
                     ROČNÍK XIV.                       ČÍSLO 2                     JÚL 2012                       NEPREDAJNÉ

PRENČOVAN
Občasn ík  obce  Prenčov

Projekty v priebehu schvaľovania, podpisu 
zmluvy alebo realizácie:

„Modernizácia verejného osvetlenia“ – žiado-
sť bola zaslaná už v roku 2010 na Slovenskú 
inovačnú a energetickú agentúru. 
Predmetom žiadosti je výmena existujúcich svie-
tidiel za moderné a úsporné, výmena výložníkov 
a inštaláciu regulácie verejného osvetlenia. Žiado-
sť bola podaná na príspevok vo výške 115.000,- €. 
Na výsledky sa ešte čaká.

„Prenčov – kanalizácia a ČOV, II. časť“ je ďal-
ším projektom z roku 2010. Ide o pokračujúce 
budovanie kanalizácie a ČOV. Žiadosť  o po-
skytnutie podpory formou dotácie na projekt  
bola zaslaná na Environmentálny fond . 
Žiadosť bola schválená a obec získala dotáciu vo 
výške 33.824,00,- €, pričom sa zaviazala spolu-
financovaním 5% z iných zdrojov (1.691,20,- €). 
Projekt bude realizovaný v časti Štrát a Čistá 
voda.

Projekt investičnej výstavby bytov v časti Štrát 
napreduje. V súčasnosti tu prebieha výstavba 
2 bytových domov po 6 bytov pre mladé ro-
diny. Výstavba bude ukončená kolaudáciou 
v septembri  tohto roku. 
Vykurovanie bude riešené elektrickými konvektor-
mi, ale nájomníci budú mať možnosť vybudovať 
si v byte vykurovanie pevným palivom, pretože 
každý byt bude mať zabudovaný vlastný komín. 
V každej bytovke budú dva 1-izbové byty o výmere 
40,91 m2, dva 3-izbové byty o výmere 64,17 m2 
a dva 3-izbové byty o výmere 62,37 m2. 
Výstavba je financovaná prostredníctvom úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciou 
z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho 
rozvoja SR. Rozpočet stavby je 652.049,81,- €. 
Verejnú súťaž na realizáciu stavebných prác vyh-
rala firma SimKor, s. r. o. Banská Štiavnica.

Ešte  v roku 2010 podala obec Prenčov 
prostredníctvom MAS Zlatá cesta 2 žiadosti 
o nenávratný finančný  príspevok z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.
Prvý projekt bol podaný na opatrenie Obno-
va a rozvoj obcí – „Modernizácia verejných 
priestranstiev v obci Prenčov“.  
Je zameraný na centrálnu časť obce. V súčasnosti 
sa  priestranstvo nedá dobre udržiavať, počas daž-

Obec Prenčov nezaháľa a stále pracuje na projektoch, ktoré prispejú 
k zlepšeniu životného prostredia v obci, zvýšeniu životnej úrovne oby-
vateľov a rozvoju cestovného ruchu. 

ďov je rozbahnené a pre občanov aj nebezpečné. 
Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia 
a rozvoju cestovného ruchu v obci. Výška poža-
dovaného príspevku je 33.445,- €. 
Plánovaná je úprava priestranstva pri hlavnej ceste 
od autobusovej zástavky popri pamätníku pad-
lých vojakov až k Remeselníckemu domu, kde sa 
neupravená príjazdová cesta k domom vydláždi 
a priestranstvo sa upraví vysadením zelene.

Druhý projekt bol podaný na opatrenie Základ-
né služby pre vidiecke obyvateľstvo. 
Žiadosť vo výške 19.350,- € bola podaná na pro-
jekt s názvom „Rekonštrukcia zázemia – Šatne 
a sociálne zariadenia na futbalovom štadióne“.
 Zameraný je najmä na rekonštrukciu vnútorných 
priestorov zázemia miestneho športového ihris-
ka, čím sa prispeje k zvýšeniu atraktivity územia 
a zlepšeniu kvality života nie len v obci, ale aj 
v regióne. 
Plánovaná je komplexná rekonštrukcia umyvární 
a šatní, keramické obklady stien a podláh a zri-
aďovacích predmetov; výmenu podláh, svietidiel 
a ohrievačov vody, okien a dverí a vybavenie šatní 
nábytkom.
Oba projekty boli podporené a v súčasnosti sa 
čaká na podpis zmluvy.

„Modernizácia pestovateľskej pálenice“ je pro-
jekt z programu  „Náš vidiek“ financovaného 
z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR 
Ivety Radičovej. 
Výška dotácie je 10.000,- €. 
Projekt je zameraný na výmenu 
potrubí prívodu povrchovej  vody, 
vybudovanie rampy, osadenie 
zariadenia a technologické 
úpravy, odvodnenie objektu.
Finančné prostriedky je potrebné použiť a vyúčto-
vať do 31. decembra 2012.

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na 
Národný projekt FSR „Terénna sociálna prá-
ca v obciach“, obec Prenčov podala žiadosť 
a bola úspešná. 
Na základe Zmluvy o spolupráci s FSR vznikol 
v obci priestor pre terénneho sociálneho pracov-
níka. Jeho práca je zmluvne upravená na dobu 
určitú, a to od 1. júna 2012 do 31. októbra 2015.
Podsitnianske dni hojnosti – „V Prenčove na 
rínku“ je názov žiadosti o dotáciu na Úrad 
BBSK. 

Dotácia vo výške 1.000,- € je požadovaná na 
dopravu a odmeny pre folklórne súbory a účin-
kujúcich na podujatí a na propagáciu. Projekt bol 
podporený sumou 500,- €.
Žiadosť o dotáciu s týmto názvom bola podaná 
aj na Región Banská Štiavnica, kde bola poža-
dovaná výška dotácie 500,- € na hlavný program. 
Žiadosť bola schválená.

Zvýšenie energetickej úspornosti budovy ZŠ“ 
– projekt zameraný na výmenu okien na ZŠ, 
čím sa dosiahne úspora na prevádzkových 
nákladoch ZŠ, nakoľko okná sú schátralé, 
zhnité a s oslabenou stabilitou.
Žiadosť vo výške 13.500,- € bola podaná na 
Ministerstvo financií SR. O vývoji projektu Vás 
budeme informovať.

V rámci schválenej lokálnej stratégie komplex-
ného prístupu rómskych komunít bol v rámci 
výzvy OP životné prostredie podaný projekt, 
ktorého cieľom je „Systém separácie zložiek 
komunálnych odpadov v obci Prenčov“
Cieľom projektu je zber a separácia vybraných 
zložiek KO v obci. Celková výška nákladov je 
420.000,- €, z toho výška požadovaného prí-
spevku je 399.000,- €. V obci sa vybuduje hala, 
hygienický kiosk a 4 stojiská kontajnerov. Stojiská 
budú rozmiestnené po obci, aby boli prístupné pre 
všetkých obyvateľov. Súčasťou projektu je aj za-
bezpečenie kompostérov a zberných nádob pre 
každú domácnosť v obci. V súčasnosti je projekt 
vo fáze vyhodnotenia. O jeho vývoji Vás budeme 
informovať. 

Žiaľ, nie všetky projekty boli úspešné, ale ani 
to nie je dôvod na smútok. Prídu nové výzvy 
na projekty, do ktorých sa obec Prenčov môže 
zapojiť.

„Kreatívna jeseň života“ je názov projektu 
podaného do Nadácie Orange v rámci výzvy 
„Zelená pre seniorov 2012“. 
Cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality života 
seniorov, podpora ich integrácie a sebarealizácie 
– vytvorením tvorivých dielní zameraných na ručné 
práce. Výška dotácie bola 1.500,- €. 
Celkovo bolo podaných 368 projektov, z toho 
podporili 61. Náš projekt podporený nebol. 

„Ľudový odev v Prenčove“ je názov projektu 
zameraného na vytvorenie tlačenej publikácie 
o vývoji ľudového odievania  v obci Prenčov 
v rokoch 1890 – 1950, určenej pre širokú ve-
rejnosť, ako propagačný materiál i ako učebná 
pomôcka pre školy s regionálnou výchovou.
Žiadosť o dotáciu bola podaná na Úrad BBSK, 
aj na Ministerstvo kultúry SR, sekciu kultúrneho 
dedičstva. Obe žiadosti neboli podporené.

