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PRENČOVAN
Štvrťročn ík  občanov  obce  Prenčov

NOVÉ VEDENIE OBCE

Zástupca starostky Ján Ferianc
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 176 , 175 ,174, 19, 20, 
216,221

Poslanec Pavel Kondek
212,211,210,209,208,207,206,205,204, 230,228,227,226,
225,224, 202, 200, 199,198,197,196,195,265, horné majere

Poslankyňa Janka Frčková
IBV Štrát všetky súpisné čísla
Čistá voda všetky súpisné čísla
19,20,216,221

Poslanec Ján Lúdik
148,147,146,145,144,143,142,141,140,139,138,137,136,  
135,134,133,132,131,130,129,128, 127, 126 ,120 
121,123,124,125,265 (cigánska osada)

Poslanec Branislav Konečný 
55,56,57,5,8,59,60,61,52,63,64,65, 149,150,151,152,153, 
154,155,166,167,168,169,170,171,172,173
dolné majere

Poslanec Peter Krieger
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,231,17,18,187,188, 
189, 190,191,192,193,194,

Poslanec Ing. Martin Slávik
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83, 
84,268,85,86,87,88,89,90,90,91,92,93,101,102,103,104,10
5,106,98, 99,100, 107, 108, 109,110,111,112,113,114,115,
116,117,222

Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Pren-
čove a starostka obce Prenčov zložili na prvom sláv-
nostnom zasadnutí dňa 17.12.2010 zákonom stanovený 
sľub, čo potvrdili aj svojim podpisom.       L. Leleková

Mgr. Alena Ciglanová podpisuje sľub starostu obce

Novozvolení poslanci skladajú sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva

KAMEROVÝ A BEZPEČNOSTNÝ 
SYSTÉM PRE OBEC PRENČOV
To je názov projektu uvedený v žiadosti o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu 
v oblasti prevencie kriminality, ktorý obec predkladala 
na Obvodný úrad v Banskej Bystrici. Jedná sa o projekt 
v rámci ktorého budú v obci nainštalované bezpečnostné 
kamery, ktoré sa umiestnia podľa analýzy bezpečnostnej 
situácie v spolupráci s SR PZ Banská Štiavnica a činnos-
ťou týchto kamier sa bude snažiť zamedziť resp. obmed-
ziť páchanie deliktov pouličnej kriminality, ako aj trestnej 
činnosti. Projekt bol podporený sumou 5000,- € a obec sa 
zaviazala 20 % spoluúčasťou.  L. Leleková 

VOLEBNÉ OBVODY 
PRE ROKY 2010/2014 

URČENÉ PODĽA SÚPISNÝCH ČÍSEL
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Obecné zastupiteľstvo na svojom 
januárovom zasadnutí súhlasilo s  po-
daním žiadosti o poskytnutie úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania a po-
daním žiadosti o poskytnutie dotácie 
z Ministerstva výstavby, dopravy a re-
gionálneho rozvoja na výstavbu nájom-
ných bytov bežného štandardu – bytový 
dom 1+2 b.j. v časti IBV Štrát 

Toto bol posledný bod viac ako 
ročnej prípravy na výstavbu dvoch by-

Topiaci sa sneh v jarnom období a čoraz častejšie letné 
prívalové dažde sú v posledných rokoch príčinou prívalo-
vých vĺn, ktoré ohrozujú niektoré lokality v obci.

Spoločenská zodpovednosť za ochranu územia a krajiny 
v snahe predchádzať týmto rizikám bola pre bola pre vládu 

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
 1 + 2 – 12 B.J. - šanca pre mladé rodiny

toviek na pozemkov par.č. KN- 1031, 
1032, 1033. V novembri 2010 bola vo 
vestníku vyhlásená verejná súťaž na 
uskutočnenie stavebných prác, do ktorej 
sa prihlásili dve firmy a ako víťazná bola 
vyhodnotená ponuka firmy SimKor s.r.o. 
Banská Štiavnica. Rozpočet stavby je 
652 049,81 €. Starostka obce už podpí-
sala zmluvu o úvere so Štátnym fondom 
rozvoja bývania na sumu 446 664,- €. 
V každej bytovke budú dva jednoizbo-

vé byty o výmere 40,91 m2, dva trojizbové 
byty o výmere 64,17 m2 a dva trojizbové 
byty o výmere 62,37 m2.  Občania, ktorí 
majú záujem o pridelenie bytu si môžu 
podať písomnú žiadosť na Obecný úrad 
v Prenčove. Pre pridelenie bytu nie je pod-
mienkou, aby mal žiadateľ v obci trvalý 
pobyt, dôležitý bude poradovník a príjem 
rodiny za kalendárny rok (príjem sa bude 
dokladovať len v čase rozhodovania o pri-
delení bytu).  L. Leleková

OBEC PRENČOV ZAČALA V MÁJI S REALIZÁCIOU 
1. REVITALIZAČNÉHO PROJEKTU ZADRŽIAVANIA 

VODY V KRAJINE
SR motívom pre prijatie uznesenia č. 744/2010 z 27.10.2010 
k Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 
povodí SR a návrhu jeho realizačného projektu 2010 (ďalej 
PRK IMP).

Úrad vlád SR zverejnil výzvu na predkladanie  žiadosti k 
1. Revitalizačnému projektu na svojej internetovej stránke. 
Záujem o účasť v tomto projekte prejavilo 800 obcí a ako 
úspešných bolo vybratých len 200. Obec Prenčov získala 
na realizáciu projektu sumu 91.500,- € (Zmluva z Úradom 
vlády č. CEZ: UPSR – 197/2011 je zverejnená aj na inter-
netovej stránke obec Prenčov/ Už. 20. marca sa konalo 
prvé stretnutie v obci Nižný Slavkov na ktorom sa zúčast-
nila osobne predsedníčka vlády SR pani Iveta Radičová .Aj  
naša obec sa v snahe eliminovať povodňové riziká zapojila 
do tohto programu a  v spolupráci s mimovládnou organizá-
ciou Ľudia a voda bol pripravený projekt Revitalizačné opat-
renia v obci Prenčov (revitalizácia - z lat. znovuoživenie - je 
proces zlepšenia biologickej kvality krajiny, ktorá bola urči-
tým spôsobom v minulosti narušená).  Účelom schváleného 
projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v objeme 
30 000 m3 , z toho 2000 m3  na lesných cestách.

V máji sme začali realizovať budovanie jednoduchých 
vodozádržných drevených hrádzok na potokoch nachádza-
júcich sa v katastri obce, ktorého cieľom je zbrzdenie steka-
júcej vody z okolitých lesných porastov.  Sú to jednak potoky 
prameniace pod vrchom Sitno, a to Nemcov p., Babí p., po-
tok pod Kamenný vrch a ďalšie potoky - pod Zlatý vrch, ...

Na stavbe hrádzok momentálne pracuje 25 obyvateľov 
obce, ktorí sú zamestnaní na pol roka a do konca októbra 
by mali postaviť približne 800 - 1000 takýchto zábran na 
potokoch.

