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PRENČOVAN
Občasn ík  obce  Prenčov

 „Vôňa medu, ihličia,
dobrôt plný stôl,

atmosféra vianočná,
liek na každý bôľ.

Zabudnite na starosti,
buďte stále šťastní,

nech je pre Vás Nový rok
krajší ako krásny!“

Milí spoluobčania
Uplynie ešte pár okamihov a celý 

kresťanský svet vstúpi do vianočného 
obdobia.

Syn Boha prišiel medzi ľudí so slovami 
lásky, úcty a porozumenia. Jeho slová a 
skutky plné ľudskosti sú stále viac aktuálne 
a nabádajú nás zastaviť sa a rozjímať o po-
slaní človeka na zemi, o zmysle života a o 
svojom vzťahu k iným ľuďom. Priniesol nám 
prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a rado-
sť, ktoré sú  prirodzené vlastnosti človeka  
a na Vianoce  sa prejavujú v najčistejšej 
podobe úprimnosti ľudských citov.

Vianoce. Sedem čarovných písmen is-
kriacich láskou, porozumením a pokojom.

Pre niekoho iba hon na darčeky, pre 
iného chvíle očakávané nezištne celý rok. 

V roku 2002 začala Obec s výstavbou bytových domov pod 
názvom Investičná bytová výstavba (IBV) Štrát. 

Prvá bytovka vytvorila priestor pre 11 rodín, ktoré tu našli domov. 
S druhou výstavbou sa za-
čalo v roku 2009 – Bytový 
dom pre seniorov (28 bj) 
a v súčasnosti poslednou 
bola výstavba 2 bytových 
domov po 6 bytov. 

S výstavbou sa za-
čalo v roku 2011 a v no-
vembri tohto roku bola 
jej kolaudácia. Bytovky 
sú 2-poschodové, kde na 
prízemí sú dva 1-izbové byty po 40 m2 a na poschodiach sú 3-izbové 
byty s rozlohou 62 - 64 m2. Ako sme Vás už informovali, kúrenie je 
elektrické s možnosťou zabudovať si krb na pevné palivo.

Od 1. decembra má väčšina bytov svojho majiteľa. Voľné sú už 
iba dva 1-izbové byty. Novým obyvateľom prajeme, aby sa im u nás 
dobre bývalo.  D. Ečeková

IBV je úspešne ukončená

Cennejšie ako zlato, pritom ešte cennejšie 
ako soľ, teda aspoň tak to cítim ja. 

Vianočný stromček, kapustnica, mako-
vé opekanca alebo rezance, ryba, šalát, 
medové oplátky, cesnak, jablko, orechy. 
Zvyky,  ktoré dedíme   po rodičoch 
a zároveň automaticky odovzdávame 
svojim potomkom. Zázračný čas, 
ktorý nás doslova prinúti aby sme 
zastali, stíšili svoju rozbehanú my-
seľ a počuli hlas srdca, ktorý nám 
hovorí kto sme - milujúci ľudia.

 Viem si predstaviť ako trávim 
Vianoce bez darov, jedla či te-
levízora, no nie bez úsmevov 
svojich najbližších! Cítime 
vzájomnú spolupatričnosť, 
no hlavne cítime vôňu 
domova. Práve spolupa-
tričnosť a vôňa domova 
nás v duchu tradícií zvo-
láva k mamám, k otcom, 
jednoducho tam, kde 
sme doma. K naším Via-
nociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich 
predkov a všetci veľmi dobre vieme, že bez 
tradícií by to neboli tie pravé Vianoce. V prí-
jemnom teple domova budú znieť vianočné 
koledy a modlitby, ale aj poďakovania za 

končiaci sa rok, či prosby za zdravie a 
spokojnosť do toho nasledujúceho. Svoje 
miesto majú v tento čas aj spomienky na 
našich blízkych, po ktorých zostalo pri šted-
rovečernom stole prázdne miesto.

Milí spoluobčania! Prežime aj tento 
rok vianočné sviatky plné lásky, poro-

zumenia, spokojnosti a srdečnosti. 
Máme príležitosť zamyslieť sa, 

bilancovať končiaci sa rok, pre-
hodnotiť vykonané  i zamýšľané 
skutky, nebuďte na seba prísni 

a odpusťte si  aj iným neúspe-
chy, a oslávte úspechy, veď 
všetci robíme čo môžeme

Želám všetkým obča-
nom mladým i tým skôr 

narodeným, aby prežili 
najkrajšie sviatky roka  
v zdraví, v príjemnej 
atmosfére v kruhu 
blízkych ľudí. A rok 
2013 nech je pre nás  
všetkých rokom dobré-

ho zdravia, porozumenia a obyčajného 
ľudského šťastia.

Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
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17. zasadnutie 26. 6. 2012
Zasadnutie bolo venované príprave 12 ročníka Podsiatnianskych dní, 

ktoré sa konali 11. 8. 2012

18. zasadnutie 15. 8. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Prenčove

Schvaľuje
- VZN obce Prenčov č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb 
SENIOR PARK PRENČOV

- Odpredaj pozemku par. č. 782/3 a 3475 v cene 3,- €/m2

19. zasadnutie 27. 9. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Prenčove
Berie na vedomie
- čerpanie rozpočtu k 21. 9. 2012
- vyhodnocovaciu správu školského roka 2011/2012 Základná škola
- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v školskom roku 2012/2013

Schvaľuje
- nájomné v jednotlivých nájomných bytoch vo vlastníctve obce na-

sledovne:
Bytový dom 11 b.j. – cena za 1 m2 obytnej plochy sa nemení, príspevok 

do fondu opráv sa zvyšuje z doterajších 10 % na 20 % od 1. 1. 2013
Bytový dom 28 b.j. – cena za 1 m2 obytnej plochy na nemení, príspevok 

do fondu opráv sa nemení
Bytový dom č. 1+2 – 12 b.j. ročné nájomné vo výške 2.1926 €/m2 + 

10 % fond opráv 
Finančná zábezpeka pre objekt Bytový dom č. 1+2 – 12 b.j. vo výške 

1000,-  € pre jeden byt splatná pri podpise zmluvy, ktorá bude nájomcovi 
vrátená pri ukončení nájmu. 

- úpravu programového rozpočtu na rok 2012 v časti príjmovej v zmysle 
rozpočtovej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie podpoložiek a vo výdavko-
vej časti programového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie položiek

  Schválený rozpočet  úprava rozpočtu
Príjmy 1 235 837,-  - 159 465,-
Výdavky 1 235 837,-  - 159 465,-

- Plán Kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
v školskom roku 2012/2013

-  Školský poriadok materskej školy
-  Cenu vodného za 1m3 z celoobecného vodovodu vo výške 0,50 € 

pre rok 2013
- cena stočného pre malé domové čistiarne odpadových vôd – bezplatne 

pre rok 2013
- zápis do obecnej kroniky za rok 2012

20. zasadnutie 25. 10. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Prenčove 
Rozhodlo
o pridelení bytov v objekte BD1 a BD2 12 b.j. nasledovne:
1-izový byt:
1. Richard Ryznar + družka + maloleté dieťa bytom Prenčov č. 121
2. Daniel Matis bytom Banská Štiavnica Poľovnícka 4
3. Roman Šouc bytom Prenčov č. 83
4. Jozef Brnák bytom Banský Studenec č. 55

3-izbový byt:
1. Marek Výboch a manž. Ivana bytom Štiavnické Bane 205
2. Hana Ciglanová bytom Prenčov č. 135 a Peter Kollár bytom Banská 

Štiavnica L. Svobodu 24
3. Peter Eček + manželka  Mária bytom Prenčov č. 40
4. Radoslav Veselovský bytom Svätý Anton č. 495 a Jana Staňová 

bytom Svätý Anton č. 45

Obecné zastupiteľstvo
5. Michal Ďuriga bytom Prenčov č. 17 a Michaela Kováčiková bytom 

Banská Štiavnica Obrancov mieru 96
6. Judita Gábrišová bytom Bratislava Devätinová 22 a Miroslav Kubáš 

bytom Banská Štiavnica
7. Lenka Poliaková a Ivan Ujček bytom Prenčov č. 242
8. Radoslava Veselovská bytom Svätý Anton č. 495 a Marian Víťazko 

bytom Dolné Hámre 1225

Náhradníci na 3-izbový byt
1. Andrej Dobák  bytom Banská Štiavnica Bratská 1480/1 

Schvaľuje
zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva 

č. 547 v k.ú. Prenčov Správou katastra Banská Štiavnica, ktorých je Obec 
Prenčov  výlučným vlastníkom v podiely 1/1 na objekt „Bytový dom č. 1 + 
2 – 12 b.j.“ postavený na parc. CKN č. 1031, 1032, 1033 súp. č. 244 a 245 
v prospech záložného veriteľa Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 
č. 8 Bratislava IČO 31749542

- predaj pozemoku parcela E KN č. 479/1 o výmere 113 m2 ostatné 
plochy a pozemok parcela E KN č. 479/2 o výmere 281 m2 trvalé trávne 
porasty 

21. zasadnutie 22. 11. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Prenčove

Schvaľuje
- Vypracovanie znaleckého posudku na pozemky parcela E KN č. 479/1 

a 479/2, ktorým bude stanovená hodnota pozemku.
3.1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 

za účelom realizácie projektu pod názvom „Vybudovanie multifunkčného 
komunitného centra v obci Prenčov“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom obce a platným programom  hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce

2.2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
3.3. financovanie projektu vo výške  5  % z celkových oprávnených 

nákladov na projekt t.j. vo výške 13 500,- EUR
4.1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ZaSI kód výzvy ZaSI 

– FSR – 2012/2.2/01  za účelom realizácie projektu pod názvom „Podpora 
tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci Prenčov na účelom reali-
zácie projektu „Lokálna stratégia komplexného prístupu“  

4.2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
4.3. financovanie projektu vo výške      5  % z celkových oprávnených 

nákladov na projekt t.j. vo výške 6315,55 EUR
- „Komunitný plán sociálnych služieb Obce Prenčov na roky 2012 

- 2015“
- programový rozpočet obce Prenčov na roky 2013 - 2015

zloženie inventarizačných komisií:
Objekty: Kultúrny dom, obecný úrad, ihrisko, 
Predseda: Krieger Peter
Členovia: Kriegerová Anna, Dolinský Ján, Janka Frčková
Objekty: požiarna zbrojica, dom smútku, pálenica, penzión
Predseda: Pavol Kondek
Členovia: Ečeková Dominika, Ján Lúdik, Ján Ferianc
Finančná inventarizácia:
Predseda: Ing. Martin Slávik
Členovia: Lýdia Leleková, Branislav Konečný, Mária Prieberová
Termín vykonania inventarizácií: do 15. 1. 2013 so stavmi k 31. 12. 

