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Implementácia národného projektu Opatrovateľská služba v 
obciach sa v apríli 2018 končí. Nakoľko pre ďalšie obdobie sa už 
v jej pokračovaní neuvažuje, hľadala obec Prenčov iné možnosti 
ako zabezpečiť poskytovanie sociálnej starostlivosti o našich ob-
čanov, ktorí ju využívali a potrebujú. Naskytla sa možnosť vybu-
dovať tzv. denný stacionár, v ktorom sa budú tieto služby posky-
tovať aj naďalej, avšak ambulantnou formou. 

Priestory Remeselníckeho domu sú ako stvorené na tieto 
účely, sú pekné a nové. Zakúpilo sa potrebné zariadenie pre zria-
denie Denného stacionára, ako sú pohodlné polohovateľné kres-
lá. Kapacita zariadenia je 20 klientov.

Poskytovanie sociálnej služby formou denného stacionára v 
obci Prenčov bolo ešte v minulom roku zaregistrované a podala 
sa žiadosť na poskytnutie finančného príspevku formou dotácie 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Žiadosť bola 
schválená a obec Prenčov uzatvorila Zmluvu o poskytnutí finanč-
ného príspevku na poskytovanie sociálnej služby č. 846/2018-
M_ORF pre rok 2018. Výška finančnej dotácie na Denný stacio-
nár je v sume 23 491,20 €.     Bc. Dominika Ečeková

DENNÝ STACIONÁR
Vážení občania, nakoľko nastali zmeny v platnej legislatíve 

viažuce sa k dodávke pitnej vody verejným vodovodom a od-
vádzaniu a čisteniu odpadových vôd verejnou kanalizáciou, je 
nevyhnutné vykonať zmeny v uzatvorených Obchodných zmlu-
vách. Pôvodne dve samostatné zmluvy budú zlúčené do jed-
nej. Nakoľko stanovenie poplatku za dodávku pitnej vody a čis-
tenie a odvádzanie odpadových vôd podlieha zákonu o cenovej 
regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, bude v zmlu-
ve doplnený aj tento bod. Zároveň Vás chceme upozorniť na 
zmenu v odpočtoch meradiel odberu pitnej vody (vodomerov), 
pôvodný 6 mesačný cyklus, teda 2x ročne sa zmení na ročný, 
to znamená že v roku 2018 sa vykoná odpis, ktorým sa uzav-
rie 6 mesačné obdobie od posledného odpisu a od roku 2019 
sa budú odpočty vykonávať iba raz v roku. Aj táto zmena bude 
uvedená v novej zmluve.

V priebehu roka Vás budeme kontaktovať za účelom uza-
tvorenia nových Zmlúv podľa platnej legislatívy a aktuálnych 
podmienok.

  Bc. Dominika Ečeková

Zmeny vo vodnom hospodárstve

Sviatky jari sú tu zas, 
oslávte ten krásny čas. 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, 
veľa zdravia a pohody všetkým 
občanom obce Prenčov praje 

kolektív Obecného úradu 
v Prenčove.
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ČO JE NOVÉ V REGIÓNE ZLATEJ CESTY
Po viac ako dvoch rokoch sme sa dočkali rozhodnutia o schvále-

ní Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu 
miestnej akčnej skupiny, ktoré nám bolo doručené 15. novembra 2017 so 
stanovením finančnej alokácie v celkovej sume 2 061 637,- €. Rozhod-
nutie síce máme, ale ešte musíme vypracovať viaceré žiadosti, aby sme 
sa dopracovali k zmluvám a mohli začať vyhlasovať výzvy pre oprávne-
ných žiadateľov. Predpokladáme, že prvé výzvy by sme mohli vyhlásiť v 
druhom polroku 2018. 

Činnosť OZ Zlatá cesta je aj naďalej zameraná na regionálne 
značenie a prezentáciu regiónu: 
• VOKA - Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 

Banskobystrický kraj v dňoch 17. a 18. 10. 2017 v Banskej Bystrici už 
po druhýkrát zorganizovala v nákupnom centre Europa Jarmok „Re-
gionálny produkt“. 

 Cieľom aktivity bolo najmä zviditeľnenie kvalitných domácich, regio-
nálnych produktov v očiach širokej verejnosti, prezentácia výnimoč-
ných, originálnych výrobkov a produktov nášho kraja, podpora pre-
daja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“.  

OC Európa – Jarmok – regionálny produkt 

• Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bansko-
bystrický kraj zorganizovala trojdňový „Informačný seminár pre ve-
rejno-súkromné partnerstvá  Banskobystrického kraja“, ktorý bol za-
meraný na prezentáciu regiónov Podpoľanie, Malohont a Zlatá ces-
ta. Prezentácia Zlatej cesty sa uskutočnila dňa 23. 11. 2017 a bola 
zameraná na ukážky dobrej praxe a návštevu certifikovaných výrob-
cov a zariadení v regióne. 

Návšteva certifikovaného zariadenia Starý hostinec vo Sv. Antone 

• Projekt pod názvom „Príprava regionálnych odbytových partnerstiev 
v Banskobystrickom kraji“ bol zameraný na 4 regionálne stretnutia k 
príprave regionálnych partnerstiev:
• 5. 12. 2017 v Poltári pre vidiecky región Novohrad (okresy PT, 

LC a VK), 
• 7. 12. 2017 v Žiari n/Hr. pre vidiecky región Pohronie (okresy BS, 

KA, ZV, ZH a ZC),
• 12. 12. 2017 v Hrachove pre vidiecky región Gemer-Malohont 

(okresy RA a RC), 
• 13. 12. 2017 v Čiernom Balogu pre Horský vidiecky región (okre-

sy BB, BR a DT).
Každé regionálne stretnutie pozostávalo z dvoch prezentácií. Prvá 

bola o odbytových partnerstvách, kde P. Rusnák informoval o prioritách 
budúcej európskej podpornej politiky v agrosektore po roku 2020, o mož-

ných formách zriaďovania regionálnych odbytových centier, ako aj o 
zdrojoch ich možného financovania.

Druhú prezentáciu zabezpečovala krajská koordinátorka regionálne-
ho značenia Janka Bačíková, ktorá informovala o zavádzaní značky „re-
gionálny produkt“ v našom kraji a jej význame pre zlepšovanie odbytu 
miestnych produktov. Po prezentáciách nasledovala diskusia a sformo-
vanie záverov a námetov.

Stretnutie v Žiari nad Hronom 

• V dňoch 11. - 13. 1. 2018 sa konal v rámci projektu „Podpora miest-
nych výrobcov pri efektívnom zhodnotení miestneho regionálneho 
potenciálu na vidieku Nitrianskeho samosprávneho kraja“  odbor-
ný workshop zameraný na problematiku regionálneho značenia pro-
duktov a služieb na vidieku a diverzifikovanej ekonomiky poľnohos-
podárskych subjektov.
Súčasťou odborného workshopu bola aj 1 dňová exkurzia po úspeš-

ných projektoch v území Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta spojená s 
ochutnávkou miestnych produktov, prehliadkou zariadení a producentov. 

Ochutnávka vín u p. Knápeka v Rykynčiciach  

• V dňoch 25. - 28. 1. 2018 sme sa na pozvanie zástupcov Bansko-
bystrického samosprávneho kraja už po druhýkrát zúčastnili me-
dzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour 2018, ktorý sa konal  na vý-
stavisku Incheba v Bratislave. Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším 
veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznam-
nejšie podujatia v regióne strednej Európy. Naša prezentácia bola 
predovšetkým zameraná na propagáciu certifikovaných výrobkov a  
regionálnych značiek, ktoré fungujú v Banskobystrickom kraji  HONT, 
GEMER-MALOHONT a PODPOĽANIE a tiež na nové dve značky 
Novohrad a Pohronie, ktoré boli vytvorené v roku 2017.  
Potešením pre nás bolo, keď okolo idúci návštevníci spoznali regi-

onálne značenie, ktoré sa postupne dostáva do povedomia občanov a 
certifikované výrobky sa stávajú vyhľadávanými na našom trhu. 

