33
27
24
24
24
15
12

8
9
10
11
12

TJ Janova lehota
TJ Partizan Velka Lehota
TJ Prestavlky
SK Lesy
OSK Stara Kremnicka

11
11
11
10
11

3
2
2
1
0

0
2
1
2
3

8
27:78
9
7
21:50
8
8
27:58
7
7
15:69
5
8
14:70
3
Tréner Jakub Haring

Oblastná súťaž žiačok WU 15 TJ Prestavlky – Horná
Trnávka - jarná časť 2016-2017
Od mája 2017 vytvoril ObFZ pre dievčatá ročník 2002 a mladšie oblastnú súťaž v minifutbale. Keďže sme v spoločnom mužstve
žiakov mali 5 dievčat, tak sme do súťaže prihlásili aj naše dievčatá.
Súťaž sa hrala turnajovým spôsobom. Každý účastník usporiadal
jeden turnaj. Hralo sa na multifunkčných ihriskách počtom hráčok
1 + 4. Hrací čas bol 2 x 15 min. Striedalo sa hokejovým spôsobom.
Do súťaže sa prihlásilo týchto 5 mužstiev: Žiar nad Hronom,
Žarnovica, Nová Baňa, Banská Belá a Prestavlky.
V príprave na túto súťaž sa naše dievčatá zúčastnili na dvoch
halových turnajoch. Na turnajoch sme skúšali aj nové adeptky do
mužstva na doplnenie.
1. turnaj 26. 11. 2016 Žarnovica
Žarnovica – Nová Baňa 6 – 0, B. Belá – Prestavlky 0 – 2, N. Baňa
– Prestavlky 0 – 6, Žarnovica – B. Belá 6 – 0, B. Belá – N. Baňa
5 – 2, Prestavlky – Žarnovica 0 – 2
Tabuľka:
1. Žarnovica
3
3
0
0
14 – 0
9
2. Prestavlky
3
2
0
1
8–2
6
3. B. Belá
3
1
0
2
5 – 10
3
4. Nová Baňa
3
0
0
3
2 – 16
0
Góly: Koková 6, Baniariová 1, Petríková 1.
Reprezentovali: Koková, Beňová, Mališová, Hanusová, Petríková, Baniariová, Koštová.
2. turnaj 28. 2. 2017 Žiar nad Hronom
1. Žarnovica – Žiar nad Hronom 2 – 4
2. Prestavlky – Žiar nad Hronom 1 – 10
3. Prestavlky – Žarnovica
3–3
Tabuľka:
1. Žiar nad Hronom
2
2
0
0
14 – 3
6
2. Žarnovica
2
0
1
1
5–7
1
3. Prestavlky
2
0
1
1
4 – 13
1
Góly: Koková 3, Baniariová 1
Na turnaji štartovali: Koková V., Beňová P., Mališová R., Hanusová
V., Petríková D., Baniariová K., Vincentová V., Kukučková Ž.
Mužstvo pre súťaž sa vytvorilo takto: Kovová V., Beňová P., Mališová R., Hanusová V., Baniariová K., Kukučková Ž., Galbavá V.
MAJSTROVSKÁ SÚŤAŽ
1. turnaj 18. 5. 2017 – Banská Belá
1. Žarnovica – B. Belá 5 – 1, Prestavlky – Žiar nad Hronom 6 – 9,
Žarnovica – Žiar nad Hronom 5 – 2, Prestavlky – B. Belá 4 – 3
Góly: Koková 4, Baniariová 3, Galbavá, Beňová, Mališová
2. turnaj 25. 5. 2017 – Nová Baňa
Prestavlky – Banská Belá 8 – 3, Žiar nad Hronom – Nová Baňa 3 – 0
(K), Banská Belá – Nová Baňa 7 – 10, Prestavlky – Nová Baňa 3 – 0 (K)
Góly: Koková 5, Baniariová 2, Hanusová
Nová Baňa sa turnaja nezúčastnila, a tak jej boli zápasy kontumované. Preto sme odohrali doplňujúci zápas proti Žiaru, ktorý sa
nám vydaril, a prvýkrát sa nám podarilo Žiar poraziť. Zápas sa hral
ako prípravný a do súťaže sa nepočítal..
4. turnaj 9. 6. 2017 – Žarnovica
Žarnovica - Prestavlky 5 – 2, N. Baňa – Prestavlky 0 – 3 (K),
N. Baňa – B. Belá 0 – 3 (K) Žarnovica – B. Belá 4 – 1
Góly: Koková, Baniariová
Ani tohto turnaja sa Nová Baňa nezúčastnila a jej zápasy boli kontumované.
Strelkyne gólov: Koková V. 15 gólov, Baniariová K. 7 gólov, Beňová P. 2 góly, Mališová R. 1 gól, Hanusová V.1 gól, Galbavá 2 góly
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Konečná tabuľka
1. Žarnovica		
8
2. Žiar nad Hronom		
8
3. Prestavlky		
8
4. Banská Belá		
8
5. Nová Baňa		
8
				