Do uvedené projektu sa zapojilo v rámci celého Slovenska 
200 obcí, z ktorých len 17 malo odvahu realizovať projekt 
svojpomocne. A čo to znamená? Možnosť pre dlhodobo Proces budovania hrádzky
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nezamestnaných občanov zamestnať  na pol roka. V našej 
obci každý občan, ktorý je evidovaný na Úrade práce, dostal 
možnosť zamestnať sa.

Momentálne sú vytvorené 3 pracovné skupiny v zastúpení 
štyria muži a dve ženy. 

Do dnešného dňa sme zhotovili približne 200 drevených 
hrádzok alebo kamenných stupňov na Nemcovom, Babom 
a Kamennom potoku.  V blízkosti obce sú 4 hrádzky v jarku 
Na Štráte a 3 ďalšie sú v lokalite Medzi potokmi. 

Prvá zaťažkávacia skúška na urobených hrádzkach bola 
6. júna 2011, kedy spadlo približne  60 mm zrážok, čo ne-
spadne niekdy ani za mesiac. Hrádzky sa osvedčili hlavne na 
lokalitách nad obcou Na Štráte a Medzi vŕšky, kde sa takto 
predišlo prípadným možným škodám.

1.pracovná skupina

2.pracovná skupina

3.pracovná skupina

Hrádzka Na Štráte

V teréne je aj množstvo eróznych rýh, či už na nespev-
nených lesných cestách alebo oráčinách, ktorými znečis-
tená voda spolu s ornou pôdou prudko stečie dole a zne-
čisťuje alebo poškodzuje funkčné cesty. Cieľom je vytvoriť 
sedimentačné pásy s vŕbovými zápletmi alebo kamenné 
stupne, čím dôjde k spomaleniu prívalovej vody. Štyri takéto 
zasiakavacie pásy sú na lokalitách pri Babom potoku, pod 
oráčinou U Sľúča a pri Nemcovom potoku.

Zasiakavací pás pod oráčinou u Sľúča

Veríme, že tieto opatrenia sa osvedčia a podarí sa za-
brániť prudkému odtoku vody z krajiny a vzniku veľkých 
prívalových vĺn. Bude to prospešné nie len pre našu obec, 
ale i pre ďalšie územia nachádzajúce sa v povodí rieky 
Štiavnica.  Ing. M. Hanová

PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA
Vyhodnotenie výrobného obdobia v pestovateľskej pále-

nici sezóna 2010/2011. 
Zahájenie a ukončenie výrobného obdobia: 27.10.2010 

do 21.2.2011. Množstvo vyrobeného destilátu v litroch 100 
%-ného alkoholu: 2076,50 litrov. Suma odvedenej spotreb-
nej dane z liehu: 11213,10 €. Počet občanov, ktorí využili 
službu: 134. Obec prevádzkuje pestovateľskú pálenici od 
roku 1993. V sezónne 2010/2011 záujem od občanov o pes-
tovateľské pálenie ovocia bol asi najnižší počas 17-ročnej 
prevádzky. Ovplyvňuje to nielen výška spotrebnej dane ale 
určite aj slabá úroda ovocia. Zo 134 záujemcov bolo len 15 
občanov z Prenčova. Za jeden liter 50 ° stupňovej pálenky 
zaplatil pestovateľ najmenej 3,77 € a najviac 3,90 € čo závisí 
od množstva vypáleného alkoholu z jedeného kotlíka a tiež 
od stupňovitosti alkoholu. Týmito cenami sme jednoznačne 
široko-ďaleko najlacnejšia pálenica.   L. Leleková



 V roku 2011 boli platobné výmery za daň z nehnuteľnosti a odpady 
doručené do domácností občanom do 28. 2. 2011.

Vyrubená daň pre fyzické osoby v plnej výške je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, čo bolo do konca mar-
ca 2011.  Aj keď väčšina občanov má túto povinnosť splnenú, je ešte časť 
občanov, ktorá svoje záväzky neuhradila, nielen za tento rok, ale aj za minulé 
roky.  Žiadame preto, týchto občanov, aby tak urobili, čo v najkratšom čase, 
alebo si prišli na OcÚ dohodnúť splátkový kalendár. V záujme obce nie je, 
siahnuť exekúciou na  príjmy občanov - neplatičov, preto apelujeme na každého 
občana, aby si svoje záväzky uhradil a zbytočne sa nevystavoval  komplikáci-
ám a exekučným poplatkom z omeškania. Všetci by si mali uvedomiť, že za 
posledných dvadsať rokov nedošlo v našej obci k zvýšeniu miestnych daní 
a obec uhrádza viac ako polovicu nákladov na odvoz komunálneho odpadu, 
ktorý by mal byť v plnej výške rozpočítaní na domácnosti.. 

Rok 2011  „DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ“  
vydaných 233 výmerov pre fyzické osoby
Prevod nezaplatených 
daní z roku 2010 .......................................... 343,38 Eur
Predpis na rok 2011 .......................................... 3 132,26 Eur
Uhradené k 20.6.2011 .......................................... 2 945,43 Eur
Neuhradené .......................................... 530,21 Eur
Uhradilo : 203  daňovníkov
Neuhradilo: 30  neplatičov
Rok 2011  „POPLATKY  ZA  KOMUNÁLNY  ODPAD“  
vydaných 216 výmerov pre fyzické osoby  / domácnosti./
Prevod nezaplatených poplatkov 
z roku 2010 .......................................... 1 547,92 Eur
Predpis na rok 2011 .......................................... 5 041,77 Eur
Uhradené k 20.6.2011 .......................................... 4 492,62 Eur
Neuhradené .......................................... 2 097,07 Eur
Uhradilo : 178  občanov
Neuhradilo: 38  občanov
Rok 2011  „ DAŇ  ZA  PSA“ 110 majiteľov  psov  v obci
Prevod nezaplatenej dane za psa 
z roku 2010 .......................................... 19,30  Eur
Predpis na rok 2011 .......................................... 410,85  Eur
Uhradené k 20.6.2011 .......................................... 420,25  Eur
Neuhradené .......................................... 9,90  Eur
Uhradilo : 107  občanov
Neuhradili : 3  občania
Musíme  konštatovať, že sa jedná skoro vždy o tých istých občanov, ktorí 

zabúdajú, na svoje daňové povinnosti a ich nedoplatky sú aj z predchádzajúcich 
rokov. Zároveň ďakujeme všetkým daňovníkom, ktorí si svoje povinnosti vzorne 
plnia, a sme radi, že práve tých je v našej obci väčšina. A. Kriegerová 

Od roku 2006 má naša obec vy-
tvorenú internetovú stránku na adrese 
www.prencov.ocu.sk, na ktorej nájdete 
množstvo informácií o našej obci.

Za posledných pár mesiacov sa 
jej štruktúra výrazne zmenila a rozšíri-
la. Medzi najvýznamnejšie zmeny v jej 
štruktúre patria napr. kalendár poduja-
tí, aktuálne dianie v obci, informácie 
o projektoch a nemenej významné je 
aj zverejňovanie dokumentov. 

Na základe zákona č. 546/2010 
Z.z. o zverejňovaní zmlúv, a tiež 
na základe slobodného prístupu 
k informáciám, začala aj naša obec 

V tomto roku sa uskutočnilo veľké sčítanie, ktoré nebolo iba u nás, ale aj 
v zahraničí. Sčítanie sa vykonáva pravidelne každých 10 rokov. Samozrejme, 
nesmieme zabudnúť na fakt, že mám bola po prvý krát poskytnutá možnosť sčítať 
sa elektronicky, a to na stránke www.scitanie2011.sk.