Janka Bačíková
Výstava Slovakiatour 2018 Bratislava 
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V roku 2017 sa začala a aj ukončila rekonštrukcia budo-
vy MŠ. Predmetom rekonštrukcie bolo zobytnenie existujúce-
ho podkrovia MŠ a tým aj rozšírenie súčasnej kapacity MŠ z 
pôvodných 20 na nových 41 detí. Implementácia projektu pre-
bieha prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje 
pod gesciou Ministerstva vnútra SR. Stavebné práce realizova-
la firma Ľubomír Dado Krupina. Do zrekonštruovaného objektu 
sa zakúpilo i nové interiérové vybavenie ako sú postieľky, stoly 
so stoličkami, skrinky, sedačky a pod. od dodávateľa BARIBAL 
s.r.o. v celkovej hodnote 6 478 €. Momentálne prebieha kolau-
dačné konanie stavby.

Čerpáme eurofondy

V tom istom čase sa začala príprava na realizácii ďalšie-
ho projektového zámeru pod názvom „Systém separácie zlo-
žiek komunálnych odpadov v obci Prenčov“  pre proces verej-
ného obstarávania na dodávateľa tovaru – Traktor s príslušen-
stvom a štiepkovač motorový. Víťazným uchádzačom sa stala 
firma AGROBON Zvolen so svojou ponukou v hodnote 73 900 
€. Aktuálne prebiehajú práce na príprave verejného obstaráva-
nia na stavebné práce. Riadiacim orgánom je taktiež Minister-
stvo vnútra SR. 

V roku 2017 bola zazmluvnená i realizácie projektového zá-
meru na rekonštrukciu multifunkčného ihriska na miestnom fut-
balovom štadióne. Finančné prostriedky vo výške 10 000 € obci 
Prenčov poskytne Slovenský futbalový zväz, zvyšné finančné 
prostriedky zabezpečí Obec z vlastných zdrojov. V blízkej bu-
dúcnosti sa začne s realizáciou verejného obstarávania na do-
dávateľa stavebných prác.   Bc. Dominika Ečeková



STRANA 4  PRENČOVAN 

KULTÚRNE OKIENKO

Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je je-
seň, keď sa vietor hrá s krásne sfarbenými lista-
mi a slnko sa odráža na strieborných pavučinách. 
Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia, ako je 
pohladenie starého otca, či starej mamy. A nieto 
šťastnejších chvíľ, ako keď sú oni s nami.  Prá-
ve v tomto pestrofarebnom mesiaci sme sa stretli 
so seniormi a jubilantmi našej obce na slávnost-

OKTÓBER VONIA JESEŇOU ŽIVOTA

nej akadémii, kde sme si spolu s nimi zaspomí-
nali na ich detstvo, na mladosť a jubilantom, ktorí 
sa dožili krásnych okrúhlych životných jubileí sme 
zo srdca zablahoželali. Počas slávnostnej akadé-
mie, ktorá sa konala 20. októbra 2017 v kultúr-
nom dome v Prenčove s krásnym programom vy-
stúpili deti zo ZŠ Prenčov. Prekvapením bolo ho-
dinové vystúpenie speváka MAROŠA BANGA, 
ktorý bol aj jedným s účastníkov súťaže „Česko
-Slovensko má talent“. Našim seniorom a jubilan-

 Významných životných jubileí sa v roku 2017 dožili:
90 rokov 
Krčmáriková Anna 
Šibalová Božena 
85 rokov
Adamovicová Mária
Brnáková Anna
Dadová Katarína
Vajdová Mária
80 rokov 
Zupková Helena
Glezgová Libuša

Murinček Juraj
75 rokov
Cút Ján
Králiková Zuzana
Maruniaková Mária
Dubovan Ján
Kružliaková Anna
Kopčanová Viera 
70 rokov 
Veselovská Darina
Purdeková Lýdia

„Dieťa – príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho matka uzrela a 
začne ho milovať. Vtedy má iba jediné želanie, aby jej dieťatko bolo zdra-
vé, šťastné a aby mu úsmev z tváričky nikdy nevymizol.“

Naša dedina mala opäť to šťastie, že bocian zavítal pod naše Sitno až 
8 krát. Preto sme s radosťou oslávili takú úžasnú vec, ako je príchod no-
vých občanov na svet.  V nedeľu, 12. novembra 2017 zaplnili obradnú sieň 
pestré kočíky a potešil nás aj osviežujúci detský plač. Šťastný rodičia sa po-
chválili krásnymi detičkami a mi všetci sme sa tešili spolu s nimi. 

Starostka obce Mgr. Alena Ciglanová všetkých srdečne privítala a v 
slávnostnom príhovore im zaželala veľa zdravia, pohody a lásky v kruhu 
svojej milujúcej rodiny. Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy obce 
Prenčov a prevzali si  vecné darčeky.  Kultúrny program si pripravili deti z 
MŠ a ZŠ v Prenčove, ako aj členky miestnej FSk. 

Do života boli slávnostne uvítaní:
MIA SOPHHIA ŠIMULČÍKOVÁ narodená 23. 03. 2017
JAKUB BLAHÚT  narodený    29. 05. 2017
LEA SELYEM             narodená  11. 07. 2017
MARGARÉTA ADAMOVICOVÁ  narodená  06. 08. 2017
MARTIN CHOVAN                    narodený   03. 09. 2017
HEILER VLADIMÍR                    narodený   09. 09. 2017
HOMOĽA MICHAL                    narodený   17. 09. 2017
ŠTEFAN MIHALOVIC               narodený   29. 10. 2017   
 Na záver slávnostného obradu  sme našim drobčekom všetci zapriali, 

aby prežili zaujímavý a čo najšťastnejší  život.

                                                                                                                                                      

NOVEMBER PATRIL 
NAŠIM NAJMENŠÍCH  OBČANOM „Prešli už prvé dni Nového roka,

prišli sme Vám zavinšovať trocha,
aby ste mali šťastia, zdravia stáleho

a mešteka nikdy prázdneho!“
Takto sme si zo srdca zavinšo-

vali, v nedeľu 7. januára 2018, po-
čas slávnostného koncertu, ktorý sa 
tento rok konal v Rímsko-katolíckom 
kostole Sv. Mikuláša v Prenčove.

Slávnostná, tajomná chvíľa na-
plnila srdcia poslucháčov pokojom 
a radosťou. Veď aj bolo čo počúvať. 
Krásne spevy, krásne slová, krásne 
emócie pohladkali naše duše a ve-
rím, že sme všetci odchádzali o čosi 
bohatší, že nás naplnilo to správne 
duchovno, v ktorom sme sa usmia-
li na suseda, priateľa, známeho ale-
bo aj na celkom cudzieho človeka. 
Slávnostným príhovorom nás po-
vzbudila  pani starostka spolu so 
zástupcami oboch cirkví v obci. O 
dokonalý zážitok sa postarali :
- Zvolenský spevácky zbor zo 

Zvolena 

Anna  Kriegerová

Gregáň Vladimír
Jucha Milan
Dedok Ján
Dubovanová Oľga 
Ryznárová Mária
65 rokov 
Eček Pavel
Vretenička Ján
Frčka Dušan
Lúdiková Mária
Gregáňová Mária

Nárožná Elžbieta
Laššáková 
Magdaléna
Kmeťová Marta
Kutnerová Mária
60 rokov 
Mešťan Ján
Frčková Zdena
Výboch Pavel
Baláž Ján

tom zaspieval piesne od Karla Gotta, Karola Du-
choňa a iných. Pani starostka Mgr. Alena Cigla-
nová zaželala našim milým hosťom, za seba i za 
všetkých občanov obce Prenčov, prežitie krás-
nych chvíľ v jeseni života, pevné zdravie, veľa ra-
dosti, šťastia, pohody a lásky v ich ďalšom živote.