7
6
4
2
0

1
0
1
0
0

0
40 – 11
22
2
45 – 29
18
3
28 – 24
13
6
25 – 38
6
8
1 – 38
0
Tréner: Král Ludovít

Súťaž Luna Apollon Fitness žiačok WU 15
- jesenná časť 2017 - 2018

Aj v tomto ročníku sa naše družstvo žiačok prihlásilo do oblastnej súťaže futbalu. Súťaž nesie názov Luna APollonFitness žiačok WU 15.
Štartovať mohli hráčky narodené v roku 2003 a mladšie. Keďže
Koková je ročník 2002, snažili sme sa jej vybaviť výnimku, čo sa
nám aj podarilo. Chceli sme však mužstvo doplniť o ďalšie dievčatá. Mužstvo sa nám podarilo doplniť o dve dievčatá.
Mužstvo pre jesennú časť tvorili tieto hráčky: Kukučková Ž., Beňová P., Hanusová V., Mališová R., Baniariová K., Galbavá V., Koková V., Pošteková K., Koprdová E..
V súťaži štartovali tieto mužstvá:
Prestavlky , Pohronie, Žarnovica, Banská Belá
Súťaž sa hrala turnajovým spôsobom. Každý s účastníkov usporiadal jeden turnaj. Hralo sa na multifunkčnom ihrisku systémom 4 + 1
s hracím časom 2 x 15 minút s ľubovoľným striedaním.
1. turnaj 15. 9. 2017 Banská Belá
B. Belá – Žarnovica 1 – 9, Pohronie– Žarnovica 1 – 2, Pohronie
– B. Belá 6 – 0
2. turnaj 29. 9. 2017 Žarnovica (Voznica)
Žarnovica – B. Belá 11 – 0, Prestavlky – B. Belá 2 – 0, Prestavlky
– Žarnovica 0 – 9
Góly: Mališová, Beňová
3. turnaj 13. 10. 2017 Prestavlky
Pohronie – Prestavlky 3 – 0, Prestavlky – Žarnovica 1 – 6, Pohronie – Žarnovica 3 – 6
Góly: Hanusová
4. turnaj 27. 10. 2017 Prestavlky
Prestavlky – Pohronie 5 – 7, B. Belá – Pohronie 0 – 3 (K), B. Belá
– Prestavlky 0 – 3 (K)
Góly: Baniariová 2, Kovová 2, Galbavá 1
Turnaja sa nezúčastnila Banská Belá, a preto jej boli zápasy kontumované. V rámci tohto turnaja sme odohrali aj druhý zápas proti
Pohroniu, ktorý bol však ako prípravný. Prvýkrát sme dokázali zvíťaziť. Prestavlky – Pohronie 5 – 3.
Tabuľka po jesennej časti:
1. Žarnovica
6
6
0
0
43 – 6
18
2. Pohronie
6
4
0
2
23 – 13
12
3. Prestavlky
6
2
0
4
11 – 25
6
4. B. Belá
6
0
0
6
1 – 34
0
Celkové zhodnotenie
Odohrané zápasy:
5 zápasov: Baniariová, Hanusová, Galbavá, Pošteková, Koprdová,
Beňová, 3 zápasy: Mališová, 1 zápas: Koková, Kukučková
Strelkyne gólov: 2 góly: Baniariová, Koková, 1 gól: Beňová, Hanusová, Mališová, Galbavá
Úvodom treba dievčatá pochváliť za príkladnú bojovnosť v
každom turnaji. Súťažou nás však sprevádzala malá smola s nekompletným nastupovaním na jednotlivé turnaje. Pre zdravotné
problémy absentovali Mališová a Koková. Pre mimoškolské aktivity Kukučková. Pri takom úzkom kádri to bola veľká strata. Kompletne sme nastúpili len v poslednom turnaji, doma v Prestavlkoch.
Kukučkovou v bráne sme museli nahradiť inou hráčkou z poľa, čím
sme oslabili hru v poli. Tiež nám chýbali góly Kokovej a skúsenosti Mališovej. V každom turnaji ťahali 3 – 4 hráčky, čo bola oproti
súperom veľká nevýhoda, lebo súperi disponovali širším kádrom.
Dievčatá ukázali veľkú chuť a snahu. Mali však dôslednejšie pristupovať k tréningovým povinnostiam.
Tréner: Král Ludovít