OBEC A JEJ PROJEKTY
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     Takýto je názov projektu, ktorý v marci 2012 podal Miestny odbor 
Matice slovenskej v Prenčove. Matica slovenská vyhlásila výzvu  
na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej 
kultúry v roku 2012. Termín 
podania projektov bol do 16. 3. 
2012 a oprávnení žiadatelia boli: 
Oblastné strediská MS; Miestne 
odbory MS, kluby Odboru Mladá 
Matica; Záujmové a vedecké 
odbory MS. 
     V projekte sme sa zamerali na 
pomoc pre FSk Prenčovan a jeho 
cieľom je uchovanie tradičného 
prenčovského kroja, ktorý sa 
v rôznych časových obdobiach 
menil. Vybrali sme si obdobie 19. 
storočia až do 30-tych, 40-tych ro-
kov 20. storočia, kedy ženy nosili 
dlhé tmavé glótové sukne. Takéto 
originálne sukne z glótu sa nám 
zachovali štyri a naším cieľom je 
vyrobiť nové podľa pôvodného 

Pavel a Zuzana Šoucovci, 
r. 1925

Zachovajme kroje – krásu minulosti 
odrážajúcu sa v prítomnosti

NAŠE  MALÉ  DIVADELNÉ  TURNÉ ...
      Počas dlhých zimných večerov divadelní ochotníci z FSk  Pren-
čovan nezaháľali a nacvičili  divadelnú veselohru z družstevného 
prostredia 50 - tych rokov s názvom „NA CHVOSTE“ od málo zná-
meho autora Rudolfa Kazíka. Hru režírovala Mgr. Alena Ciglanová a  
divákom sme sa  ňou predstavili v premiére na Veľkonočnú nedeľu 
8. apríla 2012.
     Ako vždy nás  prenčovskí diváci, či už domáci, chatári alebo cezpoľ-
ní, nesklamali a sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch. Pevne ve-
rím, že sa im naše družstevné výkony páčili a neľutovali, že nás svojou 
účasťou podporili lebo pravda je 
taká, že sme srdcom „vaši“ a vždy 
sa nám najlepšie hrá na domácom 
javisku pre našich divákov. Počas 
mesiacov apríl a máj sme diva-
delnú hru odohrali ešte 8 krát a to 
v Iliji,  v Štiavnických Baniach, v 
Podhorí, na Močiari, v Pliešovci-
ach, v Kráľovciach – Krnišove, v 
Rykynčiciach a v Medovarciach. 
Počas leta by sme chceli ukončiť 
naše malé turné ešte odohraním divadelného predstavenia v Pren-
čove pre tých, ktorým sa nedalo prísť  na premiéru a tým ukončiť  
tohtoročnú divadelnú sezónu.                                      A. Kriegerová                                            

SADÍME  MI  MÁJE ...
 

Tento rok sme stavali „Máj“ v obci, tak trošku v predstihu.  So-
bota 28. apríla 2012, bola krásna slnečná, keď sa folkloristi previezli 
spevom hore  dedinou na ozdobenom traktore a zvolávali občanov 
na stavanie mája. Dievčen-
ce a ženy  pripravený máj 
ozdobili farebnými stužkami 
a potom ho muži a mládenci 
z radov folkloristov, futbalis-
tov a požiarnikov postavili. 
Tešila nás dobrá účasť  na 
tomto slávnostnom podujatí. 
Veselé piesne a tanec v po-
daní FSk  Prenčovan potešili 
všetkých prítomných milov-
níkov folklóru. Keď sa zotmelo, tancovalo sa v kultúrnom dome pri 
živej hudbe skupiny ROMANO JILO. A tak „Máj, máj, máj zelený“ v 
Prenčove, bol skutočne krásny...                                 A. Kriegerová 

TANCUJÚ  AJ  NAŠE  DETI ...
 Folklór má v našej obci dlhoročnú tradíciu, preto sa miestna 

folklórna skupina rozhodla založiť  tanečnú predprípravku pre detskú 
folklórnu skupinu.

Prvé stretnutie s deťmi bolo 25. apríla 2012, kde sa nám prihlásilo 
20 záujemcov.

Skúšky našich najmladších folkloristov sa konajú každý piatok a 
sme z nich nadšení, lebo robia pokroky a sú veľmi šikovní. Zatiaľ sa 
učia rôzne hry a základy tanečných krokov, ale zvládli už aj tance. 
Divákom sa predstavia na Podsitnianskych dňoch hojnosti v Prenčove, 
ktoré sa budú konať 11. augusta 2012. Veríme, že sa záujem o folklór 
a radosť z tanca  u nich rozvinie a mi budeme môcť v budúcnosti z 
ich radov čerpať  posilu aj do kolektívu starších folkloristov.                                                                         
                                                                                        A.Kriegerová

NAŠA OBEC SA 
PREZENTUJE V DETVE 

Leto je v plnom prúde a pred nami je zaujímavý projekt. Boli sme 
oslovení primátorom mesta DETVA, ako aj usporiadateľmi 47. ročníka 
Folklórnych slávností pod Poľanou, aby sme sa v rámci projektu „NAŠE 
DEDINY“ predstavili a prezentovali našu obec vo vytvorenom Gazdov-
skom dvore v areáli amfiteátra počas všetkých troch dní folklórnych 
slávností v Detve . Ponuku sme prijali, preto sú naše prípravy na toto 
podujatie v plnom prúde. Čo všetko chceme v Detve ukázať?

V prvom rade by sme chceli návštevníkov zaujať a urobiť reklamu 
pre naše obecné slávnosti. V rámci programu „VOJDITE DO DEDINY“ 
je oslovených  osem šikovných žien, ktoré budú pripravovať tradičné 

hontianske jedlo, ako sú lokše a 
šúľance s makom a strúhankou. 
Ďalej budú ponúkať štrúdle a ze-
miakové pagáče.  Oslovili sme aj 
členov klubu dôchodcov, hlavne 
tých, ktorí vystupujú na  PDH v 
Prenčove, aby svojimi ukážkami 
drobných prác vytvorili atmosféru 
gazdovského domu. Tu by sme 
chceli predstaviť  páranie peria, 
pletenie husích pierok na mas-
tenie plechov, výrobu ružičiek s 
krepového papiera a pierok na 
svadbu, strúhanie zubcov do 
hrablí a kovanie kosy.

Naša folklórna skupina 
vystúpi v scénickom programe 
„Naše dediny“ s ukážkou ma-
mľasov na svadbe v réžii Igora 
Kovačoviča. Ďalšie vystúpenia 

nás čakajú na jarmočnej scéne 
a v areáli Gazdovského dvora, 
kde vystúpime s pásmom tancov 
a spevov spod Sitna. Pripravená 

bude aj výstava fotografií zo života našej obce. Všetci účastníci, ktorí 
budú na podujatí reprezentovať obec Prenčov budú oblečení v tra-
dičnom ľudovom odeve.  

Pozývame všetkých, ktorí majú možnosť, prísť sa pozrieť na 
slávnosti do Detvy , aby tak urobili a  podporili  našu obec, ktorá sa tu 
predstaví v širokej prezentácii folklóru, zvykoslovia, remesiel, ukážkou 
prípravy tradičných jedál, rozprávania a ponukou podujatí organizova-
ných obcou.                                                                    A.Kriegerová

Obraz „Mamľasi na svadbe“, 
s ktorým sme sa predstavíme 
na festivale v Detve.

vzoru. V projekte sme žiadali na výrobu 10 sukní a záster sumu 700 
€ tak, aby kroje na javisku čo najvernejšie odzrkadľovali historické 
fakty. 
     V máji 2012 Matica slovenská zverejnila vyhodnotenie podaných 
projektov. Náš projekt bol úspešný a dostali sme finančnú podporu 
vo výške 200 €. Projekt musí byť zrealizovaný a vyúčtovaný do no-
vembra 2012.
     Sme radi, že nás Matica slovenská podporila a my budeme môcť 
aj s finančnou pomocou obce Prenčov realizovať naše sny. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným, ktorí projekt pripravovali a aj tým, ktorí sa budú 
na ňom počas roka podieľať.                              Mgr. D. Prieberová
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3. marec sa významne zapísal do dejín našej obce. Práve v 
tento deň oslobodili našu obec vojská Červenej armády od 
fašistických okupantov. Túto udalosť sme si pripomenuli, 
dňa 2. marca 2012, pietnym aktom – položením kvetov k 
Pomníku padlých. Zúčastnili sa ho, predseda Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v Prenčove, pán Pavol Adámy, 
starostka obce Mgr. Alena Ciglanová, členovia Zväzu 
protifašistických bojovníkov v Prenčove, zamestnanci 
obecného úradu, pani učiteľky a deti Základnej školy v 
Prenčove. Pri tejto príležitosti, bola v obecnom rozhlase 
odvysielaná relácia, na počesť oslobodenia obce, a deti 
ZŠ  predniesli oslavné básne.
Toto podujatie bolo vyjadrením úprimnej vďaky všetkým 
obetiam, ktoré položili životy za náš pokojný  mierový  
život.
                                                                   A. Kriegerová

Po rozsiahlej rekonštrukcii, 
znížení stropu a výmene regálov, 
bola v našej obci dňa 6. marca 
2012 slávnostne otvorená zre-
konštruovaná predajňa COOP 
Jednoty.  Množstvo tovaru pekne 
naukladaného v nových moder-
ných regáloch, presklenné boxy 
na salámy a mäsové výrobky, 
čerstvé ovocie a zelenina potešili 
všetkých zákazníkov.