Našim jubilantom a seniorom prajeme, ešte 
veľa krásnych slnečných dní a rokov v zdraví, a 
ešte veľa prežitých farebných jesení.

          Anna  Kriegerová

NOVOROČNÁ  VZÁCNA CHVÍĽA
- Spevácky zbor pri Farskom 

kostole z Banskej Štiavnici
- Evanjelický cirkevný zbor z Pre-

nčova
- Spevácka mužská a ženská 

časť folklórneho súboru Poľana 
zo Zvolena
Po koncerte nás na farskom 

dvore čakalo občerstvenie, ktoré 
pripravili a venovali na túto udalosť 
šikovné gazdinky a výborný punč 
už tradične navarili Janko Frčka s 
manželkou Jankou a Janka Školia-
ková. Musím pripomenúť, že ho va-
ria z roka na rok lepší, za čo im pat-
rí naše veľké poďakovanie, ako aj 
všetkým, ktorí sa na príprave tohto 
slávnostného podujatia akokoľvek 
pričinili. 

Taktiež si pri tejto príležitosti že-
lám, aby tento vzácny zvyk u nás 
nikdy neskončil, aby sme si vždy 
našli čas stretnúť sa a spolu prežiť 
slávnostnú chvíľu peknej Novoroč-
nej nedele.                                                      

Anna  Kriegerová
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SOCIÁLNE OKIENKO

Ako sme Vás informovali už v minulom čísle Prenčovana o pripra-
vovaných zmenách v Senior parku, v druhej polovici roka 2017 sme 
ich uskutočnili. Týkalo sa to navýšenia celkového počtu miest v zaria-
dení. Na prízemí sme vytvorili dvojlôžkové izby, a tak sa celková ka-
pacita zvýšila na 35 klientov. Takže v našom zariadení našli svoj do-
mov noví obyvatelia. 

Prijaté Štandardy kvality, ktoré sme v prvom roku prijali uvádza-
me do praxe. Prioritný je aj naďalej individuálny prístup ku klientom a 
ich potrebám.

Pokračujeme v štvrťročných stretnutiach pri príležitosti osláv na-
rodenín a menín našich klientov, tradičnom posedení pri guľáši a ope-
kačke. Počas víkendov prebiehajú stretnutia pri aktívnych činnos-
tiach, spoločenských hrách alebo pri rôznych kreatívnych činnostiach 
našich klientov s opatrovateľkami, kde patrí aj príprava  na Vianoce 
– pečenie medovníkov a výzdoba vianočného stromčeka. 

Život v Senior Parku Prenčov

V mesiaci Úcty k starším našim klientom spestrili popoludnie deti 
zo základnej školy básničkami a pesničkami. Na pamiatku odovzda-
li deti vlastnoručne vyrobené darčeky v spolupráci so zamestnanca-
mi KC, ktorí ich sprevádzali. Svojim spevom a hrou na harmoniku po-

V obci Prenčov aj naďalej pokračuje realizácie projektu soci-
álneho zamerania, na základe zmluvného vzťahu medzi obcou 
Prenčov a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR v Bratislave. 

Ako sme Vás už v minulosti informovali, realizácia projektu je 
zazmluvnená do septembra 2019 a terénnou sociálnou pracov-
níčkou je Mgr. Božena Bahledová, ktorá má kanceláriu v budove 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

zdravili seniorov aj  študenti  z folklórnej skupiny z B. Štiavnice, s kto-
rými si aj veselo zaspievali. 

Začiatkom roka nás navštívila p. starostka Mgr. Alena Cigla-
nová, ktorá našim klientom vo svojom príhovore zaželala zdravie, 
šťastie a veľa pekných spoločných chvíľ prežitých v Senior Parku, 
o čo sa budeme všetci spoločne snažiť počas celého roka 2018.  

Darina Slančíková

Remeselníckeho domu. 
V prípade, že potrebujete pomôcť pri riešení otázok zamest-

nanosti, bývania, zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpe-
čenia a podobne, môžete ju kontaktovať prostredníctvom tele-
fónu na čísle 0902 823 311 alebo prostredníctvom e-mailu na 
tspprencov@gmail.com 

Bc. Dominika Ečeková
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Prvý polrok školského roka máme už za sebou, tak sa teda obzrime čím sme v našej malej školičke počas týchto piatich mesiacov žili!
Školský rok 2017/2018 sme začali s počtom žiakov v ZŠ 19 a v MŠ 12. 15. januára sme prijali dvoch nových žiakov takže do druhé-

ho polroka vstupujeme s počtom žiakov 21.

PLAVECKÝ VÝCVIK
Každé 4 roky absolvujeme so všetkými žiakmi plavecký výcvik, 

ktorého cieľom je odstrániť strach z vody, naučiť sa splývať a plá-
vať. Od 19. do 22. septembra sme každý deň dopoludnia strávi-
li v mestskej plavárni v Banskej Štiavnici. Zo 17 zúčastnených žia-
kov sa 16 naučilo splývať a väčšina si zdokonalila svoje plavecké 
zručnosti. Na záver výcviku sme ocenili tých najlepších v plávaní:

1. miesto Laura Binderová 3. ročník, 
2. miesto Melka Ryznárová 4. ročník 
3. miesto Jasminka Lužicová 2. ročník. 
Za najlepšieho plavca bola ocenená Laura Binderová.

Prešiel október a my sme začiatok novembra venovali oslave tek-
víc - svetlonosov. Doobeda sme si v škole vyrábali z ovocia a zeleni-
ny rôzne zvieratká, vyrezávali sme tekvice, aby sme ich mohli vziať do 
sprievodu našou dedinou. Po sprievode však všetci upíri, bosorky a 
strašidlá nešli domov, ale plní očakávaní sa ubytovali v hoteli "Trans-
ylvánia" u grófa Draculu. Pomáhali sme mu nájsť ukrytý poklad. Celý 
večer bol veľmi zábavný a tak trochu aj strašidelný, ale nám sa páčil.

NOC V ŠKOLE PROJEKT 
ZDRAVÝ
CHRBÁTIK

Od septembra 2017 sme 
sa zapojili do projektu ZDRA-
VÝ CHRBÁTIK. Kúpili sme 
si fit lopty, podložky na cviče-
nie. Učíme sa správne držať 
telo nielen na loptách, ale aj 
v školských laviciach. Nieke-
dy stoličky vymeníme za lop-
ty a čítame aj píšeme na nich. 
Veríme, že nám to pomôže 
naučiť sa správne držať svoj 
trup, aby sa nám dobre vyvi-
nuli všetky kosti aj svaly.

Október bol mesiacom nielen Úcty k starším, ale aj mesiacom škol-
ských knižníc. Zapojili sme sa do projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁ-
JA ŠKOLY, tento rok na tému Tajomstvo rozprávkových príbehov. Na-
šou družobnou školou sa stala ZŠ a MŠ Vlčice pri Trutnove z Českej 
republiky. Tento projekt sme krásne využili skoro na všetkých vyučova-
cích predmetoch. Na SJ sme sa naučili písať adresu, listy a pohľadni-
ce. Na informatike sme písali a vkladali obrázky natočili sme video s na-
šou školskou hymnou. Do balíčka sme pribalili aj hračky. Tešili sme sa 
ešte viac, keď nám prišiel spiatočný balík a v ňom darček pre každého. 
Naša spolupráca bude trvať celý školský rok a možno aj dlhšie. Našli 
sme si nových kamarátov.