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Narodili sa:
Matej BOLDIŠ 14.06.2017, Hanna FOLTÁN
06.07.2017, Richard BUKOVAN 20.08.2017,
Michaela GARABÁŠOVÁ 18.09.2017, Lenka
BEŇOVÁ 28.11.2017, Nina LAZAREKOVÁ
07.12.2017,
Navždy nás opustili:
Jarmila LIČKOVÁ 05.02.2017, Terézia KÚŠOVÁ 13.02.2017, Viktor VALLO 21.02.2017,
Terézia Beňová 29.03.2017, Vladimír KRÁL
16.04.2017, Zuzana LIČKOVÁ 02.06.2017,
Peter ŠKOPEC 13.08.2017, Mária OLÁHOVÁ
18.11.2017
Na spoločnú cestu životom vykročili:
Mgr. Patrícia Bukovanová, rod. Marcineková Patrik Bukovan; Monika Finka, rod. Tobolová
– Martin Finka; Renáta Beňová, rod. Laurová
– Michal Beňo; Diana Beňová rod. Pittnerová –
Tomáš Beňo; Ing. Žofia Beňová, rod. Nemcová
– Tomáš Beňo, Bc. Mária Hudecová, rod. Rajčanová – Jaroslav Hudec, Dominika Pavlová, rod.
Ličková – Stanislav Pavla
Najstarší občania:
žena: Mária Beňová 06.12.1921
muž: Peter Beňo 23.09.1927
95 ročná : Katarína Dolnická
90 ročný : Peter Beňo
85 roční : Filoména Môcová, Helena Beňová
70 roční : Ján Abrahám, Vojtech Beňo, Božena
Beňová, Ľubica Beňová,
60 roční : Mária Beňová (Horná Trnávka), Anna
Beňová (Horná Trnávka), Ing. Danica Lašandová, Darina Kováčová, Anna Molnárová, Jozef
Beňo (Prestavlky), Vlasta Brezová, Katarína
Hudecová, Ľudovít Beňo, Oľga Beňová, Miroslav Beňo (Horná Trnávka), Ľubomír Lupták
50 roční : Eva Mikulášová, Ondrej Oláh, Milan
Reichman, Anna Minichová, Ing. Ivan Beňo,
Monika Kováčová, Ing. Dušan Minich, Jarmila
Hrmová, Ján Mikuláš

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