S najkrajším mesiacom v roku, ktorým je máj sa spája aj najkrajší 
sviatok – deň matiek. „MAMA“ pri tomto slove si každý predstaví svoju 
mamičku.  Milú, starostlivú, chápavú, trpezlivú a obetavú. Je plné nehy, 
dobroty, pochopenia a lásky Aj keď dnešná uponáhľaná doba, akoby 

Dňa 7. mája 2012 sme si pripomenuli 67. výročie ukončenia II. 
svetovej vojny, najväčšej tragédie 20. storočia, ktorá si vyžiadala 
takmer 70 miliónov ľudských ži-
votov.  Spomienkový akt sa začal 
slávnostným položením kvetov 
k pomníku padlých, ktorého sa 
ako hosť zúčastnil podpredseda 
oblastného výboru a predseda 
ZO  SZPB v Banskej Štiavnici 
pán Anton Greguss, predseda 
ZO SZPB v Prenčove pán Pavol 
Adámy, starostka obce Mgr. Alena 
Ciglanová  a občania obce.               

     Po slávnostnom  zapálení 
vatry, starostka obce pozvala 
všetkých prítomných na výborný 
guláš, ktorý pripravila pani Anna 
Remiarová a všetci si na ňom 
pochutili.                                                                           A. Kriegerová                                                              

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA  
AJ V NAŠEJ OBCI
Obec Prenčov sa zapojila do Národného projektu  Terénna sociálna 
práca (TSP) v obci na základe výzvy č. 3/2012. Národný projekt 
TSP v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a 
skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od 
administratívy a znižuje náklady na ňu. Obci bolo schválené jedno 
miesto na pozíciu Terénny sociálny pracovník. Následne bolo vyhlá-
sené výberové konanie, do ktorého sa prihlásila jedna uchádzačka. 
Zamestnaná je od 1. 6. 2012 a kanceláriu má v budove Senior 
Parku. Realizácia projektu je do decembra 2015. Cieľom TSP 
v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa 
ocitnú  v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani 
s pomocou rodiny  a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svoj-
ho sociálneho problému. Za cieľ si kladie preventívne pôsobiť na 
rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať 
vzniku akútnych krízových situácií. Terénny sociálny pracovník po-
skytuje taktiež sociálne poradenstvo v oblasti (bývania, vzdelania, 
zamestnania  a zdravia).                                         Vasiľová Eliška 

TEŠÍME  SA  Z VYNOVENEJ  
PREDAJNE COOP JEDNOTA

Na slávnostnom otvorení 
sa zúčastnil predseda COOP 
Jednota Žarnovica, zástupco-
via COOP Jednota Žarnovica, 
zástupcovia obce Prenčov, ako 
aj zástupcovia dodávateľov a 
hostia. Želáme - nech nám zre-
konštruovaná predajňa roky slúži 
k našej spokojnosti.

                      A. Kriegerová

ZÁZRAČNÉ  SLOVO - MIER

ČESŤ A SLÁVA  PADLÝM  HRDINOM

DEŇ  MATIEK

chcela ukrajovať z materinskej lásky, pravdou však je, že materinský cit 
sa nedá ničím nahradiť. Oslavy sviatku „Dňa  matiek“ sa v našej obci 
konali  13. mája 2012 v kultúrnom 
dome. Svoju lásku a vďaku vyjad-
rili všetkým mamičkám ich ratoles-
ti z materskej a základnej školy v 
Prenčove svojim krásnym progra-
mom. Nechýbalo ani vystúpenie 
FSk Prenčovan, ktorý tiež prispel k 
slávnostnej atmosfére nedeľného 
sviatočného popoludnia.

A. Kriegerová
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Kamenná cestička
Kamenná cestička kvetmi lemovaná,
funkiou, bršlenom krásne vyskladaná.

Biela hortenzia, tá si tam kraľuje,
jej belostná farba oči priťahuje.
Žlté rudbekie hlávky vytŕčajú,
ako lúče slnka čisto sa jagajú.

Aj šípové ruže menia farbu v tvári,

Mužstvo začalo prípravu na jarnú časť sezóny vo februári 
a v marci v nej pokračovalo prípravnými zápasmi, v kto-

rých zvíťazilo nad mužstvom  Vyhne 4:2, Hronským Beňadikom 
3:1, remizovalo s Bátovcami 1:1  a podľahlo Banskej Štiavnici 
B  3:5.

Jarná časť sezóny začala 8. apríla a naše mužstvo malo do 
nej výborný vstup, kde sa mu podarilo priviezť tri body z Hron-
ského Beňadika po víťazstve 2:1. V druhom zápase sa naši 
futbalisti predstavili pred domácimi fanúšikmi a zaknihovali ďalšie 
víťazstvo v zápase proti Šašovskému Podhradiu 3:1. Potom však 
prišli dva nepresvedčivé výkony mužstva v zápasoch proti Rudnu 
(víťaz súťaže)  8:0 a H. Hámrom 7:1. Mužstvo sa s týchto zlých 
výkonov prebralo až v zápase v Malej Lehote, kde dokázalo 
poraziť favorita tohto zápasu 2:1. V posledných troch zápasoch, 
v ktorých naše mužstvo nastúpilo v Banskej Belej (1:0), doma 
s Ostrým Grúňom (0:1) a v Banskej Štiavnici (2:1) podalo naše 
mužstvo veľmi dobré výkony, no napriek tomu v nich nedokázalo 
bodovať keď rozhodli individuálne chyby, nepremenené šance 
a neobjektívny výkon rozhodcov.

Mužstvo tak v jarnej časti súťaže obsadilo 6. miesto, no 
posledné zápasy ukázali, že vie hrať vyrovnané zápasy aj s 
kvalitnými súpermi a zostáva len veriť, že v týchto výkonoch bude 
pokračovať aj b budúcej sezóne, ktorá začne 13. 8. 2012.

                                                                           J. Dolinský

Hovorí sa, že starší ľudia 
by si  na zaslúženom dôchodku 
mali užívať starobu. Venovať sa 
svojim záľubám, ku ktorým často 
počas života nemali čas. Či už je 
to záhradka, vyšívanie, pletenie, 
no v prvom rade je to venovanie 
sa svojim vnúčatám. Veď sa ho-
vorí, že najkrajšia láska na svete 
je láska medzi starými rodičmi a 
vnúčatami.

Tak je to aj medzi nami 
dôchodcami, s ktorými sa pravidel-
ne stretávame v klube dôchodcov. 
To, že sa tu cítime dobre svedčí 
i naša pravidelná dochádzka do 
klubu, kde nás býva skoro vždy 
okolo dvadsať a viac členov.

Sme radi, že sú medzi nami 
i naši noví spoluobčania z pen-
ziónu Seniorpark Prenčov, ktorí 
sa pravidelne s nami stretávajú. 
Navštívili sme ich pri príležitosti 
MDŽ v penzióne, kde sme sa 
výborne zabavili. Ďakujeme im 
za milé pohostenie, ktoré pre nás 
pripravili.

Tak ako po iné minulé roky i 
tohto roku sme si pripravili vlastné 
kultúrne posedenia, či už to boli 
fašiangy, Deň matiek, opekačka. 
Zúčastnili sme sa obecných osláv 
Dňa matiek, kde nás milo prekva-
pili svojim kvalitným programom 
žiaci MŠ a ZŠ, ale aj folklórna 
skupina Prenčovan.

Z ČINNOSTI  KLUBU DÔCHODCOV
Oslavu dňa matiek v klube 

sme si spestrili hudbou, ktorú 
nám zabezpečila p. Emília Cútová, 
za čo jej veľmi pekne ďakujeme. 
Pán Javorský z Podhoria pre nás 
hral a spieval celé popoludnie 
až do večera. Na slávnosti sme 
uvítali medzi nami pani starostku 
Mgr. Alenku Ciglanovú. Veď bez 
dobrej spolupráce s Obecným úra-
dom by sme našu činnosť nemohli 
vykonávať. Ženy boli obdarované 
karafiátmi, ktoré nám sponzorsky 
zabezpečil pán Ľubomír Pela-
chy, za čo mu aj touto cestou 
vyslovujeme srdečnú vďaku. O 
občerstvenie sa postarali členky 
klubu dôchodcov.