MÁME KAMARÁTOV V ČESKU

PROJEKT ORNAMENTÁLNA 
MAPA SLOVENSKA

Zapojením do tohto projektu sme 
dostali možnosť bližšie spoznávať 
náš región a ornamenty, ktoré sa ob-
javujú nielen na krojoch ale aj pre-
nčovských domoch, keramike, výšiv-
kách a mnohých ďalších veciach, kto-
ré boli súčasťou každodenného živo-
ta našich predkov. Regionálna výcho-
va sa prelína tiež takmer všetkými vy-
učovacími predmetmi. Žiaci kresli-
li alebo maľovali rôzne motívy orna-
mentov a ten, ktorý bude reprezento-
vať Prenčov na Ornamentálnej mape 
nakreslila Vanesa Ivaničová, je najty-
pickejším pre našu obec.

Mgr. Milena Havranová
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Po rozsiahlej rekonštrukcii v celej budovy materskej školy sme sa 
opäť vrátili do našej školičky a začali kalendárny rok 2018 v úplne no-
vých priestoroch v podkroví materskej školy. Nachádza sa tu priestran-
ná trieda, spálňa a umyváreň s príslušenstvom. Do nových miestností 
pribudli detské postieľky, stoličky, stoly, variabilné mobilné skrinky a po-
ličky pre centrá aktivít detí, detská kuchynka,  sedacia súprava, šatňo-
vé skrinky. Po rekonštrukcii pôvodnej triedy materskej školy na prízemí 
sme získali miesto pre samostatnú telocvičňu a jedáleň. Deti si takúto 
školičku rýchlo obľúbili cítia sa tu veľmi dobre. Ráno prichádzajú s roz-
žiarenými očkami a popoludní sa im ťažko odchádza domov.

Deti získali priestor, v ktorom sa pod vedením pani učiteliek budú 
rozvíjať po každej stránke, budú môcť každodenne prežívať pocit uspo-
kojenia z hier a rôznorodých aktivít, z experimentovania a učenia sa. 

Za peknú materskú školu patrí vďaka hlavne pani starostke, že 
napriek finančnej náročnosti tohto projektu, neváhala, a s využitím 
všetkých dostupných zdrojov prispela k tomu, že  predprimárne vzdelá-
vanie v našej obci sa bude uskutočňovať v krásnych účelových a pod-
netných  priestoroch.  Janka Frčková

Záleží nám na prírode!
Vedeli ste, že v našej škole separujeme nielen plasty, pa-

pier, bio odpad, kovy, či tetrapaky ,ale máme zberné miesto tiež 
na drobný elektroodpad, či staré tonery. Teraz k tomu všetkému 
pribudli ďalšie zberné nádoby – na použité zubné kefky. Znie to 
možno neuveriteľne, ale vedeli ste, že z niektorých sa dajú vyro-
biť aj odpadové koše? My v škole už také máme.

Pomôžte nám ochrániť prírodu, aby sa kefky nedostali na 
skládky odpadu! Dajme kefkám druhú šancu! Budú z nich smet-
né koše!

Zbierame kefky rôznych značiek, ale hlavne značky CU-
RAPROX, ktoré sú najlepšie recyklovateľné.

Hlavnými partnermi projektu Ako Alarm sú CUROPROX a 
Nadácia Ekopolis, od ktorých  získala naša škola finančnú pod-
poru 300 eur a lektorov, ktorí budú prítomní na vyučovaní v našej 
škole.   Mgr. Milena Havranová

Prišiel k nám Mikuláš...
Piatok,  8. decembra 2017 bol v našej obci výnimočný. V kultúr-

nom dome sa zišli deti spolu s rodičmi a čakali na príchod Mikuláša, 
ktorý obdarováva všetky dobré deti. Veľký krik detí, ktoré z plných hr-
diel kričali jeho meno, ho nakoniec privolal a deti so zatajeným dychom 
sledovali, čo bude nasledovať. 

Mikuláš, v sprievode čerta a anjelika vstúpil do sály kultúrneho 
domu s plným vrecom sladkostí. Detské očká boli naplnené zveda-
vosťou a očakávaním. Ako prvé privítali Mikuláša pásmom básničiek 
a pesničiek deti zo Základnej a materskej školy. Potom Mikulášovi a 
všetkým prítomným predviedli dramatizáciu známej slovenskej roz-
právky od P. Dobšinského - O dvanástich mesiačikoch. Do deja tej-
to rozprávky boli priamo začlenené všetky deti z materskej a základnej 
školy. Predviedli tu svoje herecké, spevácke a pohybové schopnosti. 
Zahrali si 12-tich mesiačikov a ostatné menšie a väčšie postavy. Pri ich 
vystúpení Mikulášovi začalo byť veselo. Tak si s nimi spieval a poky-
voval hlavou do rytmu skladieb a pesničiek. Deti sa snažili pobaviť ho 
svojím programom, aby sa z jeho darčekov ušlo aj im.... Všetky sladké 

odmeny boli za chvíľku porozdávané. Tí smelší sa s Mikulášom a jeho 
družinou na pamiatku stihli aj odfotiť. 

Mikuláš sa rozlúčil a pobral sa ďalej, obdarovať ďalšie dobré deti. 
My sa však už teraz všetci tešíme na budúci rok, pretože Mikuláš, an-
jelik a čert sa u nás cítili dobre a prisľúbili, že s vrecom plným dobrôt, 
prídu aj o rok.

Materská škola v Prenčove má nové priestory v podkroví
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KOMUNITNÉ CENTRUM
Milí priatelia, radi by sme Vám priblížili prácu komunitného centra za predchádzajúce mesiace, počas ktorých sme okrem 

odborného poradenstva realizovali zaujímavé skupinové a komunitné aktivity.  

Október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili 
našich seniorov a dali im najavo svoju lásku a náklonnosť. Pri tej-
to príležitosti sme v spolupráci so ZŠ Prenčov boli navštíviť a po-
tešiť našich seniorov v Senior parku. Deti zo ZŠ Prenčov im pred-
viedli perfektne pripravené vystúpenie, v ktorom zaspievali, za-
tancovali a zarecitovali. Na konci vystúpenia deti darovali seni-
orom ručne robené mydielka, ktoré sme spolu vyrobili v komu-
nitnom centre. Po vystúpení na deti čakalo chutné občerstvenie, 
ktoré im pripravili pracovníčky zo Senior parku. 

Počas jesenných prázdnin sme pre deti pripravili aktivitu - 
Vyrezávanie tekvíc. Každý si vyrezal svoju tekvicu podľa vlast-
nej fantázie, aby ju mal čo najkrajšiu v hallowenskom sprievode. 

Dňa 2. 11. 2017 sme sa pripojili k Hallowenskému sprievo-
du, ktorý organizovala ZŠ Prenčov. Poobede sa zišla mládež v 
Komunitnom centre, kde sme sa nalíčili a prichystali si vyrezané 
tekvice do sprievodu. Po sprievode sme sa s mládežou vrátili na-
späť do KC, prichystali sme malé občerstvenie a zahrali si medzi 
sebou Ping-pong.

V mesiaci November sme sa zúčastnili aj halového turnaja 
vo futbale, ktorý organizovalo Komunitné centrum Fiľakovo. Naša 
mládež statočne reprezentovala komunitné centrum a obec Pre-
nčov, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME. 