Sčítanie sa začalo v piatok, 13. mája 2011, návštevami sčítacích komisárov 
a rozdávaním sčítacích tlačív do domácností. Roznos trval do 20. mája, pretože 
polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011 bol tzv. sčítacím momentom. 
Kto sa chcel sčítať elektronicky, musel tak urobiť do 29. mája. Ak to nestihol, znovu 
ho navštívil sčítací komisár, aby sa sčítal v listinnej podobe.

Zbieranie sčítacích tlačív prebiehalo v čase od 21. mája do 6. júna 2011. 
Sčítanie prebehlo v poriadku, až na pár výnimiek, ktoré sa sčítať odmietli. Ale ani 
títo obyvatelia nezostali nesčítaní. Na základe zákona č. 263 z roku 2008 Z.z. 
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ich sčítací komisári sčítali ako obyvateľov 
na trvalom pobyte v obci.   Naša obec bola v rámci tohto sčítania rozdelená na 
3 sčítacie obvody a mali sme 2 sčítacích komisárov. V ich mene sa Vám chcem 
poďakovať, že aj napriek mnohým informáciám, ktoré bežali v médiách a sčítanie 
ohrozovali, prebehlo v našej obci pokojne a bez akýchkoľvek problémov.

A na záver ešte pár čísiel: 
Počet obyvateľov, ktorí vyplnili sčítacie tlačivá bol 607, z toho elektronicky 22.
Počet vyplnených tlačív za byt bol 275, z toho elektronicky 4 byty.
Počet vyplnených tlačív za dom bol 230, z toho elektronicky 7 domov.

D. Ečeková

Ešte v roku 2010 sme dostali 
množstvo sťažností od občanov 
i vodičov na zlý stav zrkadla 
v dolnej časti obce.

Na ich základe sme sa obrátili 
na Slovenskú správu ciest s pod-
netom o výmenu zrkadla v ostrej 
zákrute, v dolnej časti obce sme-
rom na Hontianske Nemce. Dôvo-
dom bol fakt, že zrkadlo bolo staré, 
značne poškodené a nebolo v ňom 
dobre vidieť. Odpoveďou na náš 
podnet bola návšteva zástupcu 

Do roku 1999 sme v našej obci mali predajňu ovocia a zeleniny, ktorá bola 
otvorená celý týždeň. Predajňu mala pani M. Adámyová. Po je zatvorení sme už 
predajňu Zelovocu v obci nemali. Teraz je to ale inak.

Po premiestnení Klubu dôchodcov do priestorov Remeselníckeho domu sa 
nám uvoľnili priestory, ktoré ale nezostali dlho prázdne.  Od piatku, 10. júna 2011 
je v našej obci otvorená nová predajňa – Zelovoc. Predajňu si otvoril náš nový 
spoluobčan, pán I. Nyéki. Otvorené je od pondelku do nedele. Okrem všetkých 
druhov ovocia a zeleniny tu nájdete aj med, konzervy a zaváraniny, sirupy a 
malinovky, olej, ocot a iný tovar.   A nám už zostáva iba popriať, aby sa Zelovocu 
darilo, a aby mal veľa spokojných zákazníkov. D. Ečeková

Otváracie hodiny
Dopoludnia Prestávka Popoludní

Pondelok 07.30  -  12.00 12.00  -  13.00 13.00  -  16.00
Utorok 07.30  -  12.00 12.00  -  13.00 13.00  -  16.00
Streda 07.30  -  12.00 12.00  -  13.00 13.00  -  16.00
Štvrtok 07.30  -  12.00 12.00  -  13.00 13.00  -  16.00
Piatok 07.30  -  12.00 12.00  -  13.00 13.00  -  16.00
Sobota 07.30  -  12.00 - zatvorené
Nedeľa 09.30  -  11.00 - zatvorené 

Určite mi dá každý z Vás za pravdu, že cintorín by mal byť,  tichým a vá-
ženým miestom posledného odpočinku našich drahých zosnulých príbuzných 
a známych.. V našej obci si však pomaly, ale isto robíme z cintorína parko-
visko. Viem, že niektorí argumentujú tým, že sú chorí a majú boľavé nohy, to 
všetko je pravda, ale ruku na srdce, veď  dá sa zastať aj kúsok ďalej.  Je to 
nedôstojný pohľad, keď naše autá stoja natisnuté na hroboch, alebo úplne 
medzi hrobmi. Naozaj si myslíme, že by to malo byť tak?  Veď predsa všetci 
sme povinný dať tomuto miestu náležitú úctu a vážnosť.  Zamyslime sa nad 
tým, a všetci čo vládzeme prejsť do kostola a cintorína po svojich, nechajme 
auto na parkovisku pri fare. Naozaj zamyslime sa ... Ďakujem.
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Niektorí občania zabudli 
zaplatiť miestne dane

Informujeme
so zverejňovaním zmlúv, faktúr a ob-
jednávok. Po kliknutí na konkrétnu 
stránku získate informácie o týchto 
dokumentoch a môžete si ich aj stia-
hnuť k nahliadnutiu.

Zákon nadobudol účinnosť 1. 
januára 2011 a platí pre zmluvy uza-
tvorené po 1. januári 2011.

Na štruktúre a napĺňaní našej 
stránky sa stále pracuje a jej vzhľad sa 
stále upravuje.  Z tohto dôvodu sú ešte 
niektoré jej časti rozpracované, ale ako 
sa hovorí: „Trpezlivosť ruže prináša.“, 
a aj výsledok bude stáť zato. 

D. Ečeková

Sme sčítaní ...

Zamyslime sa ...

Čerstvé ovocie a zelenina každý deň

Zrkadlo Slovenskej správy ciest Banská 
Bystrica a Dopravného inšpekto-
rátu v Banskej Štiavnici. Páni si 
pozreli, kde je zrkadlo osadené 
a aj jeho stav. Na základe obhli-
adky skonštatovali, že zrkadlo nie 
je v danej lokalite potrebné, a jeho 
výmenu zamietli.

Po zamietnutí jeho výmeny sa 
obec rozhodla, že výmenu zrkadla 
bude financovať z vlastných zdro-
jov. K jeho výmene došlo 10. júna 
2011. Veď bezpečnosť a zdravie 
našich občanov je na prvom 
mieste!   D. Ečeková
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Všetci sme sa tešili na „Novoročný koncert “, ktorý sa stal tradíciou a aj 
tento rok ho spoločne zahájili, starostka obce spolu so zástupcami oboch 
cirkví v obci. Novoročný koncert sa tento rok uskutočnil  dňa 2. januára 2011 
v Evanjelickom kostole  v Prenčove.  V slávnostnom programe vystúpili:
- Evanjelický zbor  z Prenčova
- Spoločné vystúpenie, Mgr. A. Slančíkovej, sestier Lipovských, R. Ferian-

covej a     Dvp. Pavla Slezáka.
- Folklórna skupina Baďančanka
- Frankofónna skupina z Banskej Bystrice
- Spevokol zo Slatinských Lazov
- Miestna folklórna skupina Prenčovan.