2012
Zodpovední: predsedovia komisií
- Zápis záložného práva do Katastra nehnuteľnosti na Stavbu Bytový 

dom ktorá sa nachádza v k. ú. Prenčov na parcele registra „C“, parc. č. 1032, 
o výmere 191 m2 zastavanej plochy, súp. č. 245 a par.č. 1033 o výmere 
191 m2 zastavanej plochy, súp. č. 244 zapísané na LV č. 547 v prospech 
záložného veriteľa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR vo výške poskytnutej dotácie 148.880,- €
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Bežné príjmy Rozpočet 
2013
v € Kate-

gória
Polož-

ka
Podpo-
ložka Názov

1    SPOLU 480000
2      
3 100   Daňové príjmy 162000

4 110   Dane z príjmov a kapitálové-
ho majetku 123000

5  111  Daň z príjmov fyzickej 
osoby 123000

6   003 Výnos dane z príjmov pouká-
zaný územnej samospráve 123000

7 120   Dane z majetku 28500
8  121  Daň z nehnuteľností 28500
9   001 Z pozemkov 25300

10   002 Zo stavieb 3100

11   003 Z bytov a nebytových pries-
torov v bytovom dome 100

12 130   Dane za tovary a služby 10500
13  133  Dane 10500
14   001 Za psa 500

15   012 Za užívanie verejného 
priestranstva 5000

16   013 Za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 5000

17 200   Nedaňové príjmy 88000

18 210   Príjmy z podnikania a z vlast-
níctva majetku 75950

19  212  Príjmy z vlastníctva 75950

20   003 Z prenajatých budov, priesto-
rov a objektov 75950

21    prenájom bytov 55000

22    prenájom nebytových pries-
torov 20950

23 220   Administratívne poplatky a 
iné poplatky a platby 12050

24  221  Administratívne poplatky 2000
25   004 Ostatné poplatky 2000

26  223  
Poplatky a platby z nepri-
emyselného a náhodného 
predaja a služieb

10050

27   001 Za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb 10050

28    ostatné poplatky 5000

29    príjmy za služby v školských 
zariadeniach 4500

30    z recyklačného fondu 400

31    za relácie v miestnom roz-
hlase 200

32 240   

Úroky z tuzemských úverov, 
pôžičiek, návratných finanč-
ných výpomocí, vkladov a 
ážio

 

33 290   Iné nedaňové príjmy  
34  292  Ostatné príjmy  
35 300   Granty a transfery 230000

36 310   Tuzemské bežné granty a 
transfery 230000

37  312  Transfery v rámci verejnej 
správy 230000

39    dotácia na podporu zamest-
nanosti 26700

40    dotácie na prenesený výkon 
štátnej správy 3300

41    dotácie na sociálne prí-
spevky 6000

42    dotácie na školstvo 45000

43    dostácia MPSVaR na Pen-
zión 99000

44    dotácia OP vzdelávanie 50000

Návrh programového rozpočtu na rok 2013
Kapitálové príjmy Rozpočet 

2013
v € Kate-

gória
Polož-

ka
Podpo-
ložka Názov

1    SPOLU 363867
2      
3 230   Kapitálové príjmy  

4  233  Príjem z predaja pozem-
kov a nehmotných aktív  

5 320   Tuzemské kapitálové 
granty a transfery 363867

6  322  Transfery v rámci verejnej 
správy 363867

7   001 Zo štátneho rozpočtu 363867

9    Rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia ihrisko 23820

10    Rekonštrukcia verejného 
priestranstva 38346

12   002 Zo štátneho účelového 
fondu čističku 300000

Finančné príjmy Rozpočet 
2013
v € Kate-

gória
Polož-

ka
Podpo-
ložka Názov

1    SPOLU 33300
2      

3 400   
Príjmy z transakcií s finanč-
nými aktívami a finančnými 
pasívami

33000

4 450   Z ostatných finančných 
operácií 33300

5  453  
Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov-
-projekt vzdelávanie

33000

6  454  Prevod prostriedkov z pe-
ňažných fondov 300

7      

Rekapitulácie Príjmy Výdavky
Bežné 480.000 529.401
Kapitálové 363.867 340.620
Finančné operácie 33.300 7.146
SPOLU 877.167 877.167

Rozpočet – Výdavky podľa programov Rozpočet
rok 2013

1 Výdavky spolu: 877.167
2 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, z toho 395.865

Bežné výdavky 55.245
Kapitálové výdavky 340.620

3 Program 2: Propagácia a marketing 1.200
4 Program 3: Interné služby 20.800
5 Program 4: Služby občanom 3.100
6 Program 5: Bezpečnosť 200
7 Program 6: Odpadové hospodárstvo 13.000
8 Program 7: Komunikácie 3.000
9 Program 8: Vzdelávanie 187.000

10 Program 9: Šport 3.400
11 Program 10: Kultúra 6.500
12 Program 11: Prostredie pre život 11.640
13 Program 12: Bývanie 5.300
14 Program 13: Sociálne služby 118.316
15 Program 14: Dlhová služby 107.846
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Počet zúčastnených na menších obecných službách 
v jednotlivých mesiacoch v roku 2012

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet občanov 6 6 5 5 4 10 11 13 13 10 8 8

Všetkým občanom, ktorých konkrétne mená sa skrývajú za číslami uvedeným v tabuľkách patrí veľká vďaka 
za to, že aj ich pričinením je naša obec 12 mesiacov v roku čistá, upravená, vykosená. L. Leleková

Projekt 
rekonštrukcie pálenice

Modernizáciou objektu pestovateľskej pálenice 
sa dosiahlo zvýšenie výrobnej kapacity zariadenia. Pri 
modernizácii sa sfunkčnil pôvodný objekt na zachytá-
vanie povrchovej vody, vybudovala sa rampa na prí-
jem kvasu, zabezpečilo sa odvodnenie objektu. Ďalej 
bola dobudovaná strecha na sklad, prístrešok, vyme-

Lokálna stratégia 
komplexného prístupu
je názov pilotnej výzvy, ktorú zverejnil v roku 

2008 Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad splno-
mocnenca vlády pre rómske komunity, ako koordi-
nátor horizontálnej priority marginalizované rómske 
komunity v programovom období 2007 - 2013.

Do tejto výzvy sa zapojila aj obec Prenčov a bola 
úspešná. V rámci tohto projektu sa zaviazala prihlásiť 
do následných plánovaných projektových zámerov 
v operačných programoch:

Regionálny OP, OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, OP Vzdelávanie a OP Životné prostredie

V pôvodnom zámere lokálnej stratégie boli 
navrhované aj projekty „Rekonštrukcia budovy ZŠ 
v obci Prenčov“ „Revitalizácia verejného priestranstva 
obydlí MRK v obci Prenčov“ ktoré sa nebudú reali-
zovať nakoľko v týchto OP sú vyčerpané finančné 
prostriedky. Z toho dôvodu sa dopĺňali lokálne stra-
tégie v 2 výzvach.  

Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na pro-

jekt s názvom „Podpora tvorby nových pracovných 
miest pre MRK v obci Prenčov“ na poskytovateľa 
Fond sociálneho rozvoja Bratislava bola podaná 23. 
novembra 2012.

Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť znevý-
hodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov 
MRK. Termín realizácie projektu je 8/2013 – 7/2015. 
Celkové výdavky na projekt sú 126.310, 98,-€ z čoho 
požadovaná výška dotácie je 119.995,43,-€.

Projekt je vo fáze vyhodnotenia a o ďalšom 
priebehu Vás budeme informovať.

Projekty realizované v roku 2012 zamerané na 
zamestnanosť a menšie obecné služby v spolupráci 

z Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Číslo dohody Obdobie Počet zamestna-
ných občanov

Príspevok z Úradu 
práce na mzdy a od-
vody rok 2012

Príspevok obce na mzdy 
odvody a ostatné osobné 
vyrovnania rok 2012

28/§50j/2011 Od 1.11.2012 
do 30.4.2013

10 20049,20 1055,20
1550,78

7/§50j/2012 Od 1.4.2012
Do 31.8.2012

2 5128,10 269,90
321,86

12/§50j/2012 Od 1.5.2012
Do 31.8.2012

3 6153,72 323,88
376,20

27/§50j/2012 Od 1.10.2012
Do 31.1.2013

7 3679,34 mesačne 202,42
292,60
mesačne

37/§50j/2012 Od 15.10.2012
Do 14.2.2013

1 525,62 mesačne 28,06
41,80
mesačne

 Ďalej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na 
jedno vytvorené pracovné miesto prispel jednorázovo 
sumou 40,- € na  nákup pracovného naradia spolu 
pre horeuvedené miesta to bolo 920,- €

Absolventská prax
Číslo dohody Obdobie Počet absolventov
15/§51/2012 Od 15.3.2012 

do 14.7.2012
1

2/§51/2012 Od 1.4.2012
Do 31.7.2012

1

118/§51/2012 Od 1.9.2012
Do 28.2.2013

1

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na absolventskú prax obci finančne neprispieva. Jedná 
sa o projekt, v rámci ktorého by si absolventi mali osvojiť pracovné návyky pretože absolventská 
prax je v rozsahu 4 hodiny denne. Zvýhodnení sú len absolventi, ktorí dostávajú určitý finančný 
príspevok. 

Dobrovoľnícka činnosť
Číslo dohody Obdobie Počet miest
61/§52a/2011 Od 1.12.2011

Do 31.3.2012
2

32/§52a/2012 Od 1.6.2012
Do 31.8.2012

2

76/§52a/2012 od 1.10.2012
do 31.3.2013

2

86/§52a/2012 Od 8.10.2012
Do 28.2.2013

2

94/§52a/2012 Od 1.11.2012
Do 31.3.2013

1

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v zmysle zmluvy prispieva na 1 pracovné 
miesto mesačne 25,90 € na nákup pracov-
ného oblečenia, pracovnej obuvi a náradia 
súvisiaceho s výkonom činnosti.