V mesiaci December sme zorganizovali veľkú komunitnú ak-
tivitu - Vianočné benefičné trhy. Počas celej aktivity nám zneli via-
nočné piesne a koledy. Návštevníci trhov si mohli zakúpiť rôz-
ne vianočné dekorácie, ozdoby, medovníky a zohriať sa vianoč-
ným punčom. Celá aktivita sa niesla v dobrej nálade a príjemnej 
atmosfére.
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KARNEVAL 2018
V spolupráci so ZŠ s MŠ Prenčov sme dňa 16. 02. 2018 zorga-

nizovali v sále kultúrneho domu Karneval. Deti a mládež prišli na kar-
neval v zaujímavých a kreatívnych maskách, ktoré nám hneď v úvo-
de odprezentovali. Po odprezentovaní masiek nasledovala voľná zá-
bava. Počas zábavy boli deti zapojené do rôznych súťaží a tím, ktorý 
súťaž vyhral bol odmenený cukríkmi. Rodičia aj starí rodičia si užíva-
li atmosféru karnevalu a tešili sa s deťmi. Pre všetkých bolo priprave-
né chutné občerstvenie a sladká odmena pre tých, ktorí prišli na kar-

neval v maskách. Po ukončení karnevalu sme ostali so staršou mláde-
žou ešte v komunitnom centre a pokračovali v zábave ďalej. Mládež si 
medzi sebou zahrala ping-pong, stolný futbal a hry na PC. Všetci sme 
sa príjemne zabavili a sme radi, že táto akcia bola vydarená, pretože 
nie je nič viac ako usmiate a veselé tváre detí.

Deň venovaný knihe
Komunitné centrum v spolupráci s Obecnou knižnicou or-

ganizovalo pri príležitosti mesiaca kníh literárnu besedu s ná-
zvom Deň venovaný knihe. Nedeľné popoludnie 4. marca 2018 
sme strávili  v príjemnej spoločnosti našich vzácnych hostí. So 
svojou literárnou tvorbou sa nám predstavili spisovateľka Janka 
Bernáthová-Lehotská z Banskej Štiavnice a Michaela Vankovi-

cová z Prenčova. Ich tvorbu je možné si vypožičať aj v obecnej 
knižnici. Toto stretnutie viedla vedúca knižnice  Mirka Bartolovi-
cová. S výtvarnou tvorbou sa prezentovala Veronika Šoucová z 
Prenčova. Spevom obohatila toto stretnutie Dominika Piatrová 
so svojou učiteľkou hudby Teréziou Beňovou z Umeleckej školy 
v Banskej Štiavnici. Všetci umelci v nás svojou tvorbou vyvola-
li pozitívne emócie, za čo im všetkým patrí veľké poďakovanie. 

Mgr. Eliška Bendíková

V najbližších mesiacoch plánujeme tieto zaujímavé ko-
munitné aktivity:

Február 2018 – Spoznávajme naše pamiatky, ja názov 
skupinovej aktivity, počas ktorej chceme navštíviť múzeum vo 
Sv. Antone dňa 20. 02. 2018 o 9.30 hod.

Marec 2018 -  Deň venovaný knihe – aktivita bude zame-
raná na besedu, čítanie kníh a pripomenutie si mesiaca Marec, 
ako mesiac kníh. Pozvaní budú zaujímaví hostia, ktorí nám po-
rozprávajú a priblížia svoju prácu. Aktivita sa bude konať dňa 
04. 03. 2018 o 15.00 hod. v zasadačke Komunitného cen-
tra v Prenčove. Ďalšou aktivitou bude Divadelná hra – S tvo-
jou dcérou nikdy! Túto divadelnú hru nám prídu priamo do 
Prenčova zahrať herci z ochotníckeho divadla DOS BRAXA-
TORIS - Krupina. Divadlo bude dňa 18.03.2018 o 15.00 hod. v 
sále kultúrneho domu.

Apríl 2018 – Deň Rómov – Komunitná aktivita zameraná 

na rómsku kultúru. Aktivita sa bude konať dňa 06. 04. 2018 v 
priestoroch kultúrneho domu. V apríli chystáme tiež komunitnú 
aktivitu – Rodinný Cyklomaratón, ktorý sa uskutoční dňa 22. 
04. 2018 v obci Prenčov. Bližšie informácie budú vopred zve-
rejnené. 

Tak ako bolo spomenuté aj v minulých číslach občasníka 
Prenčovan, naše komunitné centrum okrem realizovania sku-
pinových a komunitných aktivít poskytuje aj sociálne poraden-
stvo, ktoré sa týka rôznych oblastí. Okrem poradenstva Vám 
vieme pomôcť pri vypisovaní a vytlačení rôznych tlačív, žiados-
tí a taktiež pri komunikácii s rôznymi inštitúciami. Preto, ak Vás 
trápi nejaký problém, s ktorým si neviete sami poradiť, sme tu 
pre Vás a radi Vám pomôžeme. 

OGKC – Mgr. Eliška Bendíková
OPKC – Mgr. Ivana Pajkošová
PKC – Monika Chovanová Mgr. Ivana Pajkošová
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ANDREJ KMEŤ - Žil v Bohu, pre národ 
a odovzdal sa slovenskej vede

Uplynulo 110 rokov od smrti význam-
ného kňaza, vedca a dejateľa Andreja 
Kmeťa, ktorý prežil v prenčovskej fare 
35 rokov svojho života.

V jeho rodisku Bzenici sa uskutočni-
la 17. februára 2018 spomienková sláv-
nosť, na ktorej sa zúčastnila aj dele-
gácia z našej obce vedená starostkou 
obce.

Naša obec si pripomenie Andre-
ja Kmeťa v tomto roku v jarných mesia-
coch. V máji zorganizovaním zájazdu do 
novej expozície Múzea Andreja Kmeťa 
v Martine a júni na Jána výstupom na 
Sitno.

Kňaz a vlastivedný bádateľ Andrej 
Kmeť sa výrazne zapísal do slovenské-
ho kultúrneho, politického a odborného 
diania druhej polovice 19. a začiatku 20. 
storočia. S jeho menom je spojený vznik 
dvoch významných inštitúcií – Muzeál-
nej slovenskej spoločnosti a Slovenské-
ho národného múzea. Bol aj spoluzakla-
dateľom katolíckeho gymnázia v Klášto-
re pod Znievom. Stelesňoval v sebe jed-
notu duchovného, vedeckého i osveto-
vého činiteľa a nositeľa matičných ideí. 
Náplň Kmeťovho života výstižne vyjad-
ruje výrok: „Nežil sebe, žil Bohu, ná-
rodu a vede“, vytesaný na jeho pomní-
ku v Banskej Štiavnici. Pamätník zobra-
zuje vedca s knihou v ruke, s pohľadom 
upretým na jeho milované Štiavnické vr-
chy. Vďační občania Banskej Štiavnice 
ho odhalili pri príležitosti 30. výročia jeho 
úmrtia a bol postavený z dobrovoľných 
finančných príspevkov.

Narodil sa 19. novembra 1841 v 
Bzenici, neďaleko Hliníka nad Hronom. 
Otec Štefan bol kováčom, ktorý rád čí-
tal náboženské i vzdelávacie knihy a bol 
vtipným rečníkom. Dominantná v rodine 
bola matka Alžbeta, rodená Kabinová. 
Starala sa o osem detí, z ktorých Andrej 
bol najmladší. Do školy začal chodiť v 
rodnej dedine, pokračoval v Žarnovickej 
Hute a v Banskej Štiavnici, kde absolvo-
val i šesť gymnaziálnych tried u piaris-
tov. Maturoval v Trnave a vtedy už bol 
rozhodnutý stať sa kňazom. V roku 1861 
prešiel na teológiu do Ostrihomu.