Po koncerte boli všetci pohostený koláčmi 
a slaným pečivom, ,ktoré pripravili naše šikovné  
gazdinky, za čo im srdečne ďakujeme. Poslanci 
OZ navarili výborný punč. Táto slávnostná No-
voročná nedeľa, určite dlho zastane v pekných 
spomienkach všetkých  zúčastnených.

A. Kriegerová

Obec  Prenčov,  pri príležitosti slávnostného otvorenia  remesel-
níckeho domu v Prenčove, ktorý bol zrekonštruovaní z objektu bývalej 
stolárskej dielne, kováčskej vyhne a požiarnej zbrojnice, pripravila pre 
hostí a občanov , dňa 26. februára 2011, výnimočné sobotné popoludnie. 
Starostka obce Mgr. Alena Ciglanová, poinformovala širokú verejnosť 
o plánoch a rekonštrukcii objektu a pozvala všetkých hostí a občanov na 
malú exkurziu po skolaudovanom remeselníckom dome. Potom sa konala 
koštovka, šišiek, pagáčov, klobások , huriek a iných dobrôt, ktoré pripravili 
občania, členky klubu dôchodcov a obecný úrad. Poslanci navarili dob-
rého vína a o veselý kultúrny program sa postarali „maškary “, v podaní 
folklórnej skupiny  Prenčovan. Hostia a občania sršali výbornou náladou 
a pripravené špeciality všetkým pochutili.  Priebeh podujatia natočila aj 
Štiavnická televízia VIO, a v slovenskom rozhlase, bol zaujímavý rozhovor 
so starostkou obce. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí toto  pekné podu-
jatie pripravili a postarali sa o jeho vydarený priebeh.   A. Kriegerová

Už minulí rok nás nadchla myšlienka, vytvoriť knižnú publikáciu, kde by 
sa širokej verejnosti ukázala krása ľudového odevu – krojov, ktoré sa nám 
podarilo zozbierať od našich spoluobčanov po ich predkoch. Prehliadla 
Ľudových krojov, ktorú sme urobili na 8. ročníku Podsitnianskych dní hoj-
nosti v Prenčove, mala veľký úspech, preto sme sa rozhodli, že túto krásu 
zachytíme aj v knižnej forme.  Počas minulého roka sme zozbierali staro-
dávne fotografie a nafotili sme zimné, slávnostné, pracovné ale aj smútočné 
dobové oblečenie. Všetky materiáli sme postúpili do Martinského múzea p. 
Dr. Alžbete Gazdíkovej, ktorá pripravuje textovú časť. Pevne veríme, že do 
konca tohto roka, sa nám kniha podarí vydať a urobíme tým radosť nielen 
nám, ale všetkým,  ktorých vie história a krása ľudového odevu nadchnúť 
a osloviť.  A. Kriegerová

... Máj, máj,  máj  zelený, pod oblôčkom sadený... Znelo aj 
tohto roku pri stavaní „Mája“ v obci. Hoci nám slávnostný so-
botný podvečer, trošku pokazil dážď, naše nadšenie neupadlo. 
Folkloristi sa na ozdobenom traktore, previezli spevom, hore 
dedinou. Dievčatá ozdobili máj farebnými stužkami a potom ho 
muži a mládenci z radov folkloristov, futbalistov a požiarnikov po-
stavili.  Mladí členovia skupiny Prenčovan, všetkým prítomným, 
pod májom zatancovali a zaspievali.  A. Kriegerová

Ubehlo už päť rokov, ako uz-
relo svetlo sveta naše druhé CD 
s prekrásnymi ľudovými piesňa-
mi, ktoré sa spievali v našom kraji 
pod vysokým Sitnom. Folklórna 
skupina Prenčovan zozbierala od 
začiatku tohto roka  nový piesňo-
vý materiál, a urobila nový výber 
piesní pre vydanie tretieho CD 
nosiča. Začalo sa s nácvikom 
spevov pod vedením Mgr. Anežky 
Slančíkovej, a uskutočnili sa už aj 
dve zohrávky s ľudovou hudbou 
Tisovník, v ktorej  účinkuje aj náš 

Je jedno slovo, ktoré je najkrajšie na svete. Je plné nehy, 
dobroty, pochopenia a lásky. Tým čarovným slovom je slovo 
„mama“.  Toto nevšedné, čarovné slovo, nás sprevádza v ča-
se radosti, ale aj smútku a hreje nás po celý náš život. Oslavy 
sviatku „Dňa  matiek“ sa v našej obci konali dňa 22. mája 2011 
v kultúrnom dome.   Svoju lásku a vďaku vyjadrili všetkým ma-
mičkám ich ratolesti z materskej a základnej školy v Prenčove. 
Pre všetky mamy a staré mamy, tancovali a spievali aj folkloristi 
z FS Prenčovan.  A. Kriegerová

NOVOROČNÝ  KONCERT

„Pokoní fašang  v Prenčove,“
a  slávnostné  otvorenie 
Remeselníckeho domu

Knižná publikácia o historickom
odievaní pod Sitnom

Deň matiek

Ozveny Prenčovského chotára III

Stavanie  Mája

chalupár MUDr. Igor Martuliak. 
Sme veľmi vďační aj všetkým 
našim spoluobčanom, ktorí nám 
nové piesne naspievali, zvlášť  
p. Marte Antošíkovej a Márii 
Nociarovej, lebo bez ich pomoci, 
by nebolo oživených toľko, už 
zabudnutých piesní.  

Nahrávanie nového CD no-
siča je naplánované na 11. júla 
2011 a všetci veríme, že aj toto 
pripravované CD osloví milovní-
kov ľudovej hudby a spevu.

A. Kriegerová
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Aj tento rok sa v našej obci, dňa 6. Mája 2011 tradične rozhorela „ 
VATRA“ na počesť osláv: „ Dňa víťazstva nad fašizmom.  Do miestne-
ho rozhlasu, bola pripravená relácia, ktorú odprezentoval predseda  
ZO SZPB p. Adámy Pavol. Nasledovalo slávnostné zapálenie vatry,  

Je sobota, 28. máj 2011 a pod Zvolenským zámkom sa začína 
zraz Klubu zberateľov historických vozidiel Zvolen. 

Trasa pokračovala do Podzámčoku a odtiaľ kúsok pešo, na zrúca-
niny hradu Dobrá Niva. Ďalšia zastávka bola v Dobrej Nive, potom 
v Krupine na námestí. V jazde pokračovali cez Hontianske Nemce 
k nám do Prenčova. 

Aj u nás sa zastavili, aby si oddýchli a občerstvili sa. Ich zástavka 
bola v Hostinci 
U Štefánika, kde 
sme ich už netr-
pezlivo čakali, 
aj keď nám po-
časie neprialo. 
Ale čakanie sa 
oplatilo, pretože 
vidieť naživo 
kolónu prekrás-
nych historic-
kých vozidiel 
bol naozaj veľký zážitok pre malých i veľkých. Po krátkej prestávke 
pokračovala kolóna v jazde ďalej do Bohuníc, Banskej Štiavnici 
a odtiaľ do Ilji. 

Zrazu za zúčastnilo 22 áut a 10 motocyklov, ktoré sa nám pred-
viedli v plnej kráse. Ak ste ich nevideli nesmúťte, pretože takéto jazdy 
sa uskutočňujú pravidelne raz za rok a určite do našej obce ešte za-
vítajú. D. Ečeková

Slávnostné ukončenie  
školského roka 2010/2011
Opäť máme jeden školský rok za sebou. Sme o rok starší a skú-

senejší. Naučili sme zase niečo nové a za našu snahu budeme 
odmenení v podobe vysvedčení, ktoré nám naše pani učiteľky odo-
vzdajú 30.júna 2011 vo štvrtok na slávnostnom ukončení školského 
roka, kde sa rozlúčime aj s našimi štvrtákmi.

Potom hurá na prázdniny!

Zakladáme 
si malú botanickú záhradu
V rámci Týždňa Zeme nás navštívil aj ujo lesník p. Chytil -Štátne lesy 

Svätý Antol  a priniesol nám mladé stromčeky, ktoré nám pomohol vysadiť 

Oslavy  dňa  
víťazstva nad fašizmom

Jazda Štiavnickým pohorím

Základná škola s materskou školou

po ktorom boli všetci prítomní pozvaný na vynikajúci guláš, ktorý 
pripravila pani A. Remiarová a všetci si ho pochvaľovali. Mäso do 
gulášu nám sponzorsky zabezpečilo Poľovnícke združenie Sitno, za 
čo mu vyslovujeme, srdečnú vďaku. Všetky ostatné suroviny daroval 
Obecný úrad Prenčov. A. Kriegerová

Deti deťom
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme sa presvedčili, že 

naše deti vedia dary nielen prijímať, ale vedia  aj nezištne darovať. 
Usporiadali sme zbierku hračiek pre deti z Domova sociálnych slu-
žieb na Hrabinách, ktoré sme zabalili do balíka a 1.júna poslali.

v našom školskom areály. Vďaka nemu budeme môcť na vlastné oči spo-
znávať farbu kôry, tvar listov, kvetov a plodov týchto stromov. Niektoré z nich 
sú veľmi vzácne ako Brest hrabilistý alebo Dúglaska tisolistá. Teraz sa o ne 
staráme, pravidelne ich polievame dažďovou vodou, ktorú zachytávame 
do sudov. V našej malej botanickej záhrade už máme vysadený buk, dub, 
javor, smrek , jedľu a borovicu, lipu a pagaštan konský.
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Lesnícky deň
V mesiaci apríl sme navštívili 

aj botanickú záhradu v Banskej 
Štiavnici, kde si pre nás mladí 
lesníci pripravili veľa zaujíma-
vých hier a úloh o lesnom spo-
ločenstve.

Ako sme oslavovali náš 
veľký deň
Medzinárodný deň detí 

sme oslávili naozaj veľko-
lepo. Ráno 1.júna sme sa 
zúčastnili Dňa deti v Ban-
skej Štiavnici na Trojičnom 
námestí , kde sme mohli 
hrať živé Človeče nehnevaj 
sa, hrali sme sa na indiánov, 
maľovali sme na kamene, 
hľadali sme kameň mudrcov, 
robili sme si loďky a púšťali 
ich vo fontáne, maľovali 
nám na tvár. Keď sme si 
doma trochu oddýchli večer 
sme išli do našej školy, kde sme strávili noc. Pani učiteľky nám 
pripravili nočnú hru – hľadanie Lesného pokladu. opekali sme si 

Výlet v Bojniciach
Tento raz sme koncoročný výlet 16.6.2011 nasmerovali do mesta 

Bojnice, kde sme navštívili okrem ZOO aj novootvorené Múzeum pra-

Čo nás ešte čaká?
Potulky starobylou Štiavnicou, v rámci ktorý navštívime  dňa 22.6. 2011 

banícky skanzen, budeme ryžovať zlato a pozrieme si prehliadku sokoliarov.

Detské olympijské hry
Tento školský rok ukončíme športovo. Dňa 29.6.2011 od 9,00 do 12,00 

hod  na futbalovom ihrisku sa bude konať II. ročník Detských olympijských 
hier v Prenčove. Deti  základnej ale aj materskej školy budú súťažiť v šty-
roch disciplínach – beh na 20m,30m alebo 50m podľa vekovej kategórie, 
beh na 100m,200m alebo 400m, hod loptičkou a skok do diaľky z miesta. 
Okrem toho si budú môcť svoje schopnosti vyskúšať aj v netradičných 
disciplínach ako je hod na cieľ alebo skok vo vreci. Deti čakajú skvelé 
odmeny, naozajstné medaily a diplomy. Celé podujatie podporilo ZRPŠ 
v ZŠ Prenčov, firma Gruber Logistics  Banská Štiavnica Pohostinstvo 
u Štefánika v Prenčove, Vierka Giertlová Banská Bystrica.

Príďte povzbudiť malých športovcov !

Detská tvorba
 ZAJKO SMREKOVEC

 V lese žije zajko Smrekovec je stromček pichľavý,                               
 nie je žiadny bojko. cez zimu príde o šaty.
 Má veľké ušká, Ihličie má zelené 
 kapustičku dá do bruška. a cez leto voňavé.
   
 Eva Berkyová 3.ročník Sandra Šuleková 3. ročník

 RYS OSTROVID JELEŇ

 Rysy ulovia aj myši, Jeleň vodca stáda je,
 žijú v peknej ríši. parožie má obrovské.
 Rysy sú mäsožravce Na jeseň mu spadne dole,
 a aj veľké dravce. potom čaká na nové.

 Tomáš Piatra 3.ročník Viktória Matušovicová  3.ročník   

Čo sme zažili v posledných
dňoch školského vyučovania?
O Zelenej škole
O našich aktivitách Zelenej školy sme Vás už informovali  nielen 

v Prenčovane ale aj veľkou výstavou fotografií a výrobkov pri príležitosti 
Dňa matiek.

Počas dvoch rokov sme sa venovali zdokonaleniu separovania  od-
padu v našej škole ale našim hlavným cieľom bolo znižovanie množstva 
komunálneho odpadu, ktorý sme predtým vyprodukovali. Tým, že poctivo 
triedime nielen plasty ale aj plechy- konzervy, papier, bioodpad sa nám 
podarilo z plánovaných 3% znížiť produkciu odpadu ma našej škole takmer 
o 50%. Výraznou mierou k tomu prispeli samotní žiaci a ich rodičia, ktorí 
zakúpili deťom desiatové foxy a fľaše na nápoje. 

Aj naďalej budeme v separovaní a znižovaní odpadu pokračovať, 
ale v ďalších dvoch rokoch sa zameriame hlavne na znižovanie spotreby 
vody v našej škole.

pri ohníku do neskorých nočných hodín. Ráno sme sa zase v škole 
neučili, ale strávili sme dopoludnie na ihrisku pri hudbe a rôznych 
športových aktivitách.

veku. Z dôvodu rekonštrukcie kúpaliska Čajka sme naše rozhorúčené 
telá schladili na kúpalisku v Sklených Tepliciach. Výlet bol super.
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Obec Prenčov za zapojila do projektu Občianskeho združenia Partner-
stvo – Žiarsky región s názvom Partnerstvo sietí , ako sme Vás už informovali 
v predchádzajúcom čísle. Na základe projektu komunitná konzultantka pre 
okres Banská Štiavnica – Eliška Vasiľová  s cieľovou skupinou dlhodobo 
nezamestnané ženy na aktivačnej činnosti vypracovala komunitný plán  
a zároveň aj mikroprojekt  s názvom „Ružová dedina pre nás“. Cieľom 
projektu je čo najviac zapojiť cieľovú skupinu  a aktivizovať ju.  Uvedený 
projekt je schválený a aktuálne čakáme na finančnú podporu aby sme mohli 
nakúpiť potrebný materiál .  V apríli sme  uskutočnili prvú aktivitu projektu 

Od marca 2011 sa aj u nás 
cvičí Zumba s inštruktorkou p. 
Zuzkou Šniagerovou cez Tanečnú 
školu Fáber Dance School z Ban-
skej Bystrice. Na cvičenie chodia 
deti a dámy všetkých vekových 
kategórií  a súčasne sa teší bohatej 
účasti. Cvičenie prebieha pravidelne 
každý utorok o 18:30 a na základe 
veľkého záujmu aj vo štvrtok 18:45 
v sále kultúrneho domu, všetci ste 
srdečne vítaní. 

Čo je to vlastne zumba? Zum-
ba je tanečná fitnes hodina plná 
energie, skvelej hudby a dobrej ná-
lady. Kombinuje dynamickú latinsko-
-americkú hudbu a latinsko-americké 

 Pod týmto názvom sa niesol už  III. Ročník  celoslovenských tvorivých 
dní vo Svätom Antone, Prenčove a Kysihýbli, ktoré sa konali v dňoch 
15..5.2011 až 20.6.2011. Išlo o kultúrno – vzdelávacie podujatie pre žiakov 
základných škôl, z celého Slovenska, formou jednodňových výletov na konci 
školského roku.  Cieľom bolo, aby deti atraktívnou formou spoznávali históriu 
svojich predkov , ľudové zvyky, tance, spev , remeslá a jazdenie na koňoch.  
V rámci tvorivých dielní žiaci navštívili v Prenčove Pamätnú izbu Andreja 
Kmeťa, miestnu  kováčsku dielňu u MUDr. Martuliaka a zbierku ľudových 
krojov. A. Kriegerová

Prípravu na jarnú časť sezóny 
2010/2011 začalo naše mužstvo 
v polovici februára a odohralo 
štyri prípravné stretnutia. Dvakrát 
s Podhorím / 8:1, 3:2 /, s Banskou 
Štiavnicou „B“ /2:1 / a so Žemberov-
cami / 1:5 /.

Jarnú časť sezóny začalo 
naše mužstvo 10.4.2011 domácou 
prehrou 1:6 s favorizovaným muž-
stvom a neskorším víťazom súťaže 
Veľkou Lehotou.  V druhom kole 
nastúpilo naše mužstvo na zápas 
v Malej Lehote a hoci to vyzeralo, 
že by mohlo uhrať aspoň  remízu, 
nakoniec podľahlo ctižiadostivejši-
emu  súperovi 3:1.  Potešiť našich 
fanúšikov sa podarilo našim futba-
listom na Veľkonočnú nedeľu, keď 
dokázali poraziť Ostrý Grúň 2:1 a po-
dali svoj najlepší výkon v jarnej časti 
sezóny.  V ďalšom kole podľahli naši 
futbalisti súperovi  z Banskej Belej na 
jeho pôde 7:3, keď doplatili hlavne na  
nezodpovedný výkon v 1. polčase. 
V ďalšom zápase doma so Sklený-
mi Teplicami zahodilo naše mužstvo 
množstvo  šancí, no nakoniec sa mu 
podarilo streliť gól a zvíťazilo 1:0.  
Veľké sklamanie prišlo počas zápa-
su v Hronskom Beňadiku, keď naše 

Činnosť Regionálneho združenia je zameraná na aktivity pre verej-
nosť. Geopark Banská Štiavnica spravuje Združenie Región Sitno so 
sídlom v Prenčove. V roku 2011 sme obnovili web stránku www.geopar-
kbs.sk , ktorú ešte musíme doplniť o obrazovú časť. Existujúce náučné 
chodníky v katastri Banská Štiavnica a Štiavnické Bane pravidelne každý 
rok udržujeme, aby boli prístupné verejnosti. Tento rok sa zapojili viaceré 
obce (Prenčov, Baďan, Sv. Anton, Š. Bane) pri ich čistení a vypilovaní. 
V lete ešte budeme natierať drevené časti náučných tabúľ a kosiť okolie. 
Týmto chcem vyzvať tých, ktorí by mali záujem počas letných mesiacov 
stráviť nejaký čas dobrovoľnou prácou na týchto chodníkoch, aby sa 
nahlásili v kancelárii MAS Zlatá cesta, Prenčov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
pomohli pri výrube náletových drevín a svojou prácou prispeli k dobrej 
vizitke nášho regiónu.  Mgr. D. Prieberová

Kedysi v ňom naši starkí právali 
a my sme sa v ňom kúpali....

Dnes, po veľkých vodách 
v tomto roku, sa nám nazbieralo 
v okolí potoka Štiavnica množstvo 
odpadu. Čistenie sa uskutočnilo 
v máji 2011 z podnetu Obce Pren-
čov, OZ Zlatá cesta  a OZ Región 
Sitno. Uvedené organizácie sa 
zapojili do projektu Deň zeme (20. 
apríl), ktorý vyhlásilo Ministerstvo 
životného prostredia SR a dostali 
vrecia a rukavice zdarma. Pri čis-
tení bolo vyzbieraných cca 12 ton 
odpadu, a to len v katastri Prenčov! 

Jánske  dni  u Coburga

ZUMBA aj v Prenčove

Projekt „ Ružová dedina 
pre nás“ je schválený

školenie „Pestujeme ruže v domácich záhradkách“, na ktoré boli pozvaní 
aj ostatní občania z obce  Prenčov, Beluj, Baďan a  Počúvadlo.  Školiteľ p. 
Kováč z ROSA klub Zvolen školenie rozdelil na teoretickú  a praktickú časť.  
Teoretická časť pozostávala z prednášky pestovania ruží , výsadba , zimo-
vanie, odzimovanie,  hnojenie a zároveň nám predstavil rôzne odrody ruží. 
Na záver teoretickej časti sa účastníci mohli informovať aj na ostatné veci 
k pestovaniu plodín v záhradách. V praktickej časti sa p. Kováč zameral na 
ukážku ostrihávania ruží - odzimovanie  v priestranstve Kultúrneho domu.  
Druhou aktivitou  je čistenie rómskej osady, kosenie a hrabanie. Na jeseň 
plánujeme nakúpiť ruže, náradie  a ostatné potrebné na výsadbu a konečnú 
úpravu obydlia.  E. Vasiľová 

tance spolu s aeróbnymi pohybmi. 
Využíva tance ako Salsa, Merengue, 
Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, 
Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calyp-
so, Belly Dance a omnoho viac... 
Vychádza z princípu, že cvičenie by 
malo byť zábavné a jednoduché. Je 
to cvičenie, ktoré zaručene zdvihne 
náladu. Choreografie striedajú 
pomalé a rýchle rytmy na princípe 
intervalového tréningu s cieľom 
spaľovať tuky, vyformovať a posilniť 
celé telo. Zameriavajú sa na svalové 
partie ako zadok, nohy, ruky, brucho 
a ten najdôležitejší sval tela, vaše 
srdce.  E. Vasiľová 

Účinkovanie OFK  ŠTART  PRENČOV 
v jarnej časti sezóny 2010/2011

mužstvo viedlo 2:0, no nakoniec 
podľahlo súperovi gólom v poslednej 
minúte  3:2.  S domácimi fanúšikmi 
sa naše mužstvo rozlúčilo prehrou 
1 : 0 s mužstvom Horné Hámre, 
keď opäť doplatilo na nepremenené 
šance. Na posledný zápas nastúpili 
naši futbalisti v Banskej Štiavnici, 
kde podľahli 4:0, po veľmi slabom 
a odovzdanom výkone.     

Mužstvo tak rovnako, ako v mi-
nulej sezóne obsadilo 7. miesto, čo 
znamená určité sklamanie pretože 
po jeseni skončilo mužstvo na piatej 
priečke.  Príčin, prečo mužstvo na 
jar nedosiahlo lepšie výsledky je 
viac. Jednou z nich je to, že muž-
stvo nemá momentálne brankára. 
Ďalšími sú, nezodpovedný prístup 
a nedisciplinovanosť niektorých 
hráčov. Zamyslieť by sa preto mali 
všetci zainteresovaní, funkcionári 
aj hráči, či robia všetko preto, aby 
futbal v našej obci napredoval, alebo 
sa hral iba zo zotrvačnosti. Pokiaľ sa 
nám podarí do začiatku budúcej se-
zóny vyriešiť tieto problémy, mužstvo 
má na to , aby dosahovalo lepšie vý-
sledky a aj v tabuľke sa vyšvihlo na 
vyššie priečky.

Dolinský Ján

Potokon, potokon ...
Je na zamyslenie, že aj keď všetky 
obce (Prenčov, Sv. Anton, mesto 
B. Štiavnica) pravidelne odvážajú 
odpad (plasty, sklo, papier, elektro-
niku, a pod.) a naozaj v akomkoľvek 
množstve, nájdu sa občania, ktorí 
uvedený odpad radšej hodia do 
potoka, ako by ho vyložili pred brá-
nu na odvoz! Týmto oberáme sami 
seba o čas a financie, ktoré by sa 
dali využiť na inú činnosť a aktivity. 
My ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
svojou ochotou pri čistení, za ich po-
moc a skvele odvedenú prácu.

Mgr. D. Prieberová

Regionálne združenie pre 
rozvoj Banskej Štiavnice 

a okolia, Región Sitno
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V zdravom tele, zdravý duch
Starí Gréci hovorili: „V zdravom tele zdravý duch.“ Je to múd-

rosť, ktorá má svoje opodstatnenie i dnes. Všetci túžime byť zdraví, 
fit a spokojní. Avšak koľko pre to robíme?

V našom mikroregióne sme so športovými aktivitami tento 
rok začali.

Ako prvé športové podujatie sa konal dňa 16.4. 2011 Veľ-
konočný stolnotenisový turnaj  v obci Baďan. Na prvých troch 
miestach sa umiestnili: 

1. Počúvadlo
2. Kráľovce – Krnišov 
3. Beluj 

v Druhé športové podujatie sa konalo 21.5. 2011 v obci Kráľovce-
-Krnišov – volejbalový turnaj s nasledovnými výsledkami:
1. Královce-Krnišov
2. Počúvadlo
3. Prenčov

Na týchto športových podujatiach nás úspešne reprezentovala 
naša mládež, ktorej sa touto cestou chceme poďakovať.

Dňa 25.6. 2011 sa v našej obci konal minifutbalový turnaj so 
začiatkom o 13.00 hod. a v septembri je naplánované posledné 
športové podujatie  - nohejbalový turnaj na Žibritove. 

J. Bačiková

Zhodnotenie činnosti 
mikroregiónu

Dňa 11.2. 2011 sa v hotely Topky na Počúvadlianskom jazere ko-
nala výročná schôdza mikroregiónu. Na schôdzu boli pozvaní členovia 
mikroregiónu a aj noví poslanci obecných zastupiteľstiev.  Prítomní boli 
oboznámení o činnosti mikroregónu počas rokov 2007 – 2010.  

Projekty za rok 2010 (dve opatrenia 
pre obce – Obnova a rozvoj obcí, Základ-
né služby pre vidiecke obyvateľstvo) boli  3. 
decembra odovzdané na Pôdohospodársku 
platobnú agentúru, kde ich musia posúdiť 
a navrhnúť zmluvy na podpis. Do dnešného 
dňa však nemáme ani základné informácie 
o úspešnosti projektov, čo nás veľmi mrzí.

Výzvy v I. polroku 2011 boli vyhlásené 
dve pre občianske združenia a podnika-
teľov v cestovnom ruchu (Vzdelávanie 
a informovanie, Podpora činností v oblasti 
vidieckeho cestovného ruchu –marketing). 
Zber projektov bol ukončený 17.6.2011. 
V priebehu mesiacov jún, júl, budú projek-
ty prehodnotené pracovníčkami kancelárie 
MAS, výberovou komisiou a výkonným 
výborom, ktorí podľa obsahu projektov ich 
odporučia na schválenie. Následne budú 
odovzdané na Pôdohospodársku platobnú 
agentúru v Bratislave. V mesiaci jún 2011 
sú vyhlásené ďalšie dve výzvy pre obce 
- Obnova a rozvoj obcí, Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo. Zber projektov 
potrvá do septembra 2011.

Činnosť kancelárie MAS je spojená aj 
so získavaním nových skúseností a s pro-
pagáciou nášho územia. 

V tomto roku sme dali vyrobiť propa-
gačné banery, letáky, pexeso a propagačné 
predmety, ktoré využívame pri propagácii 
a informovaní o našom regióne, o obci-
ach, podnikateľoch a aktivitách v regióne. 

Z činnosti Miestnej akčnej skupiny  (MAS) Zlatá cesta
V januári sa manažérka Janka Bačíková 
zúčastnila Medzinárodnej konferencie 
MAS z EÚ, ktorá sa konala v Bruseli, v má-
ji sme sa obidve zúčastnili Medzinárodnej 
konferencie MAS z EÚ v Českej republike 
– Štramberk , tu sme nadviazali a dohodli 
sa o spolupráci s MAS Moravská cesta. 
V tomto roku sme založili Národnú sieť 
slovenských MAS, ktorá mala v apríli prvé 
valné zhromaždenie v regióne MAS Lev, pri 
Levoči. Stretnutie bolo spojené s prezen-
táciou regiónu a s ukážkami dobrých prí-
kladov z praxe a realizovaných projektov. 
V budúcnosti budeme veľmi radi, keď sa 
takéto stretnutia MAS z celého Slovenska 
bude konať v našom území a budeme sa 
môcť pochváliť aktivitami našich občanov. 
V máji 2011 sa v Banskej Bystrici konala 
Konferencia pre rozvoj regionálneho ces-
tovného ruchu. My aj s našimi hosťami z 
Talianska sme sa jej zúčastnili. Delegácia 
z Talianska si deň pred tým pozrela se-
bechlebskú Starú Horu, dva významné 
podniky (Agrodružstvo a Iron art – výroba 
sudov a domov)  v Hontianskych Tesá-
roch, kúpele a ubytovanie v Dudinciach. 
Program bol oklieštený na jeden deň, 
takže sme nemohli ukázať všetko čo by 
stálo za zmienku. Keďže by sme radi za-
čali spoluprácu s talianskou stranou, určite 
ešte budeme mať možnosť zoznámiť ich s 
ďalšími skvostami nášho regiónu. Zástup-
covia nášho regiónu sa v apríli zúčastnili  

infocesty v Rakúsku, ktorú organizovala 
regionálna organizácia Vidieckeho parla-
mentu. Prehliadka aktivít bola zameraná 
na agroturistiku a ponuku vidieka. 

 Infocesta v rakúskom Burgenlande
Aby sme spolu napredovali organi-

zujeme rôzne školenia pre obce a pre 
verejnosť. V marci sa konalo školenie 
pre organizácie, ktoré sa chceli uchádzať 
o projekty a v júni školenie pre obce pod 
názvom Obnova dediny a starostlivosť 
o vidiecku krajinu a sídlo.

Školenie pre obce
V rámci výzvy Ministerstva pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka SR – Projekty 
spolupráce sa naša MAS Zlatá cesta spojila 
s ďalšou hontianskou MAS Partnerstvo Kr-
tíšskeho Poiplia  a spoločne sme pripravili 
dva projekty zamerané na témy -  Eko mú-
zem a Regionálny produkt. 

Naše najbližšie aktivity
Konzultácie k projektom, kontrola projektov 

zo štyroch výziev, mapovanie územia (podnika-
telia, remeselníci, predaj z dvora,  plánované čin-
nosti v obciach, tvorba kalendára podujatí), účasť 
na medzinárodnej konferencii MAS z EÚ v Ríme 
(nadviazanie spolupráce s Talianmi a Francúzmi), 
Valné zhromaždenie Národnej siete MAS  v regió-
ne MAS Stará čierna voda, propagácia regiónu na 
výstave Agrokomplex 2011 v spoločnom stánku 
s MAS Moravská cesta a MAS Partnerstvo 
Krtíšskeho Poiplia, výstava bábok v Banskej 
Štiavnici.   Mgr. D. Prieberová

Čo je nové v Mikroregióne Južné Sitno? 



IV. ročník podujatia pre deti sme presunuli zo začiatku júna 
na začiatok júla, pre nepriaznivé počasie, ktoré sme mali počas 
uplynulých troch ročníkov. 

Podujatie sa bude konať 2. júla 2011 v katastri obce Po-
čúvadlo - (Počúvalské pasienky, pri Markovej chate) trasa bude 
presne vyznačená

Pre deti ale aj dospelých budú  pripravené „rozprávkové“ 
stanovištia, kde môžu vidieť úryvky zo známych slovenských 
rozprávok. Na každom stanovišti budú deti odmenené. Pre deti 
budú pripravené rôzne atrakcie, vystúpenie sokoliarov, ukážky 
šermiarov, maľovanie na tvár, skákací hrad ...  Pre všetkých je 
pripravené občerstvenie. Deti žijúce v obciach združených 
v Mikroregióne Južné Sitno budú mať vstup zdarma a ostat-
né deti budú mať vstupenky v hodnote 2,- €. 
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XI. ročník
 Podsitnianskych 

dní hojnosti 
sa bude konať v nasledovných obciach:

Dňa 23.7. 2011
Baďan „ Jarmok 
na husacom pľaci“ 

Dňa 13.8. 2011
Prenčov pod názvom
„V Prenčove na rínku“ 

Aj tento rok je pre 
vás pripravený bohatý 
kultúrny program, stánky, 
občerstvenie, atrakcie 
a zaujímavosti. 

Dňa 13.8.2011 Obec Prenčov organizuje pri príležitosti 
745. výročia prvej písomnej zmienky o obci stretnutie rodá-
kov

Vážení občania, prosíme Vás, aby ste o tomto stretnutí 
informovali svojich známych a rodákov. Obecný úrad bude 
zasielať pozvánky s presným programom stretnutia približne 
posledný júlový týždeň  každému občanovi,  ktorý sa narodil 
v našej obci alebo v čase narodenia mal v obci trvalý pobyt. 
V prípade, ak zistíte, že niekto z Vašich známych nedostal 
pozvánku do 31.7.2011, budeme radi keď to oznámite na 
obecnom úrade. Ďakujeme za pomoc. 

1. zasadnutie 17.12.2010
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo 
Poveruje poslanca Jána Ferianca – zástupcu  starostky obce 

zvolávaním a vedením  zasadnutí obecného zastupiteľstva v prí-
padoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb.

Zriaďuje – finančnú komisiu, komisiu pre rozvoj obce, komisiu 
pre občianske aktivity

Volí – predsedov jednotlivých komisií
- finančná komisia – Ing. Martin Slávik
- komisia pre rozvoj obce – Pavel Kondek
- komisia pre občianske aktivity – Peter Krieger
Schvaľuje – rozpočet obce na rok 2011
- vykonanie inventarizácií a zloženie inventarizačných komisií

2. zasadnutie 13.1.2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie 

úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a podaním žiadosti o po-
skytnutie dotácie z  Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho 
rozvoja na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu – bytový 
dom 1+2 b.j. v časti IBV Štrát

3. zasadnutie – 17.2.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
- rozdelenie volebných obvodov 
- doplnenie členov jednotlivých komisií
- štatút obce
- zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a in-

ternú smernicu na vedenie pokladne
- všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o podmienkach 

prideľovania bytov vo vlastníctve Obce Prenčov
- zámer obce v zmysle Zákona o podpore cestovného ruchu 

spoluzaložiť a stať  sa členom Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu v štiavnickom regióne

- člena Rady školy pri Základne škole s materskou školou 
Prenčov poslanca Ing. Martina Slávika

- úprava rozpočtu len v programe č. 8 – školstvo
- odpredaj požiarneho auta Š 716 cisterna za šrotovú hod-

notu 1000,- €

4. zasadnutie – 31.3.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- predaj stavebného pozemku v časti IBV Štrát
- predaj prívesného vozíka za požiarnym autom
- plán práce hlavného kontrolóra 
berie na vedomie
- informáciu o príprave projektu „Program revitalizácie krajiny 

a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011“

5. zasadnutie – 28.4.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- prenájom budovy č. 38 na prevádzku predajne ovocia 

a zeleniny.

6. zasadnutie – 26.5.2011
Na tomto zasadnutí bolo prerokované hospodárenie obce za 

1. Q/2011, záverečný účet obec a výročná správa obce za rok 
2010

V poslednom bode programu obecné zastupiteľstvo rozhodova-
lo o plate starostky obce. S účinnosťou od 1.6.2011 novelou zákona 
č. 154/2011 , ktorou sa dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení starostov došlo k zmene v určovaní platu starostu. 
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Obecné zastupiteľstvoPoďte deti poďte s nami 
na stretnutie s rozprávkami
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