Menšie obecné služby
V rámci menších obecných služieb 

sa občania vedení v evidencii nezamest-
naných na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny Banská Štiavnica zúčastňujú na 
menších obecných službách organizova-
ných obcou v rozsahu 16 hodín týždenne 
na základe zmluvy uzatvorenej s obcou. Vý-
kon menších obecných služieb je za účelom 
pracovného uplatnenia nezamestnaného 
počas pomoci v hmotnej núdzi a za účelom 
podpory udržiavania pracovných návykov 
nezamestnaného. Obec nemá z úradu 
práce žiadny finančný príspevok a občan 
zúčastňujúci sa menších obecných služieb 
po odpracovaní a schválení dochádzky má 
určitý príspevok k sociálnej dávke. Účasť 
na vykonávaní menších obecných služieb 
je podmienená evidenciou na úrade práce 
a poberaním dávky v hmotnej núdzi. 

nená elektroinštalácia, zateplenie stropu, odsávanie 
objektu a položená dlažba v kancelárii a zámková 
dlažba v prednej časti objektu.  Najväčším prínosom 
rekonštrukcie je zabezpečenie chladiarenskej vody 
zo zdroja povrchovej vody do procesu chladenia vo 
výrobe čím sa znížili výrobné náklady a vyriešilo to 
problém z obmedzením prevádzky na dostatok vody 
vo verejnom vodovode. Pestovateľskú pálenicu cca 
po 10 rokoch je možné znovu prevádzkovať nepre-
tržite, t.j. 24  hodín denne. 

Na rekonštrukciu boli získané prostriedky 
z Úradu vlády SR z programu Rozvoj vidieka v su-
me 10.000,- €. Obec zrealizovala rekonštrukciu 
svojpomocne. Lýdia Leleková 
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Komunitné centrum
žiadosť o NFP pre pre projekt s ná-

zvom „Vybudovanie multifunkčného komu-
nitného centra v obci Prenčov“ na poskyto-
vateľa Regionálny operačný program - ROPka 
bola podaná 4. decembra 2012. Hlavným 
cieľom projektu je zlepšenie podmienok 
poskytovania komunitných a verejnopro-
spešných služieb.

Vybudovaná by mala byť kancelária, 
kuchynka, spoločenská miestnosť (pred-
nášková), fitnes, tvorivé dielne, chodbo-
vé priestory, knižnica, toalety, počítačová 
miestnosť. Komunitné centrum by vzniklo 
prístavbou ku kultúrnemu domu, čím by 
objekt získal pôvodný vzhľad s pred roku 
1980.

Termín realizácie projektu je 5/2013 
– 11/2013.

Celkové výdavky projektu sú 270.000,-
€ ale výška požadovanej dotácie je 
256.500,-€.

Projekt je vo fáze hodnotenia, o ďal-
šom priebehu Vás budeme informovať.

Zberný dvor
Ako sme Vás informovali v minulom 

čísle Prenčovana, Obec podala projekt 
s názvom „Systém separácie zložiek 
komunálnych odpadov v obci Prenčov“ 
s Operačného programu Životné prostredie 
Projekt nebol podporený.

Cieľom projektu bolo vybudovanie 4 
stojísk kontajnerov a areálu na triedenie 
odpadu.

Obec plánuje tento projekt prihlásiť 
ešte raz, do 2. kola výzvy.

Operačný program
Vzdelávanie

obec podala 
žiadosť o NFP na 
Ministerstvo škol-
stva, vedy, výsku-
mu a športu SR v 2. 
kole výzvy na pred-
kladanie projektom 
na opatrenie 3.1 Zvy-
šovanie vzdelanostnej 
úrovne príslušníkov 
marginalizovaných róm-
skych komunít. Projekt 
bol schválený. 

Prenčov – Kanalizácia 
a ČOV, II. časť

Tento projekt bol realizovaný z podpory 
Environmentálneho fondu. Vybudovala sa 

Rekonštrukcia 
Základnej školy

Po úspešnom ukončení rekonštrukcie 
MŠ sa začalo s rekonštrukciou Základnej 
školy. V tomto roku sa uskutočnila výme-
na dlažby a obkladačiek, bol vybudovaný 
prístrešok pre palivové drevo. Momentálne 
prebieha úprava kuchyne, ktorá bude dopl-
nená o škrabku a v nasledujúcom roku je 
plánovaná aj úplná rekonštrukcia.

D. Ečeková

Krajčírska dielna 
na výrobu krojov

Počnúc mesiacom október v priesto-
roch Remeselného domu zriadila Obec 
Prenčov krajčírsku dielňu za účelom výro-
by krojových súčiastok. Hlavným motívom 
bolo obohatenie a doplnenie  aktuálnej 
krojovej výbavy FSk Prenčovan. Krojový  
fundus FSk Prenčovan má okrem kostý-

“Ďalšie vzdelávanie 
príslušníkov MRK 
v obci Prenčov“

je názov nového projektu, ktorý obec 
realizuje na základe výzvy Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pre operačný program Vzdelávanie od 
októbra 2012. 

Tento projekt spadá pod lokálnu stra-
tégiu komplexného prístupu. Projekt je 
zložený z 3 aktivít a potrvá do mája 2014. 
Participiantmi projektu sú Základná škola 
Prenčov a Svätý Anton.

Aktivita 1: Práca s deťmi školského 
veku je zameraná na deti, ktoré potrebu-
jú pomoc pri zvládaní učiva a adaptácii na 
školské prostredie.

Aktivita 2: Vzdelávanie dospelých 
z MRK je zameraná na prácu s dospelý-
mi, ktorým umožní zlepšiť šance na trhu 
práce, získať sebaistotu pri komunikácii, 
využívať svoje silné stránky, vytvoriť trva-
lo udržateľný štandard životnej úrovne 
a kvality života.

Aktivita 3: Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov je zameraná na zamest-
nancov projektu, a to asistenta učiteľa, 
2 doučovateľov a výchovného poradcu. 
Aktivita obsahuje úvod do problematiky, 
komunitné vzdelávanie, spoluprácu, ďa-
lej zaškolenie pre využívanie techniky 
zakúpenej z projektu, ... Aktivita bude re-
alizovaná formou prednášok a diskusií.

Projekt má 7 zamestnancov: asistent 
učiteľa je Mgr. M. Ferianc, doučovateľmi 
sú Mgr. M. Havranová a Mgr. E. Ivaničová, 
výchovným poradcom je Mgr. I. Kosmeľo-
vá. Ďalšími zamestnancami sú manažér 
Mgr. art. H. Ciglanová, administrátor D. 
Ečeková a účtovník L. Leleková.

V rámci projektu je vydávaný aj časopis 
s názvom Spolu ..., ktorý má dvojjazyčnú 
úpravu (do rómskeho jazyka). Vychádza 
každý mesiac v počte 20 ks.

Projekt bol podporený dotáciou 
100.366,41 € a 5.282,44 € je spoluúčasť 
obce Prenčov. Názov lokálnej stratégie 
komplexného prístupu, do ktorej patrí aj 
tento projekt je Prenčov-Zlepšenie podmi-
enok MRK v obci Prenčov.     D. Ečeková

splašková kanalizácia v časti obce Štrát, 
ktorá ústi do centrálnej čističky odpado-
vých vôd. ČOV je umiestnená pri pálenici 
v zemi, takže nebude vyrušovať okolitých 
obyvateľov hlukom a ani zápachom. Táto 
kanalizácia je zmenou oproti predchádza-
júcim fázam, kedy boli pri domoch umiest-
ňované malé domové ČOV. V súčasnosti 
ich je v obci 42 ks. D. Ečeková

movej funkcie, vysokú  historicko - etno-
grafickú hodnotu zaznamenávajúcu vývoj 
odievania na našom území od roku 1880-
1950. Takéto bohaté podložie autentických 
materiálov podmieňuje aj kvalitu ďalšej vý-
roby. Nová výroba Prenčovských krojov 
vychádza z pôvodných technologických, 
strihových a zdobných postupov, dbá na 
skladbu materiálu a rešpektuje estetické 
cítenie našich predkov utvárajúce typický 
Prenčovský kolorit. Bohužiaľ zabudnutej 
zručnosti a precíznosti našich prastarých 
materí sa neraz len ťažko dá priblížiť, aj 
napriek vynaloženému úsiliu. 

Mgr. art. Hana Ciglanová
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Projekty 
z programu LEADER
Ako sme Vás už informovali, Obec sa 

prostredníctvom MAS Zlatá cesta zapojila do 
opatrenia Obnova a rozvoj obcí z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Žiadosti boli 
2 a obe boli podporené.

Prvý projekt s názvom “Modernizácia ve-
rejných priestranstiev v obci Prenčov“ sa už aj 
začal. Bohužiaľ pre ochladenie a sneženie to 
vyzerá tak, že sa jeho dokončenie presunie na 
jar 2013. Upravené bude aj priestranstvo okolo 
autobusovej zástavky a napojí sa k chodníku. 
Úprava sa uskutočňuje vydláždením zámko-
vou dlažbou.

Druhý projekt má názov “Rekonštrukcia 
zázemie – Šatne a sociálne zariadenia na 
futbalovom štadióne“. Tento projekt bude zre-
alizovaný v zime, keď má náš futbalový oddi-
el prestávku.  Oba projekty realizuje Combin 
Banská Štiavnica s. r. o. D. Ečeková

Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Pren-
čove ďakuje za finančný dar, ktorý mu bol 
poukázaný v závete p. Ing. Pavla Bagoňu. 
Z tohto finančného daru bola v roku 2012 
zrekonštruovaná strecha fary a v ďalšej 
rekonštrukcii sa bude pokračovať v roku 

Ďakujeme Paľko Bagoňa

2013. Pamätná tabuľa donorovi bude sláv-
nostne odhalená v roku 2013 a umiest-
nená v kostole. Ďakujeme Pánu Bohu a 
veľkému dobrodincovi, ktorý pamätal na 
náš cirkevný zbor.

Mgr. D. Prieberová

Deň pred jesennými prázdninami sme od rána bláznili s tekvi-
cami. Ráno prišli do školy aj rodičia a pomáhali nám tvoriť rôzne 
tekvicové strašidlá alebo zvieratká. 

Všetky zhotovené práce sme vystavili v areály školského 
dvora MŠ.

Po dopoludňajších tvorivých dielňach nás večer po zotmení 
čakal ďalší zážitok. S rozsvietenými tekvicovými lampiónmi sme 
za zvukov detských piesní kráčali v sprievode aj rodičmi po našej 
obci Prenčov.

Celý deň sme zavŕšili v škole. Priniesli sme si spacáky a na 
túto noc sme sa presťahovali do „strašidelného zámku“, ktorý bol 

Tekvicové bláznenie

pre nás Školou strašenia: Učili sme sa ako správny upíry a iné 
strašidlá strašiť, piť krv, hľadať lebky, loviť pavúky a vymýšľať 
zaklínadlá. To všetko bola pre nás skúška odvahy. Kto ju zvládol 
dostal ako v každej poriadnej škole vysvedčenie

Ráno bolo pre nás ešte krajšie, boli totiž prázdniny a my sme 
mali pred sebou celých päť voľných dní.

Mgr. M. Havranová
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Objavovanie studničiek
Kým  zem nepokryla biela 

perina, vydali sme sa počas 
environmentálnej výchovy 
opäť do prírody. Naším cieľom 
bolo objaviť  miesto, na ktorom 
vyviera prameň, miesto, ktoré 
nie je veľmi ďaleko od školy, je 
tam príjemne, miesto,  kde by 
sme sa radi chodievali vyšan-
tiť, učiť sa a mohli sa občerstviť 
dobrou vodou.

Myslíme si, že sme také 
miesto aj objavili.Za rybní-
kom, kde cestu križuje potok 
sme našli prameň, ktorý je ale 

v úbohom stave. V zemi je 
zarazená rúra, okolo je pôda 
pochodená od kráv a voda, 
ktorá z prameňa uniká tečie 
cez cestičku, po ktorej sa na 
toto miesto dostanete. Tento 
nevľúdny stav by sme chceli 
zmeniť. Požiadali sme o po-
moc aj rodičov a veríme, že 
spoločne na tomto mieste na 
jar vybudujeme novú lesnú 
studničku, o ktorú sa budeme 
pravidelne starať.

Mgr. M. Havranová

Dňa 19.októbra 2012 sme sa vybrali pomôcť prírode. Našli 
sme za obcou čiernu skládku, jednu z mnohých. Keďže veľa 
chodíme po prírode, nepáči sa nám keď sa máme učiť a hrať 
na miestach, kde odpad nemá čo hľadať. My vieme, že medzi 
dospelými sú ľudia, ktorí vedia takto prírode ublížiť. Aj tak  sme 
si navliekli rukavice a začali sme čistiť. Vyzbierali sme 6 vriec 
odpadu a niekoľko starých pneumatík. Hoci obec zabezpečuje 
pravidelný odvoz komunálneho odpadu a tiež  umiestňuje veľko-

Vyčistili sme jednu z mnohých čiernych 
skládok v okolí našej obce

Vianočný stromček

Vianočný stromček stavajme,
ozdoby naň dávajme.

A hviezdičku na vrcholček
a už máme krásny stromček.

Nikola Tancošová 
3.ročník

Vianoce
Už prišli Vianoce

stromček sa nám pekne ligoce.
Les prikryla biela perinka

je dobrá ako naša maminka.

Anna Kondeková 
3.ročník

Hviezdička
Jedlička ako hviezdička,

spieva ako pesnička.
Hviezdička sa ligoce
zase prišli Vianoce.

Milan Remiar 
3.ročník

O jedličke
Jedľa ako hviezdička
pozerá do nebíčka.

Konáre má malé
pozerá sa stále.

 
Adam Miloš Dubovský

3.ročník

Detská tvorba

kapacitné kontajnery prečo sa nájdu medzi nami takí ktorí odnesú 
radšej igelitku so smeťami do prírody? Veď smeti patria do koša! 
To vie už aj malý škôlkár.

Niektorí naši žiaci sondovali v uliciach, čo sa im nepáči. Mož-
no ste na prechádzke obcou zazreli žltočiernu pásku, ktorou tieto 
miesta označili. Veríme, že dospeláci tiež pridajú ruku k dielu 
a spoločne si ,hoci hneď na jar ,vyčistíme našu obec.

 Mgr. M. Havranová
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FO začal s prípravou na nový ročník 2012/2013 v júli a zapojili sa do nej aj 
nové posily – bratia Michal a Rasťo Blahútovci zo Sv. Antona, Pavol Bíro z Jab-
loňoviec a Peter Husár ml., ktorý je u nás na hosťovaní z H. Nemiec. V príprave 
sme zohrali zápasy s B. Belou (3:3) a dva zápasy s Bátovcami (3:3; 4:2). 14. júla 
2012 sa mužstvo  zúčastnilo turnaja v minifutbale u nás v Prenčove a stalo sa 
víťazom, pred mužstvami Krnišova a Žibritova. 28. júla 2012 zorganizoval FO 
6. ročník futbalového turnaja – Memoriál Jozefa Chovana za účasti mužstiev B. 
Belej, Podhoria, B. Štiavnice – B a domáceho Prenčova. V prvom zápase naše 
mužstvo porazilo Podhorie 4:1 a stalo sa tak prvým finalistom turnaja. V druhom 
zápase zdolala B. Belá B. Štiavnicu – B 4:2. V zápase o 3. miesto Podhorie 
porazilo B. Štiavnicu – B 3:1 a vo finále naši futbalisti deklasovali B. Belú 5:
1 a stali sa tak víťazom turnaja. Spestrením tohto turnaja bol zápas žiačikov 
a zápas dievčat, ktoré sa odohrali na multifunkčnom ihrisku.

VIANOČNÝ  POZDRAV
Už  koruny stromov, biely sneh pokrýva,

Sitno veľký rytier dedinku objíma.
Sitniansky rytieri už ladia husličky,

tvoj príchod čakajú – Ježiško maličký.
Rytieri na Sitne už „ Tichú noc“ hrajú,
zdravie, pokoj Boží, zo srdca želajú.

Vianoce – lásky, nehy a pokoja,
nech každú Vašu bolesť zahoja,

aby v 2013-tom roku boli slzy šťastia v oku.
Tento deň nás volá, všetkých bez rozdielu,

by sme odhodlane kráčali vpred k cieľu.

Sláva na výsosti anjeli hlásajú
a z malej  maštaľky odkaz prinášajú.

Tak ľudia kresťania vstávajte, už je čas,
veď to Božie dieťa prichádza medzi nás...

Požehnané Vianoce a veľa zdravia v Novom roku 2013
želá E. Cútová

Z ČINNOSTI  KLUBU  
DÔCHODCOV

     V našej obci pracuje Klub dôchodcov už 8 rokov. Za celé toto obdobie 
sme pripravili mnoho rôznych kultúrnych podujatí pre našich členov. 
Stretávame sa pravidelne každé dva týždne, niekedy aj častejšie.  Spo-
lupracujeme so spoluobčanmi s penziónu Seniorpark, veď s celkového 
počtu 34 členov je 8 práve z penziónu.
     Okrem už tradičných stretnutí ako sú fašiangy, Deň matiek a otcov, 
október –Úcta k starším, Mikuláš a Vianoce sa zapájame aj do iných 
kultúrnych podujatí, ako sú napríklad Podsitnianske dni hojnosti. Výraz-
ne spolupracujeme s folklórnou skupinou Prenčovan a v mnohom sme 
im nápomocný. Práve pre ich vystúpenie v Detve sme zhotovili ružičky 
z krepového papiera, ako pierka pre scénický obraz svadby. V Detve 
počas folklórneho festivalu sedem našich členov reprezentovalo obec 
ukážkami Prenčovských zvykov -  párania peria, pletenia husacích pierok 
na mastenie plechov, kovania kosy a výroby pierok na svadbu. Pierka 
pre družbov sme zhotovili aj druhý krát, keď naša folklórna skupina bola 
pozvaná do STV Košice na nahrávanie Silvestrovskej Kapury. Chcela 
by som spomenúť aj prezentáciu liečenia biolampou, ktorá sa taktiež 
konala v našom klube.
O tom, že i v staršom veku sú naši členovia veľmi aktívny svedčí vydanie 
zbierky básní pod názvom: “OZVENY  DUŠE  Z POD  SITNA“ našej 
členky pani Milky Cútovej, ktorá je veľmi zaujímavým a veselým čítaním. 
Srdečne jej k tomuto úspechu blahoželáme.
     V závere sa chcem v mene všetkých našich členov poďakovať našim 
žiakom z MŠ a ZŠ, ktorí si vždy pripravia vhodné kultúrne programy na 
jednotlivé podujatia spolu s folklórnou skupinou. Poďakovanie patrí aj 
Obecnému úradu, ktorý nás podporuje.  Keďže už tu máme Vianoce, 
zakončím svoj článok veršom:

Nech vôňa ihličia zavonia vašim bytom,
nech láska a šťastie preniká vašim srdcom,
nech Vám Vianoce prinesú mnoho radosti

a v Novom roku 2013, nech nemáte žiadne starosti.
                                                                                                                

                     V. Brnáková

Náš futbalový oddiel zimuje 
na peknom 4. mieste v tabuľke

Do nového súťažného ročníka, ktorý sa začal 19. júla 2012 sme napriek  
dobrým výsledkom v príprave nemali prehnané ambície, nakoľko do našej sú-
ťaže zostúpili až tri mužstvá z vyššej súťaže (Vyhne, T. Breznica, D. Trnávka) 
a každé z týchto mužstiev avizovalo návrat do vyššej súťaže. Okrem týchto 
mužstiev sa netajili ambíciami postúpiť aj mužstvá B. Belej , L. Viesky a H. 
Hámrov. Súperi, ktorých sme v minulej sezóne dokázali poraziť (H. Beňadik 
a M. Lehota) sa do súťaže neprihlásili. Hneď v prvom zápase sme tak na našom 
štadióne hostili jedného z favoritov na postup mužstvo Vyhieň. Hoci mužstvo 
Vyhieň sa už v úvode zápasu ujalo vedenia, dokázali sme nepriaznivý výsledok 
otočiť a napriek enormnej snahe hráčov Vyhieň zvrátiť výsledok sme napokon 
zvíťazili 4:3. V druhom zápase sme opäť na našom štadióne zohrali derby zápas 
s mužstvom B. Belej. Po zodpovednom výkone našich futbalistov sme zvíťazili 
presvedčivo 3:0. V ďalšom zápase v O. Grúni sme prehrali 5:2 a hoci výsledok 
tomu nenasvedčuje, hrali sme so súperom vyrovnanú partiu. V 4. kole sme na-
stúpili doma proti súperovi z L. Viesky a po našom najlepšom výkone jesene sme 
zvíťazili 3:2. Na ďalší zápas cestovalo mužstvo do T. Breznice, kde s neskorším 
víťazom jesennej časti prehralo 4:2, aj keď chvíľu to vyzeralo, že by sme mohli 
u favorita uhrať aj remízu. V 6. kole sme zohrali zápas doma s našim tradičným 
rivalom mužstvom B. Štiavnice – B a aj keď sme veľmi chceli, v tomto zápase 
zvíťaziť, o víťazstvo nás pripravili naše nepremenené šance a výborný výkon 
brankára hostí a zápas tak skončil remízou 1:1. Zápas 7. kola sme odohrali v H. 
Hámroch, kde sme prehrali najtesnejším rozdielom 1:0. V poslednom domácom 
zápase sme sa rozlúčili s našimi fanúšikmi víťazstvom 3:2 nad D. Trnávkou, 
čo znamenalo, že naše mužstvo počas celej jesene neokúsilo doma trpkosť 
prehry. Jesennú časť sezóny  sme ukončili prehrou 4:3 v Prestavlkoch, napriek 
tomu, že sme viedli 2:0 a 3:2.

V tabuľke po jesennej časti sezóny sme obsadili 4. miesto, čo je najlepšie 
umiestnenie za posledných 5 rokov, napriek tomu však treba v jarnej časti sezóny 
zlepšiť hru na súperových ihriskách, pokračovať v dobrých výkonoch v domácich 
zápasoch a pokúsiť sa zabojovať o ešte vyššie priečky v tabuľke.

Družstvo 
1. Sokol T. Breznica 9 9 9 0 32:13 27 
2. Klas Horné Hámre 9 7 0 2 18:9 21 
3. TJ Vyhne 9 5 1 3 23:15 16 
4. Štart Prenčov 9 5 1 3 21:20 16 
5. Podhorie “C“ 9 4 1 4 23:16 13 
6. Filjo Lad. Vieska 9 4 0 5 16:21 12 
7. TJ Ostrý Grúň 9 3 0 6 20:33 9 
8. ŠK Lesy B. Belá 9 2 1 6 20:21 7 
9. B. Štiavnica B 9 2 1 6 12:19 7 
10. TJ Prestavlky 9 1 1 7 12:30 4 

J. Dolinský
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Miestna akčná skupina (MAS) Zlatá cesta 
v spolupráci s MAS Partnerstvo Krtíšskeho 
Poiplia pracovali v roku 2011-2012 na dvoch 
projektoch spolupráce. 

Prvý pod názvom „Vytvorenie regionálnej 
značky produktov a služieb pre región HONT“ 
sa týkal vytvorenia regionálnej značky Hont a 
vypracovania postupu jej udeľovania. Značka 
bude udeľovaná remeselníkom, domácim 

Občianske združenie Zlatá cesta od roku 2010, kedy 
získalo štatút Miestna akčná skupina a finančnú podporu 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 do konca roka 2012 
vyhlásilo sedem výziev, v rámci ktorých bolo prijatých 69 žia-
dostí o nenávratný finančný príspevok. Investičné projekty sú 
zamerané na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu  verej-
ných priestranstiev, parkov, chodníkov, detských a športových 
ihrísk, tržníc a autobusvých zastávok.  Neinvestičné projekty 
sú zamerané ma marketingové a informačné aktivity. 

Obec Ladzany a Mesto Dudince už svoje projekty aj 
ukončili a podali žiadosti o platbu, nakoľko finančný systém 
funguje tak, že konenčný prijímateľ si musí aktivity v rámci 
projektu zafinancovať z vlastných zdrojov a následne požiadať 
o refundáciu. Ostatné projekty sú v štádiu realizácie. Tieto 
zrealizované projekty si prezreli aj zástupcovia monitorovacie 
výboru OZ Zlatá cesta. 

Dňa 2.10. 2012 sa konalo zasadnutie Valného zhrmožde-
nia OZ Zlatá cesta, kde sa uskutočnili voľby do jednotlivých 
orgánov združenia. Za predsedníčku združenia bola opäť 
zvolená Mgr. Alena Ciglanová (starostka obce Prenčov) a za 
podpredsedu Ing. Rudolf Gábryš (starosta obce Hontianske 
Moravce). Valné zhromaždenia má v súčasnosti 75 členov.

Čo je nové v regióne Zlatá cesta?

Tradícia slávnej rezbárskej školy v Štiavnických Baniach

Zasadnutie Valného zhromaždenia 

Projekty spolupráce
výrobcom, poskytovateľom slu-
žieb a organizátorom miestnych 
kultúrnych podujatí. Všetci držitelia 
značky musia spĺňať kritériá kvality 
a garanciu miestneho produktu. 
Značka podporí miestnych producen-
tov, poskytovateľov služieb, rozvoj 
udržateľného cestovného ruchu a skvalitnenie 
rekreačného zážitku turistov. MAS Zlatá cesta 

plánuje pokračovať v projekte 
v roku 2013 v spolupráci s MAS 
Moravská cesta z Českej re-
publiky v projekte nadnárodnej 
spolupráce.

Druhý projekt pod názvom 
„Ekomúzeum Hont – Spoznajte 
život hontianskych dedín“ re-
alizovali obidve MAS v rokoch 

2011-2012 a výsledkom projektu je sedem 
nových ekomúzeí. 

Na území MAS Zlatá cesta: 
Tesárskych sedem divov - Hon-
tianske Tesáre, Gazdovský dvor 
v obci Svätý Anton a Štiavnické 
Bane – Obec svetových prven-
stiev. Na území MAS Partner-
stvo Krtíšskeho Poiplia: Tradič-
né remeslá v BATHOR 1478 
– obec Bátorová, Čelovská 
chrupka - Čelovce, Dedinská 
turistika a relax v obci Veľká 
Čalomija a Pohľady do vinice 
a pivnice v obci Vinica. V obci 
Hrušov funguje ekomúzeum 
Deň v Hrušovskom dvore, už 
niekoľko rokov. 

Ekomúzeum propaguje 
región HONT, prezentuje 
miestne tradície, remeslá a 
typické pracovné činnosti, 
namiesto neživých exponátov 
prináša vidiecky život v reálnom 
čase na reálnych miestach. 
Bližšie informácie nájdete na 
www.zlatacesta.sk. Urobte si 
čas na spoznávanie svojho 
okolia a vyberte si z rozmanitej 
ponuky Ekomúzea HONT.
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jednou z aktivít v rámci projektu spolupráce, ktorý realizujeme 
spolu s ďalšími šiestimi partnermi z Fínska, Dánska Nemecka, 
Francúzska, Belgicka a Walesu. Prvý deň bol zameraný na od-
prezentovanie aktivít zameraných na ochranu včelstiev, ktoré 
sa konali v jednotlivých štátoch. Za zlatú cestu mala pripravenú 
prezentáciu manažérka J. Bačíková a o liečebných postupoch 
proti klieštikovy (varroa   destructor), mal príspevok pán J. 
Gembický zo Sebechlieb. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa  
exkurzie s predstavovaním mikroregiónu Sachsen Anhalt s ná-
vštevou národného parku Dübner Heide, v ktorom  si prehliadli 
domácich  remeselníkov, rezbárov a výrobcov dreveného  uhlia. 

Na ďalší deň nám bola predstavená za účasti starostu obce 
Schlaitz a zástupcu z ministerstva poľnohospodárstva  výsadbo-
vá politika, nektár produkujúcich rastlín,  ktoré sú podporované 
finančnou dotáciou  určenou  na pomoc včelárom. Na záver tejto 
prehliadky sme navštívili miestnu lekárku, ktorá vo svojej liečbe 
preferuje liečbu liekmi a výrobkami z včelích produktov. Veľký 
úspech u zahraničných včelárov mali  naše včelárske produkty 
-  tmavý lesný med a kvalitná medovina, z ktorých sme mali 
pripravenú degustáciu.  J. Bačíková

V dňoch od  2.- 5.9.2012 sme sa zúčastnili odbornej ex-
kurzie v Slovinsku, kde sme navštívili tri miestne akčné skupiny 
a prezreli sme si zrealizované projekty podporené z Programu 
LEADER. Prvý deň sme boli ubytovaní v meste Koper pri Jad-

Zahraničné študijné cesty

ranskom mori. Druhý deň sme prišli do oblasti Brkini kde sme si 
prezreli rodinnú farmu, ktorá sa už 40 rokov zaoberá pestovaním 
a spracovaním ovocia, ktorého ročne spracujú od 10 do 70 ton. 
Ďalej sme navštívili Múzeum vojenskej histórie v meste Pivka. 
Tiež sme sa boli pozrieť na farme, ktorá sa zaoberá chovom 
koní a má rozpracovaný špeciálny program pre postihnuté deti 
a mládež. Ďalšia zástavka bola vo vínnej pivnici v meste Videm, 
kde sú sústredené vína z oblasti Haloze. Vinári tu spolupracujú 
s prevádzkovateľmi tejto pivnice, a tí sa starajú o prezentáciu 

Ochutnávka na rodinnej farme Biščak

Účastníci zo Zlatej cety

a predaj vín niekoľkých druhov a značiek. Ďalej sme navštívili 
rôzne farmy zamerané na agroturistiku, gazdovské dvory a tiež 
Centrum rozvoja vidieka Pomelaj, kde sa nachádza remeselná 
dielňa, kde sa spracováva kukurica a zo šúpolia sa vyrábajú 
rôzne darčekové predmety a z kukuričnej múky sa pečú miestne 
špeciality. 

Od 18. do 21. 9. 2012 sme sa zúčastnili medzinárodnej 
konferencie na tému „Včely a biodiverzita“. Konferencia bola 
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Terénna sociálna 
práca pokračuje

ako sme Vás už dávnejšie informovali od 1. 6. 2012 sa vyko-
náva Terénna sociálna práca aj v našej v obci. Terénna sociálna 
pracovníčka sídli v budove SENIOR PARKU a poskytuje sociálne 
poradenstvo bezplatne  pre obyvateľov, ktorí sa ocitli v stave 

MIKULÁŠ  ROZDÁVAL  
DARČEKY

     Ani tento rok neobišiel Mikuláš Prenčov a v stredu 12. 
decembra 2012 prišiel s plným batohom Mikulášskych darčekov 
ku našim deťom. Deti sa na Mikuláša veľmi tešili, ale aj na jeho 
nezbedných pomocníkov. Pripravili pre nich pekný program, ktorí 
sa veľmi páčil nielen Mikulášovi, ale aj anjelovi a čertovi.  Preto 
ich obdarili veľkým potleskom.  Hneď po kultúrnom programe, 
ktorí pripravili deti zo základnej školy a materskej školy, spolu 
s pani učiteľkami, Mikuláš roztvoril svoj veľký batoh a všetky 
dobré a šikovné deti obdaroval sladkými dobrotami.  Keďže 
tento rok trošku meškal, prisľúbil deťom, že na budúci rok sa 
viac poponáhľa. A. Kriegerová

VEREJNÉ  STRETNUTIE 
S OBČANMI

     Rok 2012 sme zakončili verejným stretnutím starostky obce 
a poslancov s občanmi, ktoré sa konalo v piatok 14. decembra 2012 
v kultúrnom dome. 

     Všetkých prítomných privítala starostka obce Mgr. Alena Cigla-
nová a zhodnotila všetky aktivity obecného úradu za rok 2012. Pred-
stavila občanom nové projekty, i tie rozpracované a poinformovala 
ich o financiách a majetku obce. V ďalšej časti programu predstavili 
svoju činnosť spolky a organizácie pracujúce v našej obci. 

     O činnosti a práci v Základnej škole poinformovala pani ria-
diteľka Mgr. Milena Havranová a o tom čo je nového  v Materskej 
škole nám porozprávala Janka Frčková. 

Ako sa darí miestnemu odboru Matice slovenskej nám priblížila 
Mgr. Drahomíra Prieberová.

Pani Vilma Brnáková nás oboznámila s činnosťou Klubu 
dôchodcov, o ich pravidelných stretnutiach v Remeselníckom 
dome i o všetkých ich aktivitách. Skonštatovala, že všetkých 34 
členov je plne aktívnych a v roku 2012 sa zapojili do programu 
a príprav Podsitnianskych dní hojnosti, reprezentovali našu obec 
v Detve, pripravili svadobné pierka, pre folklórnu skupinu Prenčovan 
na nahrávanie silvestrovskej Kapury, zorganizovali  si opekačku 
i slávnostný Mikulášsky večierok.

     Čo všetko stihla v roku 2012 Folklórna skupina Prenčovan 
o tom poinformovala p. Anna Kriegerová. Ako sa darilo počas tohto 
roku TJ Štart Sitno Prenčov porozprával Ján Dolinský.

     Na záver si všetci pochutnali na dobrej kapustnici, ktorú pri-
pravili pani kuchárky zo školskej kuchyne a na dobrých pagáčoch, 
ktoré napiekla pani Anna Ečeková.    A. Kriegerová

Na zachovanie krojov prispela 
200 € Matica slovenská a miestna 

organizácia v Prenčove

DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA
XXII. ROČNÍK  EKUMENICKÉHO  

FESTIVALU  VIANOČNÝCH  TRADÍCIÍ

Začal čas adventu a nám zo všetkých strán zaznievajú ko-
ledy a prekrásne Vianočné piesne. Preto sme aj my tento rok  
zakončili vystúpením dňa 8. 12. 2012 na ekumenickom festivale 
vianočných tradícií, ktorý sa konal v kultúrnom dome v Dobrej 
Nive. Naša folklórna skupina  PRENČOVAN sa tu predstavila 
pásmom kolied, ktoré zozbieral kňaz Andrej Kmeť, ktorý v  Pren-
čove pôsobil skoro 30 rokov. Naši Prenčovskí diváci si  budú môcť 
tieto koledy v našom podaní vypočuť na Novoročnom koncerte  
v Prenčove dňa 6. 1. 2013.                                A. Kriegerová

sociálnej núdze alebo sa potrebujú s niekým poradiť v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania, zdravia ako aj s inými bež-
nými problémami, tak tiež komunikácia s ostatnými inštitúciami 
a podobne. Dvere kancelárie sú otvorené pre všetkých každý 
pracovný deň v čase od 7,00 – 15,30. 

Bc. Eliška Vasiľová

Rok 2012 sa niesol v zna-
mení 150. výročia vzniku naj-
staršej národnej ustanovizne 
– Matice slovenskej. Predseda 
MO MS Prenčov, Pavol Adámy, 
sa zúčastnil  zasadnutia Ob-
lastnej rady MS v marci 2012, 
v Žiari nad Hronom a Krajské-
ho snemu v máji v Slovenskej 
Ľupči. Vo Zvolenskej Slatine 
v júli bol pri zapálení jubilejnej 
vatry 20. výročia zvrchovanosti 
Slovenska. 

FSk Prenčovan zaspievala 
v rámci kultúrneho programu 
pri príležitosti Národného vý-
stupu na Sitno, ktorý organi-
zovala Matica slovenská. 

MO MS podala a zrealizo-
vala v roku 2012 projekt pod 
názvom „Zachovajme kroje 
– krásu minulosti odrážajúcu 
sa v prítomnosti“.

Valné zhromaždenie MO 
MS sa konalo 14.decembra 
2012 v Prenčove.
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Vychádzajúce slniečko nám veštilo príjemný slnečný deň 
a pozvaní remeselníci  zapĺňali areál kultúrneho domu svojimi 
stánkami. Pred obedom už bolo všetko pripravené a mohol sa 
začať 12. ročník Podsitnianskych dní hojnosti v Prenčove, ktorý 
sa tento rok konal 11. augusta 2012. Návštevníci si mali z čoho 
vyberať. Najlepšie bolo začať poriadnym obedom, ktoré pripra-
vovali šikovné gazdinky, či to už boli lokše, pukanské párance, 
pečená kačica, guláš s diviny, ktorí varili naši poľovníci alebo 
dobré štrúdle, gelove kolesá, pečené klobásy a mnohé iné pochu-
tiny. Pri remeselníckom dome sa konala súťaž o najlepší guláš 
pod názvom PRENČOVSKÝ KOTLÍK a v miestnej pálenici bola 
koštovka páleného spojená so súťažou o najlepšiu pálenku. Tu 
sa mohli návštevníci započúvať do spevov sólistov a nádherných 
zvukov heligónky. Pri pálenici zaujala aj výstava historických 
poľnohospodárskych strojov ako aj štartovanie traktora kľukov.  
Na neďalekej lúke sa zišli majstri kosci na koseckých pretekoch.  
Popri estetickom a rýchlostnom kosení, boli aj ukážky tradičných 

prác a zvykoslovia počas senokosby. Nezabudlo sa ani na deti, 
ktoré sa mohli pridať ku našim najmladším folkloristom a vyskú-
šať si už dávno zabudnuté hry našich starých rodičov.

Najviac sa deťom páčil drevený kolotoč, kde sa mohli točiť 
v prútených košoch. Zabaviť sa mohli aj pri lukostrelcoch, alebo 
povoziť na koníkoch.   V kováčskej vyhni Andreja Lúdika, veľmi 
zdatne predvádzal kováčske remeslo kováč František Tomčík. 
Návštevníkov sme pozvali aj do pamätnej izby kňaza Andreja 
Kmeťa a do Remeselného domu na výstavu Prenčovských krojov 
na prelome storočia, ako aj fotografií o obci Prenčov pod názvom: 

XII. ROČNÍK PODSITNIANSKYCH DNÍ 
HOJNOSTI V PRENČOVE

“Tak si tu žijeme“. Hlavný program sa začal o 16-tej hodine na 
miestnom ihrisku. Tu sa divákom predstavili folklórna skupina 
Dobrona z Dobrej Nivy, folklórna skupina Bažalička z Plachtini-
ec-Príbeliec a nakoniec folklórna skupina Prenčovan v scénic-
kom programe autentického folklóru Prenčovských generácií, 
obohatená o vystúpenie detí a seniorov, s doprovodom ľudovej 
hudby Tisovník v ktorej ako primáš hosťoval Ondrej Molota. Veľ-
mi pekný bol aj krst detskej folklórnej skupiny Širinka. Večer sa 
nám poriadne ochladilo, ale ani vietor a chlad neodradil divákov 
od večerného programu v ktorom sa predstavil folklórny súbor 
PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupči, pod vedením Igora Kovačo-
viča. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bola tombola, ktorá 
bola vďaka štedrým sponzorom veľmi bohatá. Po folklórnych 
programoch sa začala tanečná zábava zo skupinou JEWEL a 
trvala až do rána.

Záverom chceme ešte raz všetkým občanom, ktorí sa zapojili 
do príprav a ukážok prác, ako aj všetkým sponzorom a gazdin-
kám, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu podujatia ešte raz 
srdečne poďakovať.

A. Kriegerová
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Naoko  banálna priam formálna otázka. 
Sám som si dal aj odpoveď: nič nového! Sitno 
stojí na stráži ako kedysi, potok Štiavnica sa 
lenivo  prepletá  dolinou Krupinskej vrchoviny 
a Štiavnických vrchov. Obecný úrad stojí tiež 
na pôvodnom mieste ba  ani starostka nie je 
nová! Stále je to tá istá Mgr. Alena Ciglanová. 
Všetko ako  tí zakliati rytieri v útrobách Sitna! 
Čo teda vlastne!?  Ambície obce? Konečne ! 
Tie sú nové, poťažne nanovo sa rodiace. Avšak 
predsa a opäť  niečo  s t a r é, ale osvedčené.   
Je to neuhasínajúca guráž pani starostky s 
kolektívom poslancov priamo v obecnom za-
stupiteľstve a podpora zbývajúcich tých šesto 
štrnásť obyvateľov dediny, ktorých  stihla „naka-
ziť“ elánom, aby  po celú tú dobu snáh o rozkvet 
obce ťahali za jeden povraz. Pracovných príleži-
tostí nie je tu veľa. Väčšinou sú zdrojom obživy 
podniky a organizácie v susedných mestách. 
Určitou konštantou  v tomto smere ostalo  Roľ-

nícke družstvo Sitno so sídlom v Prenčove aj 
keď v dôsledku zmeny výroby došlo k poklesu 
pracovných príležitostí., chov dojníc nahradil 
chov hovädzieho dobytku  mäsového typu. 
Spoľahlivým  nástrojom na udržanie mladých 
v obci je možnosť bývania. Preto na rad ako 
prvá v  realizácii prišla   výstavba  11 b.j v roku 
2003, v súčasnosti sa dokončuje ďalších 12 
bytov pre mladé rodiny.  Okrem  spomenutej 
guráže bolo k realizácii treba dosť finančných 
zdrojov. Tak sa obec oprela o fond rozvoja bý-
vania, fond z prostriedkov na ochranu životného 
prostredia, o eurofondy. Obec sa zapojila do 
rôznych progresívnych foriem rozvoja vidieka. 
A neobanovala. Je to poznať na objektoch no-
vovzniknutej drobnej architektúry, ale aj repre-
zentačný viacúčelový  nový objekt – Remeselný 
dom.  V novom štýle je aj zovňajšok, rovnako 
aj interier  zrekonštruovaného obecného domu.  
Pani starostka nie je pôvodom stavbárka, ale 

Prenčov po jedenástich rokoch (Čo nového v Prenčove?) 

V auguste sa v Prenčove uskutočnil 12. ročník Podsitnianskych dní 
hojnosti a niektorí návštevníci nám napísali.... Uverejňujeme len časť 
článkov, ktoré nám poskytli.

Pani Janka Martincová, ktorá prišla aj so svojimi známymi na 
naše podujatie okrem iného napísala: 

„...v júni vo Svätom Antone sediac na lavičke na nádvorí kaštieľa, 
som za sebou počula prenikavý mocný mužský spevácky hlas. Pán bol 
oblečený v takom ľudovom „mundúre“, dali sme sa do reči a  vtedy nás 
pozval k nim, na „Prenčovské dni hojnosti“. O Prenčove som dovtedy 
vôbec nepočula. Je to jedna z obcí združených v mikroregióne Južné 
Sitno, neďaleko od Banskej Štiavnice. Keď sme tam prišli, na námestí 
boli pripravené stánky s občerstvením, miestne ženy ponúkali  typické 
prenčovské domáce jedlá, výborné orechové a makové štrúdle, šklbance 
s tvarohom, ale aj lokše a pečené kačky. Nechýbali ani stánky rôznych ľu-
dových remeselníkov. V obci bola sprístupnená kováčska vyhňa Andreja 
Lúdika a Pamätná izba  Andreja Kmeťa, významného botanika. 

Povyše dediny na kopci zriadili gazdovský dvor s historickými poľno-
hospodárskymi strojmi, ktoré kedysi ľudia ešte používali na gazdovstve. 
Bola tam starodávna mláťačka, kde predvádzali, ako sa voľakedy mlátilo 
obilie. V pálenici bola „koštovka dobrího páleního“, prehliadka pálenice, 
súťaž v rozoznávaní domácich ovocných páleniek. Hore na kopci bola 
škola kosenia trávy a súťaž v ručnom kosení, čo ma veľmi zaujalo. Prihlá-
sila som sa k 86-ročnému ujovi, oblečenému v prenčovskom kroji, aby 
ma trošku priučil jeho grifu a dostala som od neho aj vyrezávanú drevenú 
lopatku a knižku začínajúceho kosca. Všetci boli oblečení v kroji, ženy 
ponúkali slaninu, cibuľu, chlieb. Videla som kosiť toho 86 ročného uja, 
a teda klobúk dole, okolostojaci ľudia oceňovali jeho kosecké umenie 
potleskom. Do súťaže žien sa prihlásili dve účastníčky a aj ja. No u mňa 
to bolo skôr o odvahe ako o „kosení“.  A keď som videla, jednu z nich, 
ako kosí sťa by s kosou tancovala, chcela som vycúvať. No skupinka 
ľudí, ocenila aj to, že som sa odvážila, povedala som si, že o rok to bude 
lepšie. Aj keď kosenie mi veľmi nešlo, zato streľba z kuše mi vyšla, trafila 
som diviaka (nakresleného na terči) rovno do srdca. 

V noci sme si rozložili stan na lúke a ráno boli budíčkom zvonce 
a pasúce sa kravy.  Romantika, k tomu krásna príroda okolo Sitna, v di-
aľke kostol a zvon, zvolávajúci na služby Božie, ľudia idúci cez lúku do 
kostola, život ako na pravej slovenskej dedine. Dnes už dedina je málokde 

Napísali o nás...
dedinou v pravom slova zmysle. Tu v Prenčove to dedina stále je a tú 
dedinu robia ľudia, ktorí v nej žijú, miestny ľudový súbor, kde sú všetky 
vekové kategórie, od najmenších od deťúreniec až po tých najstarších, 
čo už chodia o paličke. Dedinu vytvárajú aj ľudové zvyky, ľudové obyčaje, 
pôvodné kroje, piesne, nárečie, jedlá a povestná vidiecka srdečnosť a 
pohostinnosť. Inde sa už vytráca ten pravý vidiecky punc dediny a mení 
sa „vďaka“ rozrastajúcej sa výstavbe moderných rodinných domov, často 
vôbec nehodiacich sa k rázu slovenskej dediny. No v Prenčove to zatiaľ 
neplatí a myslím, že ani platiť nebude. 

Pred odchodom domov sme sa ešte stretli nášho hostiteľa a priateľa 
Petra, rozlúčili sme sa s tým, že o rok sa zase stretneme“.  

Pán Š.W.Slameník, člen Slovenského koseckého spolku na-
písal:

„Ľahko sa písalo Andrejovi Kmeťovi oslavnú báseň z vrchu zvanom 
Sitno, keď mal na dlani Prenčovské kopce, lúky, báne. Pri posede vzpla-
nula i zapísaná je v jeho notese poznámka „Len jednu knihu nechal som 
otvorenú – knihu prírody“ (Veleba Sitna).

Práve na tieto poetické miesta sa zišla skupina ručných koscov 
a hrabáčok. Vyvetrala kroje, hrdzavé kosy, poprevŕtané kosiská. Ženy, 
čepce, oplecká, suknice, fiertuchy. Prišla mi na um starobylá pieseň 
– trávnica : “Starej babke treba hrable, aby dobre hrabala – švárnej deve 
treba pieseň, žeby sa vyspievala“. 

V pospolitej dedinke bola i omladina. Krásavice s hrubými vrkočmi 
s rumeňmi na lícach pri hrabaní a speve. Len insitní maliari chýbali. 
Premárnili možnosť zvečniť na zakvitnutých lúkach nádheru ľuďmi 
i prírodou stvárnenú. Povzdychol som si. Keby tu bol Kmeť alebo poeta 
Milan Rúfus – zlatoústy, znova by dal Slovači novú, srdce hladiacu báseň. 
Ódu na tvrdé ruky koscov a hrabáčok, na málo vídanú krásu tvoriacu 
i ľudskú dušu.

Slávny spolok ručného kosenia snáď vychová novú mlaď, čo uvidí 
prírodnú zeleň trávy, kvetenstva s plodným semenom, obseje starobylé 
grúne prácou, piesňami, pôžitkom z dobre vykonanej práce. 

Nech rok 2012 pokračuje v Prenčove a inde v tomto zameraní 
ďalej a nech dedinu krášlia pekní, zdraví a múdri ľudia Prenčovskej 
prekrásnej doliny“.

chemička. Zdá sa, že „alchymistická nátura“  
sa odrazila  aj na poste, kam ju život doviedol: 
Zračí sa to napríklad v technickom prístupe k 
realizácii stavieb. Vari jednou z prvých  obcí 
na Slovensku bol Prenčov  priekopníkom 
vykurovania  drevným odpadom – štiepkami, 
čo využili pri výrobe tepla  z jedného centra 
kotolne základnej školy  pre obecný úrad, 
materskú školu a zrekonštruovaný  kultúrny 
dom. Za tých osemnásť rokov starostovania 
pribudli ďalšie rukolapné  výsledky snáh: Do 
obce  priviedli  dvaapol kilometrovou trasou 
vodovod i dom - penzión dôchodcov, pokryli 
verejné priestranstvá vkusnou zámkovou 
dlažbou. Celkom reálne mohli očakávať aj 
úspech v súťaži „Dedina roka“.  V roku 2009 
dosiahli druhé miesto. Nepochybne sa na úspe-
chu podieľali aj sympatické aktivity s občanmi 
a pre občanov, lebo  „nie iba chlebom je človek 
živý“... V úcte majú  spomienku na - polyhistora 

článok z Obecných novín č. 36



PRENČOVSKÝ  FOLKLORISTI  
V SILVESTROVSKEJ  KAPURE

Rok 2012 nám priniesol veľmi veľa vystúpení a my sme si 
povedali, že už ideme oddychovať. Keď tu zazvonil telefón a pán 
režisér Hudák zo slovenskej televízie Košice, nás oslovil, či by sme 
neprišli 1. decembra 2012 do Košíc natočiť silvestrovské vydanie 
folklórnej relácie“ Kapura.“  Najskôr sme mu neverili, veď tam sa 
predsa folklórne kolektívy prihlasujú. On nás však presviedčal, že 
videl naše vystúpenie „Bavenie mamľasov“ v Detve a toto žartov-
né pásmo sa mu zapáčilo a preto ho chce v poslednej tohtoročnej 
Kapure.  A tak naša dedinská folklórna skupina PRENČOVAN -  1. 
decembra 2012 natáčala  spolu s folklórnym súborom ZEMPLÍN z 
Michaloviec, s folklórnym súborom VÁH z Liptovského Mikuláša 
a s folklórnou skupinou BREZINKY z Polomky, špeciálne vydanie 
„ KAPURY.“ 

Ako sa nám darilo, to budeme všetci vidieť 29. decembra 2012 
na  programe STV2.  Ja verím,  že sme sa všetci snažili, a budeme 
sa Vám páčiť. Dokonca sme dostali ponuku, že televízny štáb STV 
Košice v roku 2013 docestuje na Prenčov a  natočí náš vstup do  
súťažnej relácie „KAPURA“  Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu 
s nimi a dúfame, že náš folklór z pod Sitna zaujme aj ostatných 
televíznych divákov.                                                   A. Kriegerová  

Sukne ako 
z pred sto rokov

Projekt s názvom „Zachovajme kroje – krásu minulosti odrá-
žajúcu sa v prítomnosti“, ktorý podala MO Matice slovenskej v 
Prenčove, sme zrealizovali počas mesiacov august až november 
2012.

Ženy z Prenčova ušili v dielni, ktorá je zriadená v Remesel-
níckom dome 10 sukní. Zhotovili ich pôvodnou ručnou techni-
kou, tzv. šubovaním, spodok majú „oplechovaný“, tak aby sukne 
držali požadovaný tvar. Materiál, glót, je vyberaný taktiež podľa 
pôvodnej látky.

Prvé výsledky projektu boli prezentované v Slovenskej Ľupči na 
Festivale hudobného folklóru, krajskej súťažnej prehliadke, dňa 11. 
novembra 2012. Nové sukne budú využívané ako súčasť ľudového 
kroja pre potreby členiek FSk Prenčovan. Prezentácia pôvodného 
typu kroja obce Prenčov bude týmto zachovaná pri vystúpeniach na 
rôznych kultúrnych podujatiach. Veríme, že sme pomohli členom 
FSk Prenčovan v dôstojnom reprezentovaní našej obce a ďakujeme 
Matici slovenskej za poskytnutú finančnú dotáciu a tešíme sa na 
spoluprácu aj v budúcnosti.  Mgr. D. Prieberová

Zlato a striebro
Speváci FSk Prenčovan opäť bodovali a v Slovenskej Ľupči ukázali, 

že sú vo veľmi dobrej forme. „Festival hudobného folklóru“ – krajské 
kolo súťažnej prehliadky hudobného folklóru sa uskutočnilo v nedeľu 
11. novembra 2012. Zúčastnili sa ho aj naše speváčky FSk Prenčovan 
a jeden spevák sólista Ján Ferianc ml., ktorí postúpili k okresného kola, 
ešte v roku 2011. 

Krajská prehliadka v Slovenskej Ľupči

MENO RUŽE
Som tulák, mám v taške herbár miesto stravy

a každá kvetina pod listom o inej láske rozpráva mi.
Volám ich planta dei – rastlina Božia, rým však k ich menám nájsť... tápam v neznáme,

sú kvetmi kvetov z rajskej záhrady žijúce vo mne ako v oáze.
Sám kráčam vo svojom bití nosiac si kvety pri sebe,

stále však jeden chýba mi, zmenený v ľudskej podobe.
Neviem mu meno nájsť – nie ešte rým k nemu,

vášeň poháňa ma ďalej nevediac rozhodnúť, či stranu obrátiť, prichystať nový list
či herbár odložiť a naspäť k Tebe prísť ...

Aby som tašku odložil, vo dverách tíško zastal,
pozrel na ženu pred sebou – som trochu rozpačitý ...

Pohľadom pohladil, zatvoril minulosť, miloval jeden kvet a nikdy nemal dosť,
v ošiali vzájomnosti poznať sa v krásnej nehe, potichu šepkať Vám – MENO  RUŽE ...

V. Rimavský

Zo Slovenskej Ľupče si ženská spevácka skupina odniesla v kate-
górii spevácke skupiny strieborné pásmo a Ján Ferianc ml. v kategórii 
speváci sólisti, zlaté pásmo. Zo srdca im blahoželáme, ďakujeme za ich 
snahu, ochotu a do budúcnosti im želáme veľa chuti, optimizmu, radosti 
a pri podobných príležitostiach veľa úspechov.      Mgr. D. Prieberová

Andreja Kmeťa, botanika mineralóga, zaklada-
teľa Slovenskej muzeálnej spoločnosti, ktorý tu 
pôsobil ako rímskokatolícky farár v rokoch 1878 
až  1904 spomienku na túto výnimočnú osob-
nosť udržiavajú v  Pamätnej izbe A. Kmeťa. Na 
jeho počesť vybudovali aj Náučný chodník z 
Prenčova až na Sitno s príslušnými zástavka-
mi s popisom artefaktov. Intenzívne tu pracuje  
Folklórno-divadelný súbor, v ktorom sústredili 
všetky generácie. Veľmi obľúbenou aktivitou sú 
„Podsitnianske dni hojnosti.“ Tento festival je 
hlavným podujatím združenia obcí pod názvom 
„Južné Sitno“.  Patrí do neho okrem Prenčova,  
obec Baďan, Beluj, Kráľovce - Krnišov, Žibritov. 
V ich organizovaní sa každoročne angažujú  
tri zo šiestich obcí  združenia.   Podsitnianske  

dni hojnosti v Prenčove „na rínku“,  ktoré sa 
každoročne konajú v druhú augustovú nedeľu, 
sú zaujímavou oslavou tradičných  činností 
pri jednotlivých fázach  prác na poli aj okolo 
gazdovstva, ako napríklad práca s drevom, 
kováčske práce, varenie tradičných jedál, zber 
obilia, zakladanie novej úrody.  Neoddeliteľnou 
súčasťou Podsitnianskych dní hojností býva 
kultúrny program. Aj na tohoročnom nasledo-
vali ukážky z ľudovej tvorby hosťujúcich i do-
mácich ľudových umelcov v pásme „Za našima 
humny“ uvítali  tanečné a spevácke skupiny z 
Dobrej Nivy /“Dobrona“/ a z Príbeliec - Plachti-
niec /“Bažalička“/, ľudovú hudbu „Tisovník“ pod 
vedením Ondreja Molotu. Domáce publikum 
srdečne prijalo svojich – Prenčovanov pásmom 

„Tie prenčovskie štyri zvony.“ Bol to scénický 
program autentického folklóru. Dôstojnou 
bodkou za umeleckou časťou programu bolo 
vystúpenie súboru „Partizán“ zo Slovenskej 
Lupče. Všetky súbory ukázali to najlepšie zo 
svojho umenia. Na záver  sa oceňovali súťažné 
disciplíny.  Losovanie tomboly bolo príjemným 
spestrením pre šťastných výhercov. Kolektív-
nou síce nehmatateľnou, ale predsa vzácnou 
výhrou bol povznášajúci pocit z atmosféry, 
ktorá panovala v Prenčove 11. augusta 2012 
počas peknej akcie: Dvanásteho ročníka 
Podsitnianskych dní hojnosti.  Niet pochýb, že 
sa táto pohoda prenesie aj do plnenia ďalších 
plánov rozvoja  Mikroregiónu  Južné Sitno.

 Ivan  P l a c h ý
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Evidencia obyvateľstva 
– štatistiky za rok 2012

Počet obyvateľov k 1. 1. 2012   601
Počet prihlásených k trvalému pobytu  41
Počet odhlásených z trvalého pobytu   7
Počet zomrelých     3
Počet narodených    1
Stav obyvateľov k 5. 12. 2012   633

Prenčov ako rodnú obec za rok 2012 majú naši 
noví občania: Nela Olíková nar. 5. 9. 2012

Odišli z našich radov:
Oľga Štefanská zomrela v Banskoštianickej nemocnici 

dňa 8. 7. 2012 vo veku 54 rokov
Pavel Nemec zomrel doma v Prenčove 

dňa 26. 7. 2012 vo veku 35 rokov 
Janka Kováčová zomrela v Prenčove 

dňa 13. 9. 2012 vo veku 51 rokov

Je ťažké nájsť v zármutku slová na rozlúčku, poďakovanie, 
posledné zbohom, vyjadriť lásku a úctu k zosnulému. 

Možno všetkým pomôžu  myšlienky slávnych,
múdrosti vekov, citáty z biblie ale aj jednoduché 

slová na rozlúčku 

UVÍTANIE  DETÍ  DO  ŽIVOTA
V nedeľu 16. decembra 2012 prijali naše pozvanie detičky a ich rodičia 
na slávnosť „Uvítania detí do života“ a my sme medzi nami privítali ten 
najväčší zázrak zeme, dieťa – našich nových malých občanov.

Uplynie ešte veľa času, kým títo drobčekovia pochopia význam 
ľudských slov, kým pochopia čo je to láska ale i bolesť a sklamanie. 
Ale už teraz dokážu čítať v matkinej dlani nehu a lásku, z dlaní otca 
istotu a silu. A my im už dnes, hoci o tom nevedia, dávame do daru 
kúsok domova, miesto, kde budú žiť, našu dedinu Prenčov, kde už 
navždy budú mať svoje korene. Slávnostnú chvíľu umocnili svojim 
vystúpením deti z MŠ a uspávanky im zaspievali speváčky z Fsk 
Prenčovan.

Do života boli slávnostne uvítaní :  
Jozef Michal Drozd, Nora Kováčová, Kristián Ujček, Nela  Olí-

ková
Našim najmenším spoluobčanom prajeme, aby boli zdraví, rástli 

ako z vody a svojim rodičom robili len radosť.  
A. Kriegerová

OZNAM
Obecný úrad je v čase od 21. 12. 2012 do 7. 1. 2013 za-

tvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Matrikárka oznamu-
je, že v prípade akejkoľvek matričnej udalosti sa môžete 

kontaktovať na tel. čísle 0911 482 205.  

OZNAM
Základná škola s materskou školou Prenčov je v čase Vianoč-

ných prázdnin od 21. 12. 2012 do 7. 1. 2013 zatvorená.

SLÁVNOSTNÁ  AKADÉMIA VENOVANÁ 
JUBILANTOM A STARŠÍM OBČANOM

Mesiac OKTÓBER je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príleži-
tosti sa v našej obci konalo dňa 26. októbra 2012 slávnostné stret-
nutie s jubilantmi a staršími občanmi našej obce.                        

Pre našich jubilantov a seniorov pripravili veľmi pekný 
program deti z Materskej a Základnej školy ako aj FSk Pren-
čovan.

Významných životných jubileí sa v roku 2012 dožili:
85 rokov - Remiarová Zuzana
80 rokov - Dadová Katarína a Vajdová Mária
75 rokov - Glézgová Libuša, Murinček Juraj, Zupková 

Helena
70 rokov -  Cút Ján, Dado Ján, Králiková Zuzana, Kružlia-

ková Anna a Maruniaková Mária
65 rokov - Dedok Ján, Ečeková Mária, Gregáň Vladimír, 

Jucha Milan, Purdeková Lýdia,  Ryznárová Mária a Veselovská 
Darina.    

60 rokov -  Eček Pavel, Frčka Dušan, Gregáňová Mária, 
Kmeťová Marta, Kutnerová Mária, Lašsáková Magdaléna, Lú-
diková Mária, Ondrík Dušan, Vretenička Ján.

Našim jubilantom a seniorom prajeme, nech ich počas 
jesene života sprevádza len zdravie, pohoda, teplé ľudské 
slovo, láskavý pohľad či pohladenie. Nech sú vo vašej blízkosti 
vždy len samí šľachetní ľudia, ktorí Vás budú zahŕňať  láskou, 
vďačnosťou a porozumením.  A. Kriegerová

DANE A POPLATKY V ROKU  2013
Oznamujeme občanom, že v roku 2013 zostávajú miestne 

dane a poplatky za pevný domový odpad  nezmenené.  Jednou 
z prvých daňových povinností je úhrada dane za psa pre rok 
2013, ktorú je potrebné uhradiť do konca januára. Daň zostala 
nezmenená  3,30 Eur za každého psa.  

Ďalšou povinnosťou je podanie daňového priznania na daň 
z nehnuteľnosti. Priznanie je povinný podať vlastník, u ktorého 
nastali zmeny vo vlastníctve k 1. januáru 2013. Takouto zmenou  
je napríklad kúpa alebo predaj pozemku,  domu, získanie ne-
hnuteľnosti v dedičskom konaní a podobne. Vlastník, u ktorého 
žiadne zmeny nenastali daňové priznanie podávať nemusí. 

Daňové výmery budú občanom doručené do konca februára 
2013 a ich splatnosť bude do 31. 3. 2013. A. Kriegerová

OD  AUGUSTA MÁME OTVORENÝ 
OBCHODÍK S ROZLIČNÝM TOVAROM

     Všetci sa veľmi tešíme s novootvoreného obchodu  MI 
- MAX v ktorom nájdete veľa potrebných drobností do kuchyne 
i domácnosti, školské potreby, bižutériu, spodnú bielizeň, po-
nožky, hračky a rôzny iný tovar.  

Predajňa je otvorená v čase: 
UTOROK – PIATOK od 7,30 h  - 12,00 h, od 13,00 h - 15,30 h      
SOBOTA od 7,00 h  - 11,00 h
Majiteľka predajne pani Zuzana Osvaldová Vás srdečne 

pozýva na Vianočný nákup.  A. Kriegerová
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