 
■ VSTÚPIL DO MATICE

Ocitol sa medzi národovcami, kto-
rí mu hneď poslovenčili meno – z ma-
ďarského Kmety sa vrátil k pôvodnému 
slovenskému Kmeť. Aktivizoval sa v prá-
cach Cirkevno-literárnej školy sloven-
skej. Ešte ako študent teológie sa stal 

členom Matice slovenskej v Turčian-
skom Svätom Martine a členom Sväto-
jánskeho dedičstva v Prahe. Maďarizač-
ný útlak, ktorý zažívali slovenskí študen-
ti v ostrihomskom seminári, ho takmer 
prinútil odísť zo štúdia.

Osud zaviedol Kmeťa hneď po vy-
svätení za kňaza 8. marca 1865 inam. 
Stal sa kaplánom v hontianskej dedine 
Senohrad. Tu svoje literárne a vedec-

ké plány dočasne odložil, zato veľa štu-
doval ľudové umenie, jazyk, staré tradí-
cie, zbieral rastliny a ich semená. Zalo-
žil cirkevnú knižnicu, učil ľudí ovocinár-
stvu, skupoval hontianske výšivky a po-
sielal ich do sveta. V roku 1868 sa stal 
farárom v Krnišove. Začal usilovne štu-
dovať geológiu a mineralógiu, pokračo-
val v zbieraní rastlín a pomýšľal na or-
ganizovanie vzdelávacej a vedeckej čin-
nosti.

■ NA FARE V PRENČOVE
Od roku 1871 spravoval prenčov-

skú faru, kam sa však natrvalo presťa-
hoval až v roku 1878. To už bol bližšie k 
Štiavnici a svoju literárnu a vedeckú čin-
nosť mohol opäť a lepšie rozvíjať. Začal 
korešpondovať s poprednými botanik-
mi celej Európy, písal vedecké články o 
rastlinách do nemeckých a maďarských 
časopisov. V Národných novinách číslo 
93 z roku 1892 mu vyšiel článok, v kto-
rom vyzýva k uchovaniu dedičstva na-
šich predkov. Píše v ňom: „Zbierajme 
pamiatky časov dávnych, aby zacho-
vali sme ich pre ďalekú budúcnosť. 
V potomstve chceme mať uctených 
predkov svojich, keď hľadáme, zbie-
rame a na bezpečnom mieste zachra-
ňujeme všetky pamiatky, ktoré pôda 
otcovská či vo vnútri a či na povrchu 
svojom zachovala po nich. V tých pa-
miatkach skrýva sa veľmi pekné a hl-
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boké poučenie. Keď chceme niečo 
zachrániť pred zahynutím, aspoň na 
pamiatku, utekajme s tým do múzea, 
aby nám to nová móda nepovyhadzo-
vala na smetisko, kde navždy zmiz-
ne. Ukrývajme pred nivočmi do mú-
zea, ako do bezpečného útulku.“ Jeho 
výzva našla odozvu u viacerých, národ-
ne orientovaných vzdelancov a literátov. 
Veď po slovenských dedinách chodili 
zbierať piesne a „starinu“ pre muzeálnu 
spoločnosť i významní spisovatelia, me-
dzi inými aj Jozef Gregor Tajovský alebo 
Andrej Halaša.

V tom období bol Andrej Kmeť aj v 
úzkom kontakte s mnohými básnikmi. 
Stal sa členom osvaldovskej skupiny, 
pomenovanej podľa Františka Richar-
da Osvalda. Ten vydával Literárne lis-
ty ako prílohu časopisu Kazateľňa (vy-
chádzal do roku 1908). Skupina vydala 
tri almanachy Tovarišstva, okolo ktorých 
sa združila umelecká i vedecká katolíc-
ka inteligencia.

■ MUZEÁLNA SPOLOČNOSŤ
Andrej Kmeť sa odhodlal založiť na-

miesto rozpustenej Matice slovenskej 
nový vedecký spolok. Začiatky boli veľ-
mi ťažké. Okrem botaniky a geológie si 
pribral na štúdium aj zemepis a archeoló-
giu. Jeho vedecká kvalifikácia a dlhoroč-
ná zberateľská činnosť ho predurčili, aby 
sa stal predsedom Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti, ktorá vznikla najmä jeho pri-
činením v apríli v roku 1893. Už predtým, 
v roku 1892, navrhol založiť Slovenskú 
učenú spoločnosť so sídlom v Martine a s 
filiálkami vo všetkých slovenských mes-
tách. Sám vypracoval návrh jej stanov, 
ktoré boli prijaté. Tento jeho počin pred-
stavuje historický medzník vo vývine slo-
venskej národnej vedy.

Ďalších jedenásť rokov budoval Slo-
venské národné múzeum v Turčianskom 
Svätom Martine. Robil archeologické vy-
kopávky, venoval múzeu svoje cenné 
geologické, mineralogické a botanické 
zbierky (životným dielom Andreja Kme-
ťa je skvostný herbár obsahujúci 72 ti-
síc exemplárov rastlín, zaujímavých je 1 
500 druhov šípových ruží). Skupoval sta-
rožitnosti, preparované zvieratá a hmyz, 
robil verejné finančné zbierky. Jeho zá-
sluhou bol v auguste v roku 1906 polo-
žený základný kameň novej muzeálnej 
budovy, ktorú o rok neskôr odovzdali ve-
rejnosti. Od roku 1898 vydával aj Časo-
pis Muzeálnej slovenskej spoločnosti a 
spoločnosť, ktorej predsedom bol dlhé 
roky práve Andrej Kmeť, existovala až 
do roku 1962. Po necelých sedemde-
siatich rokoch bola oficiálne rozpustená. 
Jej posledným predsedom bol archeológ 
Štefan Janšák, veľký obdivovateľ Andre-

ja Kmeťa a autor jeho biografie (1941), 
ktorú napísal pri príležitosti stého výročia 
Kmeťovho narodenia.

■ PUBLICISTICKÁ TVORBA
Andrej Kmeť nevynikol len ako vedec 

a organizátor. Bol aj polyglot. Znalosť la-
tinčiny, maďarčiny, nemčiny, ruštiny a 
francúzštiny mu sprístupnila publikova-
né výsledky európskej vedy. On sa ich 
potom snažil posunúť ďalej k čo najšir-
ším vrstvám. Jeho najdôležitejšie pub-
likované práce sú Veleba Sitna (1893), 
O výšivkách a čipkách v Honte (1893), 
Starožitnosti v Honte (1895), Recenzia 
(1895), Sitno a čo z neho vidieť (1900), 
Ďalšie výskumy z obvodu Sitna (1902). 
Písal popularizačné brožúrky a články 
nielen do slovenských časopisov a no-
vín, ako boli napríklad Obzor, Katolícke 
noviny, Národné noviny, Orol, Národný 
hlásnik, Pútnik svätovojtešský a iné, ale 
aj do cudzojazyčných – Österreichische 
botanische Zeitschrift, Uhorské noviny, 
Deutsche botanische Monatschrift.

Kmeť bol vedecky aktívny aj v 
spolkoch, ktorých bol členom – Sväto-
jánskeho dedičstva v Prahe, Matice slo-
venskej (do roku 1875), Spolku sv. Voj-
techa v Trnave, Prírodovednej spoloč-
nosti v Budapešti, Zoologicko-botanic-
kej spoločnosti vo Viedni, Rádhošta v 
Prahe, Vlasteneckého musejního spol-
ku v Olomouci, Medzinárodnej dopiso-
vateľskej spoločnosti.