Spolupracujeme s členmi 
FSk  Prenčovan. Snažíme sa im 
vždy pomôcť alebo poradiť tam, 
kde nás potrebujú. Napríklad 
v tomto období spolu s nimi a 
obcou pripravujeme prezentáciu 
obce Prenčov v Detve, kde bu-
deme návštevníkom predvádzať 
pletenie pierok, výrobu kvietkov 
z krepového papiera, strúhanie 
zubcov do hrablí a kovanie kosy. 
Sme veľmi radi, že sa môžeme 
podieľať na šírení kultúry, remesi-
el a zvykov, ako i dobrého mena 
našej dediny.

           V. Brnáková ÚČINKOVANIE 
FO ŠTART PRENČOV 
V JARNEJ ČASTI SEZÓNY 2011/2012

keď ranné slniečko milo ich pozdraví.
Na listoch sa z rána rosička trbliece

a biele ľalie týčia sa jak sviece.
Oproti našej chalúpke tichý les,

zurčiaci potôčik peje si pieseň tiež,
veď toľko krásy, čo má Slovensko, vo svete nenájdeš.

Šumenie vetra zanesie pozdrav všade
a Slovák si domovinu v srdci nosiť bude.
Sila, láska, nádej je v slovách viazaná,
do krátkej básničky je tu poskladaná.

Tak keď mi je clivo, keď mám smutné chvíle,
mám priateľky kvietky, nemé, ale milé.

Emília Cútová
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12.00 – 18.00          ZA GAZDOVSKÝM STOLOM

12.00 – 16.00 NA GAZDOVSKOM DVORE

12.00 – 16.00 ���������������������

16.00 – 17.00 ZA NAŠIMA HUMNY: ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

18.00 – 19.00 ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

17.30 – 18.00���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

19.00�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
21.00 – 4.00 ������������������ ����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

12.00 – 18.00 ������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

16.00 – 21.00 �������������������

11. 8.  2012

11. 8. 2012
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12. zasadnutie 26.1.2012
Obecné zastupiteľstvo 
- schválilo príspevok vo výške 200,- € na zakúpenie ozvučovacej techniky 

pre činnosť hudobnej skupiny ROMANO JILO
-  schválilo príspevok vo výške 0,15 €/obyvateľ – podľa počtu obyvateľov 

k 31.12.2010, na kúpu zdravotníckych prístrojov pre Nemocnice a polikliniky, 
n.o. Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, prevádzka Banská Štiavnica 
a to 

- EKG SE 12 v počte 1 ks pre oddelenie vnútorného lekárstva v cene 1890,- €
- 3 ks redukčných ventilov so zvlhčovacou fľašou MEFISELECT v celkovej 

hodnote 594,- € pre oddelenie vnútorného lekárstva a oddelenie dlhodobo 
chorých 
Poslanci sa oboznámili z výsledkami kontroly hlavného kontrolóra, ktoré 

boli vykonané v dňoch 20.9.2011, 9.11.2011 a 19.12.2011. Zároveň starostka 
obce informovala o realizácii druhého revitalizačného projektu.

13. zasadnutie 23.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
- schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné 

prostredie )OPŽP) 2007 – 2013 – Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, 
kód výzvy: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP na realizáciu projektu „Systém sepa-
rácie zložiek komunálnych odpadov v obci  Prenčov

- schválilo plán práce hlavného kontrolóra na rok 2012
Poslanci sa ďalej oboznámili s prípravnými prácami na realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia pálenice“ z finančných prostriedkov Úradu vlády SR v rámci 
programu Náš vidiek. 

14. zasadnutie 29.3.2012
Obecné zastupiteľstvo
- schválilo záverečný účet obce, výročnú správu a hodnotiacu správu obce 

Prenčov za rok 2011
- schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Regionálneho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
prioritná os 2, opatrenie 2.1, oblasť podpory 2.1 b – projektový zámer

 A) vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci Pren-
čov

 B) Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci Pren-
čov
15. zasadnutie 26.4.2012

Obecné zastupiteľstvo 
Berie na vedomie správu o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2012
Schvaľuje plast starostku obce v súlade s § 4 ods. 4 zákon č. 253/1994 
Z.z.
16. zasadnutie 29.5.2012

Obecné zastupiteľstvo
-  Schvaľuje odpredaj pozemku par. č. 782/3 v k.ú. Prenčov  v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Prenčov s použitím bodu 8 
– Prevod majetku priamym predajom a následne ods. 10 – prevod nehnu-
teľnosti hodný osobitného zreteľa pre žiadateľov Martina Andrášeková rod. 
Ladzianska a manž. Peter Andrášek obidvaja bytom Banská Štiavnica L. 
Novomeského 1228/4  o výmere 47 m2 s tým, že do doby odkúpenia nehnu-
teľnosti č.p. 40 od vlastníkov Peter Frólo bytom Prenčov č.p. 188 a Mária 
Popálená bytom Prenčov č. 115, Obec Prenčov uzatvorení s manželmi 
Andrášekovcami „Zmluvu o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy“. Cena na 
odpredaj pozemku je stanovená v zmysle bodu č. 9 z 3. zasadnutia OZ 
v Prenčove konaného dňa 17.2.2011 vo výške 3,-  €/m2  . 

-  schvaľuje Ručenie pre Občianske združenie Zlatá cesta Prenčov IČO 
45022909 v súlade s ustanovením článku 56 ods. 2 nariadenia Komisie 
ES č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania 
nariadenia Rady ES č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníc-
tvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a v súlade 
s ustanoveniami § 303 až 312 Obchodného zákonníka do výšky 110 % 
zálohovej platby poskytnutej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 
Bratislava na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 4400044

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú v plnom 
znení zverejnené na oficiálnej internetovej stránke obce Prenčov, www.pren-
cov.ocu.sk. Lýdia Leleková, zapisovateľka

V predchádzajúcom čísle novín Prenčovan ste sa mohli oboznámiť 
v skratke s hospodárením obce Prenčov k 31.12.2012. V tomto čísle Vám 
predkladáme hospodárenie za 1. štvrťrok 2012, v ktorom sa zároveň 
môžete oboznámiť s programovým rozpočtom na rok 2012. Programový 
rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ďalej na verejnom hovore, 
ktorý sa konal v decembri 2011 a je zverejnený na oficiálnej internetovej 
stránke obce. Nakoľko sa jedná o dva rozsiahle dokumenty (programový 
rozpočet na rok 2012 a čerpanie rozpočtu k 31.3.2012) predkladáme 
vám len upravenú verziu. 

ZASADNUTIE OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V PRENČOVE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET 
NA ROK 2012

Program / Podprogram / Prvok
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ROZPOČET SPOLU 1 235 837 94 098 33 404 8
.
Program 1: Plánovanie, manažment a kon-
trola 992 647 11 825 33 404 5
PODPROGRAM 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO 
ÚRADU 48 980 10095 . 21
Mzdy 32530 4824,91 14,83
Odvody 11950 1649,98 13,80
Telekomunikačné poplatky 1800 357,10 19,83
Kancelárske potreby 1000 327,84 32,78
Príspevok na stravné
Stravné lístky v hodnote 3,80ú1 ks boli zakúpené 
na štvrťrok a zamestnanec prepláca 1,71 €

1500 2212,93

Príspevok do sociálneho fondu 200 42,69 21,35
Príspevok na činnosť hudobnej skupiny ROMNO 
LILO schválený uznesením OZ 0 200

Daň z príjmu právnických osôb 480
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE STA-
ROSTU 1 000 52 . 5

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V ORGANIZÁ-
CIÁCH A ZDRUŽENIACH
V I. Q.2012 boli hradené tieto príspevky:
Združenie miest a obcí Slovenska: 99,- €
Zbor pre občianske záležitosti: 26,- €

300 115 . 38

PODPROGRAM 1.7: PRÍPRAVA A IMPLE-
MENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV 
– Výstavba 12 b.j.
Stavebný dozor na 12 b.j.
Geometrický plán
kolky

941 867 1213 33 404 4

PODPROGRAM 1.8: EVIDENCIA ULÍC, VEREJ-
NÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV . . . .

PODPROGRAM 1.9: AUDIT 500 350 . 70
PODPROGRAM 1.10: ÚČTOVNÍCTVO . . . .
Program 2: Propagácia a marketing 1 970 274 . 14
PODPROGRAM 2.1: PODPORA REGIONÁL-
NYCH ZDRUŽENÍ PRE ROZVOJ TURISTIC-
KÉHO RUCHU

350 . . .

PODPROGRAM 2.2: INTERNETOVÁ KOMU-
NIKÁCIA 200 70 . 35
PODPROGRAM 2.3: WEB STRÁNKA SAMO-
SPRÁVY 50 . . .

PODPROGRAM 2.4: INZERCIA V MÉDIÁCH 200 . . .
PODPROGRAM 2.5: VYDAVATEĽSKÉ SLUŽ-
BY
Bol vydaný l k občasníka Prenčova v náklade 
200 ks

1 100 204 . 19

PODPROGRAM 2.6: KRONIKA OBCE 70 . . .
Program 3: Interné služby 21 290 8 029 . 38
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH 
ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 2 000 . . .

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA 
A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY
Poistné za obecné budovy na rok 2012

3 400 3 092 . 91

PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRA-
TÚRA . . . .

PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
BUDOV 500 . . .

PODPROGRAM 3.6: VZDELÁVANIE ZAMEST-
NANCOV 350 247 . 71
PODPROGRAM 3.7: INTERNÝ INFORMAČNÝ 
SYSTÉM
Ročné poplatky za údržbu programového vy-
bavenia

600 555 . 93

PODPROGRAM 3.8: AUTODOPRAVA 5 300 2 320 . 44
PEUGEOT 308 pohonné hmoty 1200 460,83 37
PEUGEOT 308 údržba 400 0 0
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RENAULT pohonné hmoty 600 0  
RENAULT údržba 200 0
PV3S pohonné hmoty 600 80 13,34
PV3S údržba 400 0
Poistenie, parkovacie karty, diaľničná známky 1900 1779,74 93,67
PODPROGRAM 3.9: VOĽBY 640 453 . 71
PODPROGRAM 3.10: ENERGIE 8 500 1 362 . 16
Remeselnícky dom elektrika 1300 264 20,31
Remeselnícky dom palivové drevo 500
Vodojem elektrika 0 16
Ihrisko elektrika 600 117 19,50
Kultúrny dom elektrika 3000 672 22
Kultúrny dom palivové drevo 1000 0
Dom smútku elektrika 100 24 24
Program 4: Služby občanom 3 054 6 . 0
PODPROGRAM 4.1: OBČIANSKE OBRADY, 
SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 200 6 . 3
PODPROGRAM 4.5: STAVEBNÝ ÚRAD 964 . . .
PODPROGRAM 4.6: ČINNOSŤ MATRIKY 1 690 . . .
PODPROGRAM 4.8: EVIDENCIA OBYVA-
TEĽSTVA 200 . . .

PODPROGRAM 4.9: RYBÁRSKE LÍSTKY . . . .
Program 5: Bezpečnosť 200 . . .
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMI 200 . . .
Program 6: Odpadové hospodárstvo 10 500 3 769 . 36
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO 
ODPADU 10 000 3 769 . 38
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO 
ODPADU 500 . . .

Program 7: Komunikácie 1 000 . . .
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA 
KOMUNIKÁCIÍ 1 000 . . .

Program 8: Vzdelávanie 90 601 17 166 . 19
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA 34 825 6 044 . 17
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA 40 950 8 686 . 21
PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB 4 577 799 . 17
PODPROGRAM 8.4: STRAVOVANIE V JEDÁL-
ŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 10 249 1 637 . 16
Program 9: Šport 3 000 274 . 9
PODPROGRAM 9.2: DOTÁCIE NA ŠPORT 3 000 274 . 9
Program 10: Kultúra 4 100 419 . 10
PODPROGRAM 10.1: KULTÚRNE PODUJA-
TIA 4 100 419 . 10
Program 11: Prostredie pre život 49 849 37 624 . 75
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE 3 100 737 . 24
PODPROGRAM 11.2: OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 45 549 36 887 . 81
PODPROGRAM 11.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ 
ZELENE 1 200 . . .

Program 12: Bývanie 750 24 . 3
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH 
BYTOV 750 24 . 3
Program 13: Sociálne služby 14 430 4 429 . 31
PODPROGRAM 13.1: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV 3 800 2 005 . 53
PODPROGRAM 13.2: DÁVKY V HMOTNEJ A 
SOCIÁLNEJ NÚDZI 6 000 1 700 . 28
PODPROGRAM 13.3: JEDNORAZOVÉ DÁV-
KY 800 91 . 11
PODPROGRAM 13.4: OPATROVATEĽSKÁ 
SLUŽBA 200 . . .

PODPROGRAM 13.5: STRAVOVANIE DÔCHOD-
COV 3 300 633 . 19
PODPROGRAM 13.6: KLUBY DÔCHODCOV 330 . . .
Program 14: Administratíva 42 446 10 259 . 24
PODPROGRAM 14.1: TRANSAKCIE VEREJ-
NÉHO DLHU 42 146 10 066 . 12
Splátka úrokov z úveru 35 000 4266 12
Splátka istiny z úveru 7 146 5800 81
PODPROGRAM 14.2: FINANČNÁ ROZPOČ-
TOVÁ OBLASŤ 300 193 . 64

Plnenie rozpočtu - sumarizácia

Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2012
Vý-

davky 
(spolu)

Finanč-
né ope-

rácie
Spolu

Výdavky spolu 121 702 5 800 127 502
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 45 229 . 45 229
Program 2: Propagácia a marketing 274 . 274
Program 3: Interné služby 8 029 . 8 029
Program 4: Služby občanom 6 . 6
Program 5: Bezpečnosť . . .
Program 6: Odpadové hospodárstvo 3 769 . 3 769
Program 7: Komunikácie . . .
Program 8: Vzdelávanie 17 166 . 17 166
Program 9: Šport 274 . 274
Program 10: Kultúra 419 . 419
Program 11: Prostredie pre život 37 624 . 37 624
Program 12: Bývanie 24 . 24
Program 13: Sociálne služby 4 429 . 4 429
Program 14: Administratíva 4 459 5 800 10 259

Bežné príjmy

Sc
hv

ál
en

ý 
ro

zp
oč

et

Pl
ne

ni
e 

k 
31

.3
.

(ti
s.

 €
)

%
 p

ln
en

ia

 

Ka
te

gó
-

ria

Po
lo

žk
a

Po
dp

o-
lo

žk
a

Názov

1    SPOLU 302790 101079 33
2        
3 100   Daňové príjmy 159030 51887 33
4 110   Dane z príjmov a kapitálového majetku 120000 35852 30
5  111  Daň z príjmov fyzickej osoby 120000 35852 30

6   003 Výnos dane z príjmov poukázaný 
územnej samospráve 120000 35852 30

7 120   Dane z majetku 28500 11514 40
8  121  Daň z nehnuteľností 28500 11514 40
9   001 Z pozemkov 25300 9687 38
10   002 Zo stavieb 3100 1802 58

11   003 Z bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome 100 25 25

12 130 Dane za tovary a služby 10530 4521 43
13  133  Dane 10530 4521 43
14   001 Za psa 530 406 77
15   012 Za užívanie verejného priestranstva 5000 55 1

16   013 Za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 5000 4060 81

17 200   Nedaňové príjmy 67860 17376 26

18 210   Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 55900 12514 22

19  212  Príjmy z vlastníctva 55900 12514 22

20   003 Z prenajatých budov, priestorov a 
objektov 55900 12514 22

21 220   Administratívne poplatky a iné poplatky 
a platby 11960 4859 41

22  221  Administratívne poplatky 2000 511 26
23   004 Ostatné poplatky 2000 511 26

24  223  Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a služieb 9960 4348 44

25   001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 9960 4348 44

26 240   
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, 
návratných finančných výpomocí, 
vkladov a ážio

 3  

27 290   Iné nedaňové príjmy    
28  292  Ostatné príjmy    
29 300   Granty a transfery 75900 31816 42
30 310   Tuzemské bežné granty a transfery 75900 31816 42
31  312  Transfery v rámci verejnej správy 75900 31816 42
32   001 Zo štátneho rozpočtu 75900 31816 42

Kapitálové príjmy Schválený 
rozpočet

Plnenie 
k 31.3.
(tis. €)

% 
plne-
nia Kate-

gória
Polož-

ka
Podpo-
ložka Názov

1    SPOLU 527747 10000 2
2        
3 230   Kapitálové príjmy    

4  233  Príjem z predaja pozemkov 
a nehmotných aktív    

5 320   Tuzemské kapitálové granty 
a transfery 527747 10000 2

6  322  Transfery v rámci verejnej 
správy 527747 10000 2

7   001 Zo štátneho rozpočtu 227747 10000 4

8   002 Zo štátneho účelového 
fondu 300000   

Finančné príjmy Schvá-
lený 

rozpočet

Plnenie k 
31.3.
( €)

% pl-
nenia Kategó-

ria
Polož-

ka
Podpo-
ložka Názov

1    SPOLU 405300 50936 13
2        

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

18300 17532 96

4 450   Z ostatných finančných 
operácií 18300 17532 96

5  453  Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov 18000 17532 97

6  454  Prevod prostriedkov z 
peňažných fondov 300   

7   002
Z ostatných fondov obce a 
z ostatných fondov vyššieho 
územného celku

300   

8 500   Prijaté úvery, pôžičky a 
návratné finančné výpomoci 387000 33404 9

9 510   Tuzemské úvery, pôžičky a 
návratné finančné výpomoci 387000 33404 9

10  514  Ostatné úvery, pôžičky a 
návratné finančné výpomoci 387000 33404 9

11   002 Dlhodobé 387000 33404 9
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Voda je tekutina vzácna a vôbec nie 
je lacná,

keď ňou šetríme, vodné zdroje chrá-
nime.

Toto je časť EKOkódexu (pravidlá 
podľa, ktorých sa učíme žiť)žiakov ZŠ 
s MŠ Prenčov. Vybrala som ju zámerne, 
pretože našou prioritnou témou, pre nás 
v druhom certifikačnom období programu 
Zelená škola, je práve VODA. Odkedy 
sme sa pustili do objavovania záhad 
fenoménu VODA prešlo desať mesiacov. 
Počas tohto obdobia sa ale naši žiaci veľa 
o vode dozvedeli a naučili. Vedia čo je to 
kolobeh vody v prírode, aké má voda 
skupenstvá, ale aj to, ako ju my ľudia, 
dokážeme znečisťovať.

     Naučili sme sa, že čističky odpa-
dových vôd, ktoré má už vybudovaných 
veľa prenčovských rodín, nie sú len na 
parádu, ale slúžia dobrej veci. Už vieme 
ako fungujú, a to aj vďaka p. Pavlovi Gre-
gáňovi, seniorovi, a p. Piatrovej, ktorí nás 
sprevádzali malou súkromnou exkurziou, 
pri ich čističke. 

Divadielko 
O kvapôčke Ruženke

....Vodička tu bude stále,
a aj tieto kvapky malé.
Ale pozor na to deti, 
len keď v nej nebudú smeti!
Potom by to bolo zlé
aj pre našu celú zem.

Týmito slovami končili deti svoje 

EKO OKIENKO ZŠ a MŠ PRENČOV
divadelné predstavenie O Kvapôčke Ru-
ženke. Predstavili sa s ním, nielen pred 
vlastnými kamarátmi z prenčovskej škôlky, 
ale aj pred škôlkármi banskoštiavnických 
materských škôl pri príležitosti Environfil-
mu 2012. Zožali veľký potlesk a uznanie 
za ich skvelé herecké výkony.

Ešte raz ste ich mohli vidieť pri príle-
žitosti Slávnostného otvárania školského 
jazierka, ak ste prijali naše pozvanie aj 
prostredníctvom obecného rozhlasu. 
Veríme, že ešte budeme mať možnosť 
pochváliť sa s ním aj Vám ostatným.

Svetový deň vody

Dňa 22. marca sme si aj my pripome-
nuli Svetový deň vody a mysleli sme pri 
tom na všetkých tých na svete, ktorí ne-
majú možnosť, ako my, otočiť kohútikom 
a napiť sa čistej vody.

Deti sa učia vodou šetriť a poznávať, 
aká vzácna je táto tekutina.

Počas tohto dňa sa hrali napr. na 
záchranárov a skúšali čistiť vtáčie pierka, 
zašpinené od oleja. Vedia, že akákoľvek 
ekologická katastrofa pri znečistení vody 
ohrozuje stovky vtákov a zvierat. Hrali sa 
aj na výskumníkov, ktorí skúmali, čo naj-
lepšie vyčistí ropnú škvrnu na vode, ako 
vyzerá voda pod mikroskopom. Mohli si 
tiež na vlastnej koži vyskúšať ako prali 
ich staré mamy v koryte a bez chemic-
kých práškov na pranie a ako ľahko sa 
dá umyť špinavý hrniec pieskom a čistou 
vodou. Takéto učenie deti baví  a zanechá-
va v ich hlavách úžasné zážitky a dúfame, 
že aj nejaké tie vedomosti.

Slávnostné otváranie 
školského jazierka

     Snom žiakov a ich pedagógov 
bolo mať v školskej  záhrade vodnú 
plochu s množstvom vodných rastlín 
a živočíchov, ktoré by mohli na vlastné 
oči pozorovať a kde by sme si mohli 
len tak v pokoji posedieť a relaxovať. 
Tento sen nám pomohli splniť všetci 
tí, ktorí schválili náš projekt „Návrat 

vody do krajiny“ v rámci HSBC 
Klimatická iniciatíva 2012. S ich 
finančnou podporou  a za pomoci 
rodičov, žiakov, zamestnancov našej 

školy sme vybudovali krásne školské 
jazierko. Nebola to ľahká cesta, ale 
kde je záujem a šikovné ruky, všetko 
sa podarí. Popri všetkých aktivitách, 
ktoré v našej malej školičke robíme, je 
to pre nás krásna odmena. Všetkým, 
ktorí pomáhali ďakujeme.

Deň Zeme
      Aj tento školský rok sme nezabudli 
darovať našej Zemi rôzne darčeky. Počas 
Týždňa Zeme sme opäť zasadili ďalšie 
mladé stromčeky do našej zbierky v škol-
skej botanickej záhrade. Skrášlili sme si 
areál vysadením kvietkov, zasadili sme 
zeleninku na našom políčku.
      Učili a hrali sme sa v prírode. Naším 
obľúbeným výletným miestom je „lúka pod 
Sitnom“, na ktorú sa dostaneme vždy po 
turistickom chodníku A. Kmeťa. Tento raz 
sme však mali oči otvorené a to čo sme na 

Čistička
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Znova končí ďalší školský rok, ktorý aj 
nám veľmi rýchlo ubehol. Rozlúčime sa s 
našimi predškolákmi, ktorí odchádzajú do 
základnej školy. Sú to: Karinka Tancošová, 
Barborka Zimanová, Viktorka Vreteničko-
vá, Ľubko Mišuta, Marianko Remeň. V 
septembri sme začali s počtom 20 detí 
vo veku od 3. do 6. rokov Keď sa vrátime 
v spomienkach dozadu a zaspomíname 
si na prvý príchod nových detí do ma-
terskej školy, zdá sa nám neuveriteľné, 
že uplynulo už toľko času. Každé dieťa 
bolo iné, jedno nesmelé, druhé až príliš 
aktívne, jedno tichučké, druhé až príliš 
výrečné. Stretli sa tu najrozmanitejšie 
povahy, ich srdiečka mali jedno spoloč-
né- všetky chceli byť milované a všetky 
chceli rozdávať lásku. Detská dušička je 
veľká. Často nás svojou spontánnosťou a 
aktivitou dokázali strhnúť a my sme mali 
priestor poskytnúť im nové poznatky a 
mnohému ich naučiť. Bolo to vzájomné 
obohacovanie. Teraz, keď nastali dni po-
hody, spokojnosti a radosti spomíname na 
mnohé zážitky a akcie, ktoré sme počas 
školského roka pripravili, alebo sa na nich 
zúčastnili. Boli to - Uvítanie detí, Mikuláš, 
Vianočné trhy, Karneval, Deň matiek, 
Školská olympiáda.

Posledná vydarená akcia na ktorej 
sme sa zúčastnili s počtom 14.detí bola 
prehliadka folklórnych vystúpení detí 
materských škôl nášho okresu s názvom 
Tancuj, tancuj vykrúcaj... Prehliadka sa 
konala na nádvorí kaštieľa vo Sv. Antone. 
Naše deti sa predstavili dvomi ľudovými 
tancami. Tanček na pieseň ,, Dievča, die-
vča“ tancovali len dievčatá. Druhý tanček 
,,Kukurička strapatá, strapatá“ tancovali 
dievčatá a chlapci, ako dvojice. Piesne 
boli z CD, ktoré nahrala naša základná a 
materská škola. Vystúpenie sme začali, 
ako prví. Deti oba tančeky bez problé-
mov zvládli, za čo ich obecenstvo ocenilo 
veľkým potleskom a organizátori podujatia 
sladkou odmenou.

V tomto školskom roku prešla zme-
nou aj naša budova. Máme kompletne 
prerobenú umyvárku a WC aj s novým 
zariadením, nové podlahy na vstupných 
chodbách, vymenené dvere v celej budo-
ve, nové sú aj vchodové dvere a okná. 
Za pekné zmodernizované prostredie, v 
ktorom sa cítia dobre naše deti  sa chceme 
poďakovať najmä pani starostke, ktorá na-
šla potrebné financie na jeho realizáciu.

 Záverom prajeme všetkým malým aj 
veľkým krásne prežitie prázdnin, užite si 
ich všetci v šťastí a v zdraví. 

 

nej videli, netúži vidieť ani jeden správny 
ochranár. Čierne skládky, plné odpadu 
v nás vyvolávali smútok a hnev nad tými, 
ktorí sa nehanbia odviesť svoj odpad, za 
dedinu prírode priamo do lona. Ani deti 
nechápu dospelákov, prečo zahadzujú 
smeti do lesa, keď dnes už všade odpad 
separujeme a odvezú vám ho priamo 
spred domu. Toto všetko nám prebehlo 
hlavou pri našom výlete. Neváhali sme 
preto a chodník sme vyčistili. Veríte, že 
sme nazbierali 5 vriec odpadu? Čo vy 
na to ?

Detské olympijské hry

     Pri príležitosti MDD dostali deti od 
rodičov a pani učiteliek skvelý dar-
ček. Už 3. ročník Detských olympij-
ských hier sme zorganizovali práve 
k ich sviatku. Deti mali možnosť 
ukázať svoje športové zručnosti 
v tradičných disciplínach v behu, 
skoku a hode loptičkou. Každý bol 
víťaz s medailou na krku, nielen za 
super výkony, ale aj za snahu, kto-
rou deti medzi sebou súťažili. Keďže 
bol sviatok detí nechýbala ani slad-
ká odmena a darčeky na pamiatku. 
Je dobre, že sa nájdu medzi nami 
ľudia ochotní pomôcť a prispieť as-

poň troškou k tomu, aby sa naše deti 
radovali. Ďakujeme rodičom (J. An-
tošíková, Z. Antošíková, R. Tanco-
šová, J. Binderová, M. Ečeková, Ľ. 
Dubovská, A. Vanková , V. Remeňo-
vá, M. Walnerová), zamestnancom 
školy (R. Štrbová, J. Školiaková, A. 
Šípková) a sponzorom ( GRUBER 
Logistics, s.r.o. Banská Štiavnica, 
Obecný úrad Prenčov, Občianske 
združenie Zlatá cesta) za ich po-
moc. Tešíme sa na IV. ročník DOH 
Prenčov.

Koncoročný výlet

     Žiaci sa naň tešia už od začiatku 
školského roka. Tento rok sme sa od-
viezli autobusom do Čierneho Baloga 

a starou železničkou do prekrásneho 
prostredia Slovenského Rudohoria 
– Vydrovskej doliny. Lesnícky skanzen, 
ktorý sme naprieč prešli, ponúkol našim 
žiakom veľa zaujímavých vecí z oblasti 
lesníctva – lesnícke stroje, živé diviaky, 
lesné mravenisko, krásny výhľad a hlavne 

tiché prostredie lesa.    Výlet sme ukončili 
v Bystrianskej jaskyni, kde sme si prezreli 
kvapľovú výzdobu a miesto, kde v zime 
hniezdia netopiere. Týmto výletom sme 
ukončili školský rok 2011/2012 a tešíme 
sa na prázdniny. Hurá!!!

Mgr. M. Havranová

MATERSKÁ ŠKOLA

OZNAM 
PRE RODIČOV

Prevádzka materskej školy 
počas prázdnin je od 13. 8. 
do 31. 8. 2012.
Deti je potrebné na toto obdo-
bie záväzne prihlásiť. Mater-
ská škola bude otvorená, ak 
sa prihlási a pravidelne bude 
dochádzať aspoň 5 detí.
                           J. Frčková
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     Od januára do konca mája 2012 sme sa aktívne zúčastňovali 
nasledovných prezentačných akcií a odborných exkurzií:

V dňoch 21. - 22. 2. 2012 – účasť na prezentačnej návšteve 
regiónu MAS SPLAV v Českej republike – (účastníci Mgr. A. 
Ciglanová, J. Bačíková, Ing. R. Gábryš, Ľ. Jucha), návšteva 
zameraná na naštartovanie ďalšej spolupráce a na prezentáciu 
zrealizovaných projektov v rámci Programu LEADER ako napr. 
Firmu PLEVA zameranú na výrobu kozmetických prípravkov, 
kožiarsku výrobňu v meste Rokytnice, ovocné sady Synkov, 
halový sklad na obilie farma Bartoš, pestovateľskú pálenicu 
Skuhrov nad Belou ...   

Firma PLEVA zameraná na výrobu kozmetických prípravkov zo včelích 
produktov

oOo

Dňa 16. 3. 2012 – pracovné stretnutie zamerané na prezentáciu 
občianskeho združenia KRAS z hľadiska rozvoja vidieckeho ces-
tovného ruchu (účastníci J. Bačíková, Mgr. D. Prieberová)  

oOo

Dňa 17. 4. 2012 – informačný deň na tému podpora vidieckych  
obcí a dobré príklady z implementácie Plánu rozvoja vidieka  
SR (účastníci Mgr. A. Ciglanová, Mgr. Ľ. Kuková, J. Bačíková, 
S. Neuschl) 

oOo

V dňoch 19. 4. - 22. 4. 2012 účasť na veľtrhu v Poľsku, Kielce 
Agrotravel 2012 zameranom na prezentáciu rôznych regiónov 
Slovenska, ich produktov, služieb a rozvoja vidieckeho cestovné-
ho ruchu (účastníci A. Kriegerová, Mgr. D. Prieberová,  R. Šorek,  
M. Skokan, M. Hajko, D. Baranyaiová, J. Baranyai)
Zástupcovia Zlatej cesty na výstave prezentovali náš folklór, 
rezbárske remeslo a včelie produkty. 

oOo

V dňoch 8. 5. - 14. 5. 2012 účasť na odbornej exkurzii vo Fran-
cúzsku – Le Puy en Velay spojenej s prezentáciou   regionálnych 
produktov a remesiel z Banskobystrického regiónu, spolu 35 
účastníkov, zo Zlatej cesty 6 osôb J. Bačíková, A. Kriegerová, 
D. Baranyaiová, M. Ivanič, J. Gembický, K. Cibulová. Cieľom ex-
kurzie bolo získanie a výmena skúseností z uchovávania tradícií 
a finalizácie a propagácie miestnych produktov v rámci aktivít 
miestnych akčných skupín  zo 14 krajín – Belgicka, Bulharska, 
Estónska, Francúzskej Guyany, Francúzska, Holandska, Litvy, 
Lotyšska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska 
a Talianska. 

       Prvé tri  dni boli zamerané na ukážky domácej produkcie a 

Čo je nové v regióne Zlatá cesta ?

predstavenie jednotlivých zúčastnených národných delegácií. 
Mali sme možnosť oboznámiť sa s produkciu zameranou na 
tradíciu, miestny potenciál a uchovávanie genofondu a tradič-
ných plodín a jedál a používania značky kvality. Pozoruhodné a 
poučné boli hlavne kreatívne a rôznorodé spôsoby využívania 
a zhodnocovania miestnych tradícii, zdrojov a potenciálu pri 
zachovaní organického hospodárenia. 

Štvrtý deň bol zameraný na prezentáciu a predaj miestnych 
produktov, ukážky tradičných jedál a remesiel. Naša skupina 
pripravovala pirohy s makom, kysnuté koláče (geľove kolies-
ka), ukážku maľovania kraslíc, predaj medu a včelích výrobkov. 
Boli sme oblečení v krojoch a zaspievali sme aj naše slovenské 
piesne. 

Celkovo je možné odbornú exkurziu hodnotiť ako veľmi 
úspešnú i napriek niektorým organizačným nedostatkom zo 
strany Francúzska a prezentáciu našich miestnych produktov 
ako veľmi dobrú reprezentáciu Slovenska, ocenenú aj zástup-
cami vedenia poľnohospodárskej komory, ako najreprezentatív-
nejšiu a najlepšiu zo všetkých zúčastnených krajín. Za to patrí 
vďaka všetkým zástupcom našich organizácií, ktorí sa odbornej 
exkurzie zúčastnili.

oOo

Dňa 23. - 24. 5. 2012 sme navštívili miestnu akčnú skupi-
nu Podhoran zameranú na výmenu skúseností v realizácii 
Programu LEADER. Tejto exkurzie sa zúčastnili starostovia 
obcí, poslanci a aktívni občania z regiónu, spolu 45 účastníkov.  
Prehliadka začala dňa 23. 5. 2012 v meste Skalica, kde sme 
si prezreli zrekonštruované námestie pred radnicou, vináreň 
u Františkánov. Navštívili sme aj výrobňu pravého skalického 
trdelníka, ktorý ako prvý slovenský výrobok získal certifikát 
Európskej komisie. Ďalej sme navštívili obec  Prietrž, kde sa 
nachádza jediná papiernička na Slovensku zameraná na tradič-

nú  výrobu papiera.  Navštívili sme aj múzeum M. R. Štefánika 
so zaujímavým výkladom a vystúpili sme aj na Bradlo, kde sa 
nachádza mohyla M.R. Štefánika. 

Druhý deň 24. 5. 2012 sme pokračovali v prehliadke v obci 
Rozbehy, kde sme si prezreli rozhľadňu a veterný park pod-
porené z EÚ. V obci Prievaly nás privítala pani starostka, kde 
sme si mohli prezrieť zrekonštruované a zmodernizované stavby 

Takto sme reprezentovali Slovensko

Návšteva papierničky v Prietrži  a prehliadka Múzea M. R. Štefánika 
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a objekty spoločenského významu kultúrny dom a obecný úrad. 
V tejto obci  sme navštívili aj pivovar, kde sa vyrába tradičné pivo 
Sandorf. Prehliadka pokračovala v Plaveckom Podhradí, kde 
sme navštívili Agroturistické zariadenie poľnohospodárskeho 
podniku. Po obede sme pokračovali workshopom zameranom 
na výmenu skúseností a pozitívnych príkladov realizovaných 
projektov, Program LEADER a projekty spolupráce.  Informačná 
aktivita bola pre všetkých účastníkov veľkým prínosom a získa-
ním nových poznatkov a informácií. 

oOo

V dňoch 29. - 31. 5. 2012 sa v Levoči konal 3. ročník stretnutia 
zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka, pričom prvé 
dva ročníky sa konali v ČR a tohto roku sa po prvýkrát konalo 
podujatie na Slovensku s cieľom výmeny skúseností a poznat-
kov z doterajšej implementácie a budúcej prípravy prístupu 
Leader v krajinách EÚ spojené s prezentáciu domácej kultúry 
a produktov.
Počet zúčastnených krajín: 10 - Slovensko,  Česko, Lotyšsko, 
Poľsko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Fínsko, Srbsko, 
Veľká Británia.
Podujatie sa neoficiálne zahájilo spoločenským stretnutím s kul-

túrnym programom 29. 5. 2012.  Oficiálne otvorenie sa uskutočni-
lo ráno na Námestí majstra Pavla. LeaderFEST konaný prvýkrát 
na Slovensku otvorila predsedníčka MAS Lev a Národnej siete 
slovenských MAS, ktoré boli organizátormi podujatia, Andrea 
Hradiská. Otvorenie podujatia bolo sprevádzané jarmokom reme-
siel a domácich produktov, ktorý trval po celý deň podobne ako 
aj sprievodné kultúrne podujatia na dvoch pódiách na námestí. 

Folklórne skupiny Prenčovan a Geľovianka na LEADER FESTe 
v Levoči

Celkom sa jarmoku zúčastnilo 47 remeselníkov a producentov a 
455 účinkujúcich z 36 folklórnych súborov. Náš región úspešne 
reprezentovali dve folklórne skupiny Prenčovan a Geľovianka, 
remeselníci boli M. Kanáloš a M. Skokan.  
Odborné podujatia  boli zamerané na  témy Komunitne riadený 
miestny rozvoj, Mládež a miestni obyvatelia, Vidiecky cestovný 
ruch a  Miestne regionálne produkty a služby. 
Večer sa konal slávnostný spoločenský večer s pohostením a veľ-
mi bohatým kultúrnym programom na úvod v divadelnej sále.
Posledný deň podujatia sa konala konferencia NSRV s medziná-
rodnou účasťou, na ktorej vystúpilo 10 prednášateľov zo Sloven-
ska, ČR a Poľska na tému Leader a komunitne riadený miestny 
rozvoj s orientáciou na budúce programovacie obdobie.

     J. Bačíková

Pod týmto názvom sa už po štvrtý krát konalo podujatie pre 
deti plné rozprávok, súťaží, atrakcií, sladkostí  ... 

Po prvý krát nám vyšlo aj počasie a 26. máj 2012 bol pre deti 
a rodičov, ktorí prišli do obce Počúvadlo rozprávkový. Deti mohli 
stretnúť a vidieť 12 mesiačikov, Zlatú priadku a Maťka Klingáča, 
Shreka, vodníkov, žabky, zlú Marfu a dobrú Nastenku, Jánošíka 
a zbojníkov, Maťka a Kubka, sokoliarov, kone ... 

Podujatie sponzorovali obce Baďan, Beluj, Kráľovce – Krni-
šov, Počúvadlo, Prenčov a Žibritov, Topky Počúvadlo, Potraviny 
Stabon Štiavnické Bane, Paket s.r. Zl. Moravce, SPOLAGRO 
s.r.o. Počúvadlo. Všetkým sponzorom ešte raz ďakujeme.

                  J. Bačíková

Deti si zasúťažili                                 

Vodnícka rodina

POĎTE DETI, POĎTE S NAMI 
NA STRETNUTIE S ROZPRÁVKAMI
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V roku 2012 boli  rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a odpady 
doručené do domácností občanom do 26. 2. 2012.

Vyrubená daň pre fyzické osoby v plnej výške je splatná do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, čo bolo 
do konca marca 2012. Aj keď väčšina občanov má túto povinnosť 
splnenú, je ešte časť občanov, ktorá svoje záväzky neuhradila, nielen 
za tento rok, ale aj za roky minulé. Žiadame preto, týchto občanov, 
aby tak urobili, čo v najkratšom čase, alebo si prišli na OcÚ dohod-
núť splátkový kalendár. V záujme obce nie je, siahnuť exekúciou 
na príjmy občanov – neplatičov, preto vyzývame všetkých, aby si 
svoje záväzky uhradili a zbytočne sa nevystavovali komplikáciám a 
exekučným poplatkom z omeškania.
 

Rok 2012 „DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI.“

Vydaných  235 výmerov pre fyzické osoby
Prevod nezaplatených daní z roku 2011 .................... 354,25  €
Predpis na rok 2012  ...................................................     4 465,11  €
Uhradené k 25. 6. 2012  ..............................................   4 016,58  €
Neuhradené  ........................................... .............. ......      802,78  €
Uhradilo:                                                   202  občanov
Neuhradilo:                                                 33  občanov
 

Rok 2012 „POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD“

Vydaných 226 výmerov pre fyzické osoby / domácnosti./
Prevod nezaplatených poplatkov z roku 2011 ............ 1 405,50  €
Predpis na rok 2012  ................................... .......... ....    5 251,57  €
Uhradené k 25. 6. 2012 ............................................     4 589,93 €
Neuhradené ................................... ............................     2 067,14  €
Uhradilo:                                                    185  občanov
Neuhradilo:                                                  41  občanov
 

Rok 2012 „ DAŇ ZA PSA „  / 107 majiteľov psov v obci /

Prevod nezaplatenej dane za psa z roku 2011  ........        3,30  €
Predpis na rok 2012   ...................................................     425,70  €
Uhradené k 25. 6. 2012  ................................. ............       412,50 €
Neuhradené ..................................................................        16,50 €
Uhradilo:                                                     102  občanov
Neuhradilo:                                                     5  občanov
 
     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

Autori článkov: 
Bačíková Janka; Brnáková Vilma; Ciglanová Alena, Mgr.; 
Cútová Emília; Dolinský Ján; Ečeková Dominika; Frčková 
Janka; Havranová Milena, Mgr.; Kriegerová Anna; Leleko-
vá Lýdia; Prieberová Drahomíra, Mgr.; Vasiľová Eliška.

PRIPOMÍNAME - MÁTE ZAPLATENÉ 
MIESTNE DANE ?

Skončila zima a prvé marcové slniečko nás vytiahlo na 
nedeľnú prechádzku. Ani neviem prečo, ale prvé kroky nás 
zaviedli do cintorína, venovať spomienku našim drahým, 
ktorí tu odpočívajú v pokoji.  Pozeráme a vlastným očiam 
neveríme - v kontajneri na okraji cintorína tróni na samom 
vrchu nábytok a veľká sedačka. Zostali sme hľadieť úplne 
prekvapení... Že by naši zosnulí menili nábytok ...?  Asi by 
sme sa zasmiali, keby to nešťastné vyvezenie kontajnera 
nestálo obec 400 eur. 

Ďalšie prekvapenie nás čakalo na obecnej skládke 
stavebného odpadu.  Pozeráme prekvapení ....? Že by 
si nejakí bezdomovci chceli pod holým nebom zariadiť 
obývačku?  Nech už je to akokoľvek, privítali by sme keby 
nám občania prišli nahlásiť na Obecný úrad, že majú ná-
bytok  do odpadu a určite sa nájde riešenie, ako sa ho 
dôstojnejšie zbaviť.  

A. K.

PREKVAPENIE ..