■ NAŠIEL MAMUTA
Hoci sa držal verne katolíckej vie-

ry, nebál sa kritizovať – pasivitu, maďa-
rizáciu, zlú sociálnu politiku. Mal odva-
hu a schopnosť vysmievať sa vládnym 
nariadeniam, ako bol Zákon o ochra-
ne vtáctva, keď vláda pripúšťa vyrubo-
vanie lesov, alebo Starostlivosť o zdra-
vie rožného statku, keď ľudia mrú na tý-
fus a choleru. Ako kňaz vždy bránil ma-
terinskú reč pred vytláčaním z kostolov 
i zo škôl a usiloval sa odstraňovať du-
chovnú aj hmotnú biedu ľudí – zakladal 
svojpomocné pokladnice a hospodár-
ske, kultúrne i osvetové spolky, podpo-
roval drobné slovenské podnikanie, vy-
užíval každú príležitosť zadovážiť chu-
dobným možnosť zárobku. Bojoval pro-
ti alkoholizmu, založil školskú štepnicu, 
cirkevnú knižnicu, čitateľský spolok, roľ-
nícku technickú a hospodársku knižnicu, 
ovocinársky spolok.

Ako historik a archeológ dokazoval 
autochtónnosť Slovákov v Uhorsku a 
ako jeden z prvých u nás robil systema-
tické archeologické vykopávky s odbor-
nými opismi nálezov. Na strednom Slo-
vensku s pomocou spolupracovníkov 
objavil slovanské urny, nástroje, zbra-

ne, šperky a podobne. V Beši našiel a 
zachránil kostru mamuta. Zaujímala ho 
tiež etnografia a folkloristika. Do dejín 
svetovej botaniky vstúpil objavením no-
vých druhov rastlín, najmä ruží.

Prácu mu sťažovali neustále zdra-
votné problémy. Trpel nimi od prekona-
ného zápalu pľúc v roku 1865. Ťažkos-
ti so zdravím mu pomáhalo prekonať 
osobné heslo: „Pracovať tak, ako čo by 
sme nikdy neumierali, žiť tak, ako čo by 
sme vždy umierali, a ponáhľať sa dob-
ré činiť, lebo život je krátky.“ Časté pre-
chladnutia a opakované zápaly pľúc ho 
v roku 1895 takmer pochovali. Vtedy sa 
usiloval presťahovať do Martina, kde by 
mal lekársku opateru. Podarilo sa mu to 
až v roku 1906. No choroba ho prinútila 
v roku 1907 odísť na odpočinok. Krátko 
na to 16. februára 1908 zomrel po pre-
vezení z těšínskej nemocnice.

■ VELEBA SITNA
Ukážku z autorovho diela Veleba 

Sitna (1893) prinášame v dobovom ja-
zyku, ktorým Kmeť písal: „Od vypo-
čítania húb na Sitne a okolo Sitna 
ráči ma láskavý čitateľ, úfam, diš-
pensovať, tým bož, že vypočitova-
nie ostatných rastlín ho môže už i 
tak zunovať. Toto odvetvie nenie 
ešte dôkladnejšie preskúmané: nie 
že by mne málo húb bolo známych 
(je to už množstvo: aj zriedkavých, 
ba i novotných máme viac), ale ešte 
nachodím vždy a zhusta nové rody 
a druhy a nové stanoviská a nále-
ziská. Nad bohatosťou našej hubo-
vej flory žasnú moji priatelia, čo z 
čiastky tomu treba pripísať, že v Sit-
ne mnoho dreva shnije. Máme i pra-
vé zriedkavosti! Viac než v pädesia-
tich veľkých balíkoch nachodia sa 
huby v papieroch, zväčša v počet-
ných a bohatých exemplároch, ja-
kožto pravidelná sbierka botanická. 
Mimo toho mám velikú sbierku v pri-
rodzenej podobe v sklenej skryni, 
čo len za to pripomínam, že by člo-
vek ani nemyslel, že i z húb sa dá 
sostaviť sbierka, aj oku lahodiaca a 
trvanlivá. Preukázal som v krátkosti, 
že pri všetkej chudobe flory sitnian-
skej nie sme dáki chudáci. Máme sa 
čím predstaviť. No koho by toto ne-
pritiahlo na Sitno, toho nech pritiah-
ne jeho národnia i historická, i topo-
grafická pamätihodnosť, alebo as-
poň touristický pôžitok.“ 

Odkaz dejateľa Andreja Kmeťa je 
stále aktuálny: „Nemôžeme sa vyhová-
rať, že boli zlé časy. Časy budú ešte 
horšie, no časy si musíme hľadieť 
sami obracať!“

Mgr. Alena Ciglanová
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB INFORMUJE
Sezóna 2017/2018 sa pre dospelých začala v prvý augus-

tový týždeň a naši futbalisti opäť hrajú vyššiu súťaž, ako tomu 
bolo v 90. rokoch minulého storočia. 

V jesennej časti sa odohralo 12 zápasov, po ktorých náš 
klub zimoval na 8. mieste v tabuľke. Jarná časť sezóny sa za-
čína v marci 2018, ale ešte predtým musia chlapci odohrať do-
hrávku zápasu z jesene proti Hornej Vsi. 

Žiaci v sezóne 2017/2018 odohrali 11 zápasov a zimovali 
na 5. mieste v tabuľke.

V rámci prestávky medzi jesennou a jarnou časťou sezóny 
2017/2018 sa naši futbalisti zúčastnili futsalovej súťaže v Žia-
ri nad Hronom pod názvom Zimná liga. V súťaži odohrali spo-
lu 11 zápasov a umiestnili sa na 7. mieste. Najlepším strelcom 
súťaže sa stal náš Peťo Blahúť, ktorý strelil celkom 49 gólov.

 Okrem toho oceňovali pri každom kole najlepšieho hráča, 
kde v 3. kole ocenenie získal Rasťo Blahút a v 7. kole to bol 
Peťo Blahút. 

Okrem toho, keďže sme prvý rok vo vyššej súťaži, kde sa 
už dlhoročne uskutočňuje oceňovanie najlepších v súťaži – 18. 
ročník podujatia Jedenástka roka, dostali sa do nominácie pre 
túto športovú anketu i naši futbalisti. Podujatie sa konalo 20. ja-
nuára 2018 v hoteli Termal vo Vyhniach. Ocenenie si vyzdvihol 
Rasťo Blahút.

Obom srdečne gratulujeme k získaným ocenenia a praje-
me ešte množstvo úspechov a hlavne strelených gólov do bu-
dúcnosti. 

Pred začiatkom jarnej časti sezóny prebieha príprava vo 
forme tréningov a prípravných zápasov, resp. účasti na rôznych 
turnajoch. Žiaci sa zúčastnili na Zimnom halovom turnaji v Se-
bechleboch v sobotu 27. januára 2018, v sobotu 3. februára 
2018 sa zúčastnili Zimného halového turnaja v Krupine, začiat-
kom marca 2018 sa plánujú zúčastniť na Zimnom halovom tur-
naji v Žiari nad Hronom. 

Dospelí sa na začiatok sezóny pripravujú prostredníctvom 
priateľských futbalových zápasov, ktoré sa pre nepriaznivé 
podmienky odohrávajú i na umelej tráve v Žiari nad Hronom. 
Okrem toho sa ako minuloroční víťazi zúčastnia a pokúsia ob-
hájiť víťazstvo Putovného pohára na IX. ročníku Memoriálu Ja-
roslava Dovčíka v Starej Kremničke. 

Bc. Dominika Ečeková
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Tradícia, ktorú náš futbalový klub zaviedol v roku 2015 organizovaním turnaja v stolnom tenise úspešne pokračuje a každým 
rokom sa snažíme niečo na ňom vylepšiť. V soboru 30. decembra 2017 sa uskutočnil II. ročník Mládežníckeho ping-pongu. Na 
prvých troch miestach sa umiestnili Štrba Róbert (3.), Binder Adam (2.), Chovan Kamil (1.). Víťaz turnaja postúpil medzi dospe-
lých do Silvestrovského turnaja.

Turnaj v stolnom tenise

Počet účastníkov Silvestrovského ping-pongu prekročil 
krásnu 20. Pre všetkých sa pripravilo občerstvenie vo forme 
alko i nealko punču a samozrejme nechýbal ani obed pred sú-
bojom o záverečné umiestnenie. Výsledkom turnaja boli nasle-
dovné 4 miesta:

1. miesto   Ing. Ján Beňovic
2. miesto   Kamil Chovan st. 
3. miesto   Kamil Chovan ml. 
4. miesto   Zdenko Weber

Všetkým súťažiacim, malým i veľkým srdečne gratulujeme k 
výsledkom a víťazom k úspechu. Ako sa hovorí, nie je dôležité  
vyhrať ale zúčastniť sa, a nám ako organizátorom ide v prvom 

rade o príjemne a zábavne strávený voľný čas. Všetci sa už te-
raz tešíme na ten tohtoročný. 

Nová sezóna a nová súťaž so sebou priniesli i nové pod-
mienky a povinnosti pre klub. Jednou z nich je i povinnosť mať 
licencovaného trénera pre súťažiace družstvo. Z tohto dôvo-
du sa na túto povinnosť odhodlali dvaja naši odvážlivci ☺ kto-
rí túto úlohu úspešne zvládli, a tak je náš klub od 6. februára 
2018 bohatší o dvoch trénerov s licenciou UEFA Grassroots C, 
sú to Chovan Kamil, ktorý kurz absolvoval na vlastné náklady 
a Chovan Andrej, ktorému poplatok za kurz uhradil klub. Obom 
k úspešnému absolvovaniu trénerských skúšok gratulujeme a 
prajeme veľa síl v trénovaní našich malých i veľkých futbalistov.

 Bc. Dominika Ečeková
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Pod týmto názvom sme v roku 2017 podali projekt na Maticu slovenskú 
so žiadosťou o finančný príspevok na vydanie CD detí z Prenčova a okolia. 
Plánovali sme, že nahrávka zachytí typické ľudové piesne, ktoré sa v na-
šom regióne spievali a stále sa uchovávajú v pamäti našich starých rodičov.

Získali sme finančnú podporu vo výške 100,- € od Matice slovenskej a 

„Slovenská zem spieva v srdciach našich detí“

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
 Stav obyvateľov k 1. 1. 2017                                  653
 Počet prihlásených k trvalému pobytu 
 (k 31. 12. 2017)     22
 Počet odhlásených z trvalého pobytu 
 (k 31. 12. 2017)       23
 Počet zomrelých (k 31. 12. 2017)                10
 Počet narodených (k 31.  12. 2017)                       11
 Stav obyvateľov (k 31. 12. 2017)                          653

KTO SA PRIHLÁSIL: 
 Vankovič  Ján
 Gregáňová Magdaléna, r. Pauková
 Šimulčík Tomáš
 Plentová Miriama, r. Macková
 Plentová Samanta Elizabeth
 Šimulčíková Mia Sophia
 Forgáčová Božena, r. Šinčoková
   Lacíková  Mária
 Macák  Marian
    Výboch Pavel
    Výbochová Danica, r. Gonzorová
  Mlynková Iveta
  Kubiš  Šimon
   Jánošdeáková Marta, r. Dindeská
 Pálková Monika, r. Čamborová
  Židíková  Lea
 Kopčanová  Viera, r. Hudecová
    Vadel Milan
   Borguľová Martina MVDr., r. Gondová
   Homoľová Patrícia, r. Červenáková
   Homoľa Michal
 Faltýnová  Dana, r. Výbochová  

KTO SA NARODIL: 
 Binderová Bianka nar. 31. 01. 2017
 Bendíková Eliška    nar. 13. 02. 2017

 Mičík Samuel         nar. 07. 03. 2017
 Blahút Jakub            nar. 29. 05. 2017
 Selyem Lea            nar. 11. 07. 2017

 Adamovicová Margaréta  nar. 06. 08. 2017
 Chovan Martin       nar. 03. 09. 2017
 Heiler Vladimír   nar. 09. 09. 2017
 Mihalovic Štefan    nar. 29. 10. 2017
 Svoreňová Lucia     nar. 07. 11. 2017
 Krnáč Matej        nar. 11. 12. 2017   

KTO NÁM UMREL: 
  Stehlík Ján                       06. 01. 2017    
      Foltánová Mária, r. Václavíková 02. 03. 2017  
       Kutner Ján                       24. 05. 2017  
    Kozinská Zuzana, r. Luptáková   02. 06. 2017  
  Sásik Tomáš                      12. 07. 2017    
    Adamovicová Mária, r. Mihalovicová 03. 08. 2017 
        Florek Ján             17. 08. 2017
     Suchý František                            24. 09. 2017
      Vadel Milan                                  19. 11. 2017
       Kubáš Miroslav                       21. 12. 2017

 KTO SA ODHLÁSIL:        
  Vasiľ Juraj ml.
     Mgr. Vasiľová Veronika, r. Kováčová
     Vasiľová Bianka, r. Vasiľová
     Horváth Milan st.
      Horváthová Jarmila, r. Drígeľová
       Horváth Lukáš
      Horváthová Anna, r. Horváthová
      Horváth Milan ml.
      Hošták Vladimír ml.
     Hošták Adam
    Blahútová Zdenka, r. Blahútová
    Hoštáková Marcela, r. Mareková
        Hošták Patrik
       Hošták Samuel
      Hošták Vladimír st.
     Moravčíková Viktória, r. Husárová
     Moravčíková Alexandra, r. Moravčíková
      Ježeková Alena, r. Juchová
     Jasovská Zuzana, r. Grausová
      Homoľová Patrícia, r. Červenáková
        Tranová Monika, r. Tranová
     Bartková Noemi, r. Bartková
     Balážová Darina, r. Balážová Anna Kriegerová

všetky ostatné náklady na vydanie CD hradila Obec Prenčov (cca 800,- €). 
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zbieraní 
piesní a slovesného materiálu, a tiež na realizácii CD. Vybrali sme piesne, 
texty vinšov a riekaniek zo starých uchovaných spevníkov. Urobili scenár a 
nacvičovali s deťmi počas troch mesiacov. 

Deti boli tie, ktoré museli nacvičiť spev a naučiť sa texty skoro štyridsia-
tich pesničiek. Našli sme nápomocných ľudí, ktorí nám pomohli pri príprave 
a realizácii CD - muzikantov, ktorí deťom hrali a tiež odborníkov na nahrá-
vanie, dizajn a na výrobu, ktorí sa ochotne podujali aj na sponzorské dary, a 
tak sme mohli s nižšími nákladmi toto CD vydať. Mnohí z realizátorov pra-
covali dobrovoľne bez nároku na odmenu.

Pri príležitosti Benefičných Vianočných trhov, ktoré sa konali v Prenčo-
ve v piatok 15. 12. 2017 sme naše nové dielo aj uviedli do života. Deti vy-
stúpili s ukážkou z CD a zaspievali vianočné piesne, z ktorých niektoré zo-
zbieral ešte Andrej Kmeť. CD uviedla do života pani starostka Mgr. Alena 
Ciglanová, ktorá ďakovala všetkým realizátorom a hlavne deťom a povzbu-
dila ich do ďalšej činnosti spojenej s folklórom. Na záver všetkým zavinšo-
vala príjemné sviatky, plné radosti a pohody.

Ďakujeme všetkým ochotným darcom, sponzorom a tiež finančným pri-
spievateľom za ich podporu a veríme, že CD  s názvom „Od Troch kráľov do 
Vianoc“ si nájde svojich poslucháčov a taktiež prispeje k zachovaniu tradí-
cií v našom regióne. Mgr. Drahomíra PrieberováNahrávanie CD v Kultúrnom dome, november 2017

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA


