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PRENČOVAN
Občasn ík  obce  Prenčov

Obec Prenčov a jej projekty

O projektoch, ktoré podala obec Prenčov prostredníctvom 
MAS Zlatá cesta sme Vás už informovali. Prvý projekt „Rekon-
štrukcia zázemia – Šatne a sociálne zariadenia na futbalovom 
štadióne“ sme spomínali v minulom čísle Prenčovana. Dnes 
je na rade projekt „Modernizácia verejných priestranstiev 
v obci Prenčov“. Aj tento realizovala firma COMBIN Banská 
Štiavnica s. r. o.Z projektom sa začalo koncom novembra 
2012 ,pre nepriazeň počasia sa práce prerušili a dokončili sa 
až v mesiaci apríl 2013. Pri rekonštrukcii sa zrušili otvorené 
rigoly a rúry na môstikoch  a boli nahradené  kanalizačnými 
rúrami a odvodňovacími žľabmi, rozhodli sme sa aj pre dobu-
dovanie nástupnej plochy autobusovej zastávky o výmere 98 
m2. Tieto  práce patrili k naviac prácam, z ktorými  podporený 
projekt  nepočítal.

Celkový náklad  za prevedené práce  bol  54 295,43 €, 
z toho poskytnuté z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo 
výške 33.445,- EUR., vrátenie  15 % DPH 4800 €z ministerstva 
financií, vlastný vklad obce 16,050,43 €

Realizácia projektu bola , vzniklo  pekné vydláždené 

Dostavbou Kultúrneho domu 
vybudujeme komunitné 
centrum  v obci 
Vybudovanie komunitného centra v obci Prenčov je projekt, 

ktorý Obec podala 
ešte v roku 2012 
v rámci Regionál-
neho operačného 
programu na 
Ministerstvo pô-
dohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR. Predmetom 
projektu je novo-
stavba komunitného 
centra v obci Prenčov, ktorá vznikne prístavbou k jestvujúcemu 
kultúrnemu domu do tvaru „L“, vďaka čomu sa vytvorí  vnútorný 
ohraničený areál, tak ako si ho pamätajú tí skôr narodení ,ktorí 

Ako všetci dobre viete, obec Prenčov sa venuje projektom na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Teraz 
Vám predstavím projekty, ktoré sú v procese schvaľovania, príp. schválené, v realizácie alebo boli ukončené.

tam chodili do školy. V Komunitnom  centre bude kuchynka s 
komorou, prednášková miestnosť, kancelária, sociálne zariade-
nia, stredisko osobnej hygieny, počítačová miestnosť a klubovňa 
projekt ráta aj s  interiérovým  vybavením objektu.

So začiatkom realizácie rátame v prvej polovice roku 2014 
,ak nebude problém s verejným obstaraním. Na projekt bol roz-

hodnutím  ministra 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
Ľubomíra Jahnátka 
5.9.2013  schvále-
ný nenávratným 
finančným prí-
spevkom vo výške 
256.500,00 EUR, 
pričom celkové 
oprávnené výdavky 

projektu predstavujú 270.000,00 EUR. Vybudovanie multifunkčné-
ho komunitného centra v obci Prenčov, je druhým m schváleným 
projektom  Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Z programu LEADER sme vynovili verejné 
priestranstvo od tržnice po zastávku

priestranstvo pri hlavnej ceste od autobusovej zástavky popri 
pamätníku padlých vojakov až k Remeselníckemu domu. Po 
zazelenaní . D. Ečeková
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Obec Prenčov a jej projekty
Slovenská inovačná  a energetická 
agentúra podporila  „Modernizáciu  

verejného osvetlenia v obci Prenčov“
Obec Prenčov v januári 2013 podpísala zmluvu  s Ministerstvom 

hospodárstva SR, zastúpeným Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  vo výške  
109.889,16 EUR  z celkových  výdavkov projektu 115.672,80 EUR 
,spoluúčasť obce Prenčov je 5.783,64 EUR. Ako vyplýva z názvu 
projektu, ide o verejné osvetlenie, ktoré bude zmodernizované   na 
nové energeticky menej zaťažujúce. K pôvodným 76 bude doplnených 
ešte ďalších 19, takže po ukončení realizácie projektu bude v našej 
obci spolu 95 svetelných bodov nových svietidiel  technológie LED, 
ktoré budú spĺňať štandardy osvetlenia  cesty I. triedy.

Realizácia projektu  je plánovaná na 2 polrok 2014..Stojí pred 
nami ešte verejné obstaranie  a schválenie zmeny technológie, lebo 
pôvodný projekt rátal s lampami na sodíkové výbojky, nakoľko projekt 
bol podaný v 8/2010 ,kedy ešte LED technológie neboli tak vyvinuté. 
Podnet na zmenu technológie dalo rozhodnutie Obecného zastupi-
teľstva. Plánovaný termín ukončenia projektu je september 2014. 

D. Ečeková

„Systém separácie zložiek 
komunálnych odpadov v obci Prenčov“

Iste si spomínate, že o tomto projekte sme Vás už informovali. 
Je to projekt na vybudovanie Zberného dvora a stojísk kontajnerov 
pre separovaný zber odpadu, ktorý sme už raz podávali, no nebol 
podporený. 

V roku 2013 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu 
na predloženie Žiadosti o NFP OPŽP-PO4-13-2-LSKxP, na ktorú 
sa Obec prihlásila a pevne veríme, že po odstránení nedostatkov 
z prvého kola, bude teraz projekt podporený.

Dĺžka realizácie projektu je 12 mesiacov, celkové oprávnené vý-
davky projektu predstavujú 419.998,80 EUR a výška požadovaného 
finančného príspevku je 398,998,86 EUR.

Projekt počíta s vybudovaním zberného dvora, štyroch stojísk 
kontajnerov, na Stráte, pri škole, pri Jednote a pri Dome smútku. 
Súčasťou projektu je zakúpenie kompostera a nádoby na sklo do 
každej domácnosti a techniky na zber biologicky rozložiteľného odpa-
du  traktor, vlečka a štiepkovač. Aj tento projekt je súčasťou Lokálnej 
stratégie komplexného prístupu.

Projekt je v procese posudzovania, o jeho ďalšom postupe Vás 
budeme informovať.

„Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK 
v obci Prenčov“

je projekt o ktorom Vám informujeme pravidelne. Len v skratke 
pripomeniem, že realizovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zastúpeného Agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy EÚ. Realizácia prebieha od októbra 2012, termín ukončenia 
je máj 2014. Momentálny stav realizácie projektu je 50%. Výška po-
skytnutých finančných prostriedkov je 105.648,85 EUR. 

Pracovné miesta
Medzi ostatné, no nemenej podstatné patria aj projekty realizova-

né prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 

Štiavnici. Ako vyplýva z názvu poskytovateľa, ide o projekty zamerané 
na vytváranie pracovných miest, ako i obnovenie pracovných návykov 
dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

V súčasnosti Obec zamestnáva prostredníctvom UPSVaR 7 
pracovníkov, pričom 3 zamestnanci sú na obdobie júl 2013 – marec 
2014, 2 zamestnanci na obdobie od júl 2013 – december 2013 a 2 
zamestnanci sú na dobu neurčitú s finančným príspevkom počas 9 
kalendárnych mesiacov. Prostredníctvom menších obecných služieb 
pracuje pre obec Prenčov 9 pracovníkov, a to vždy v utorok, stredu 
a štvrtok, po 4 hodiny.

V neposlednom rade je tu aj dotácia poskytnutá Banskobystrickým 
samosprávnym krajom vo výške 824,- EUR na Podsitnianske dni 
hojnosti – „V Prenčove na rínku“, konané 10. augusta 2013 

Moderná kuchyňa
Obec Prenčov postupne modernizuje Základnú školu 

s materskou školou, tento raz prišla na rad kuchyňa, ktorá 
už nespĺňala štandardy stanovené Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva. V mesiaci júli  prebehla jej celková 
rekonštrukcia. Prvoradou úlohou bolo získať nový priestor na 
zväčšenie plochy kuchyne, to sa docielilo zrušením dvoch 
skladov. Tak sa vybúrali priečky a postavili nové, následne 
nové rozvody vody, kanalizácie, elektriny kúrenia a plynu, 
výmena okien i výdajných okienok, následne  vydláždenie 
podlahy  a obloženie stien novým obkladom. Okrem sta-
vebných prác bola kuchyňa vybavená aj novým moderným 
zariadením v hodnote 12.638,52 EUR. Zariadenie pozostáva 
z konvektomatu s kapacitou prípravy 50 až 150 jedál a jeho 
podstavca, 80 l elektrického varného kotla, sklopnej smažiacej 
panvice. pracovných stolov a umývacích drezov a chladničky 
.Taktiež bolo potrebnú vybudovať sklad zeleniny a miestnosti 
na rozbíjanie vajec, tu sa umiestnila aj škrabka na zemiaky 
a krájač zeleniny

Prestavbu kuchyne  obec  realizovala vlastnými  zamest-
nanci  a treba ich pochváliť za kvalitne vykonanú prácu ako 
aj za  plné  nasadenie ,keď sa celá rekonštrukcia zrealizovala 
za 30 kalendárnych dní. 

Celkové náklady na modernizáciu presiahli rozpočtovanú 
sumu 10000 € takmer 2 násobne , len  nové zariadenie  je 
v hodnote 12638,52 €, na  modernizáciu kuchyne prispela so 
svojho rozpočtu aj ZŠ s MŠ sumou 4.537,- EUR.

 Veríme ,že stravníci ocenia  technické vybavenie novej 
kuchyne  , ktoré  je zárukou výbornej  kvality pripravovaného 
jedla. D. Ečeková  
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Letná škola
Čas prázdnin je za nami a deti zasadli do školských lavíc 

. Sme radi že sme im mohli spestriť letné prázdniny v Letnej 
škole organizovanej v rámci projektu “ Ďalšie vzdelávanie prí-
slušníkov MRK v Obci Prenčov“ podporeného z Operačného 
programu  vzdelávanie. Pre deti boli pripravené mnohoraké 
aktivity.  Deti si mohli skúsiť keramiku a hrnčiarstvo, postenie 
z vlny,  modelovali, maľovali  naozaj sa rozvíjala ich tvorivosť. 

Pracovné zošity do škôl
V rámci Operačného programu vzdelávanie sme zakúpili 

do ZŠ Sv. Anton a Prenčov  učebné materiáli. Pracovné zošity, 
listy či učebnice, výučbové materiály budú slúžiť žiakom k ich 
vzdelávaniu. Sme radi že sme takouto formou  odľahčili finančné 
náklady rodičov  na ich školákov ,ktoré v dnešnej dobe určite nie 
sú zanedbateľnou položkou  rodinného rozpočtu. Tento materiál 
sa podarilo zakúpiť z projektu „Ďalšie vzdelávanie príslušníkov 
MRK v Obci Prenčov“ z rozpočtovej položky 3.5.2 Školiaci ma-
teriál, školiace potreby. Mgr. art. Hana Kollárová

Vzdelávanie Pedagógov
V rámci Operačného programu vzdelávanie pokračujeme 

v realizácii aktivity zameranej na vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov, tentoraz boli kurzy zamerané na obsluhu IKT 
a interaktívnej tabule. Tento kurz sa realizoval striedavo v ZŠ 
v Prenčove a ZŠ Svätý Anton. Skladal sa z teoretickej a prak-
tickej časti. Obsahom kurzu bolo oboznámenie sa s novým 
operačným systémom Windows 8 a jeho funkciami, novým 
MS Office 2013 a prácou s multimédiami a samozrejme práca 
s interaktívnou tabuľou. Počas kurzov si účastníci oprášili svoje 
vedomosti z oblasti informačných technológií a získali nové, ktoré 
využijú nie len v práci. Kurz prebiehal v období máj - júl 2013. 
V tejto aktivite budeme realizovať ešte jeden kurz, školenie, ktorý 
bude zameraný na prácu s príslušníkmi MRK. Počas aktivity bude 
vzdelávaných minimálne 12 pedagogických zamestnancov.

Dominika Ečeková

ARTKRUH
Agentúra Rozvoja Tradícii, Kultúry, Remesla, Umenia a Har-

mónie/ je nezisková organizácia, ktorá vznikla pred deviatimi rokmi 
v obci Štrba pod Tatrami a osem rokov pôsobila v obci Stratená 
v Slovenskom raji.Tu sa nám podarilo zachrániť a zrekonštruovať 
historické budovy starej koniarne a hostinca.Od počiatku činnosti 
našej organizácie je jej  hlavným zámerom zachovávanie a rozvoj 
tradičných hodnôt Kultúry, Remesla a Umenia v komerčne nerozvi-
nutých, avšak turisticky atraktívnych regiónoch Slovenska  v súlade 
s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny.

V tomto duchu nám učarovala aj obec Prenčov, kde sme 
sa stretli s naozaj priateľským priatím a s ľuďmi, vyznávajúcimi 
podobné, alebo rovnaké hodnoty. A tak sa stalo, že na jar tohto 
roku sa stala sídlom našej organizácie práve vaša obec na adre-
se „Prenčov 90“. Chceli by sme tu vybudovať „centrum kreativity 
a neformálneho vzdelávania.“ – čo v praxi znamená mimoškolské 
vzdelávanie detí, mládeže, ale i dospelých. Práce máme ešte veľ-
mi veľa, ale už sa nám podarilo zriadiť keramickú dielňu, čím by 
sme chceli oživiť takmer už zabudnuté tradičné remeslo, typické 
pre tento región. Inšpiroval nás k tomu najmä erb vašej obce.
V posledných rokoch sme sa venovali najmä organizo-
vaniu medzinárodných mládežníckych projektov pod-
porovaných z Európskeho programu „Mládež v akcii“.

No nezabudli sme ani na pohybové, športové či tanečné aktivity. 
Veríme že deti do letnej školy radi chodili aj vďaka kreatívnym 
lektorom. Letnú školu sa podarilo uskutočniť vďaka  projektu  
„Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v Obci Prenčov“ . V akti-
vite 1.1 vzdelávanie detí školského veku sme prostredníctvom 
Letnej školy uskutočnili školenia a kurzy 3.3.1 osobnostný 
rozvoj detí a3.3.2 protipredsudková výchova na školách.                                                                                            

   Mgr. art. Hana Kollárová

Témou projektov boli najmä kultúra, remeslá a ekológia. Vašu 
obec už takto navštívili mladý ľudia z Bulharska, Poľska, Ukrajiny, 
Gruzínska, Francúzka, Portugalska, Cypru aj iných krajín. V našej 
organizácii hosťujeme aj dobrovoľníkov s programu  EDS (európ-
ska dobrovoľnícka služba), ktorí nám pomáhajú s organizovaním 
našich aktivít. Rovnakú možnosť vycestovať do zahraničia majú 
aj mladí ľudia so Slovenska vo veku od 18 do 30 rokov a takto 
sa vzdelávať v cudzom jazyku, alebo odbore, ktorý ich zaujíma.
Veľmi nás potešilo, že sme sa tohto roku mohli podieľať na orga-
nizovaní letnej školy pre deti a takto podporiť ich kreativitu. Nielen 
v keramickej dielni vzniklo mnoho zaujímavých umeleckých výtvo-
rov. Radi by sme v takýchto a podobných aktivitách pokračovali 
naďalej a veríme, že sa nám v tomto smere podarí nadviazať 
dlhodobú spoluprácu. Martin Gavalier
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Čarovná záhradka v materskej škole
Po prázdninách na naše deti čakala obnovená školská záhrada. Financie 

na jej obnovu sme získali od Nadácie Orange v Grantovom projekte pre pre-
dajcov. Náš projekt sme pomenovali ,,Čarovná záhradka v materskej škole“. 
Chceli sme vytvoriť  bezpečnú a príjemnú oázu  zdravia, ktorá bude slúžiť na 
vyučovanie, oddych a športovanie detí z materskej školy.

V čarovnej 
záhradke sme  
opravili, vymaľovali 
drevený domček 
a všetky lavičky 
na sedenie. Pred 
domčekom sme 
spolu s deťmi  vy-
budovali bylinkovú 
záhradku. Pestova-
nie bylín je pre deti 
zábava, pri ktorej si 
ani neuvedomujú, 
čo všetko sa naučia. 
Chceme rozvíjať 
u detí ochranárske 
postoje- pestovanie 
a pravidelnú sta-
rostlivosť o rastliny 

a zeleň. Bylinky budeme využívať na dochucovanie jedál a voňavé čaje.
Po obvode záhrady sme proti prašnosti vysadili  živý plot z listnatých kríkov. 

Vybudovali sme nové bezpečné pieskovisko  s drevenou ohradou  prekryté 
ochrannou fóliou proti znečisťovaniu.V budúcnosti chceme záhradu ešte viac 
zveľaďovať a dopĺňať o nové prvky. Pri týchto prácach uvítame aj pomoc 
a dobrú radu od rodičov našich detí. 

Veríme, že všetkým deťom sa vynovená záhradka a materská škola bude 
páčiť  a  každé ráno prídu s radosťou a spoločne so svojimi kamarátmi si 
dosýta užijú každý jeden deň. J. Frčková

Prvý deň 
v materskej škole

Po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a no-
vých zážitkov sme sa opäť stretli v materskej škole.

Našu materskú školu bude v tomto školskom roku  
navštevovať 21 detí  vo veku od 2 do 6 rokov,  z toho 
je 8 predškolákov.

Deti, ktoré už do materskej školy chodili, prvý deň v 
škôlke hravo zvládli. Trošku horšie to bolo s detičkami, 
ktoré ostali bez mamky po prvý krát. 

Vstup dieťaťa do materskej školy je výraznou zme-
nou pre celú rodinu a najmä dieťa samotné. Prichádza 
do neznámeho, nového prostredia, stretne sa s novými 
dospelými ľuďmi, s deťmi, začína mu iný denný režim, 
prvý raz je odlúčené od rodičov na viac hodín... Na to, 
aby dieťatko prekonalo toľko zmien naraz potrebuje 
určitý čas, potrebuje prijať novú situáciu a zvnútorniť sa 
s ňou. To isté platí aj pre rodičov. Je dobré, ak rodičia 
dieťa na materskú školu pripravujú postupne už pred 
nástupom, rozprávajú sa s ním o škôlke, spomínajú na 
svoje zážitky a hlavne materskú školu sami chápu  ako 
novú, ale pozitívnu a potrebnú zmenu v živote dieťaťa. 
Ak majú rodičia strach a obavy z toho, ako a či si dieťa 
v materskej škole zvykne je pravdepodobné, že strach 
a obavy sa prenesú aj na dieťa. Mamičky  a ockovia 
nebojte sa ! Ak Vaše dieťatko bude v prvé dni plakať, 
nebude chcieť ísť do materskej školy – je to prirodzená 
reakcia na novú situáciu. Postupne dieťa nadobudne 
pocit, že sa pre neho až tak veľa nezmenilo, že rodičia 
pre neho prídu každý deň, že je v bezpečí a začne 
objavovať nové, nepoznané skúsenosti v kontakte 
s deťmi aj dospelými v materskej škole. 

J. Frčková

S príchodom jesene zaklopal na 
naše školské brány nový školský rok 
2013/2014. 2.septembra 2013 sme ho 
slávnostne privítali.

Za účasti pani starostky a rodičov sme 
sa rozlúčili s dvoma mesiacmi oddychu 
a plní nových zážitkov a elánu sme vstú-
pili do tried. Tento školský rok sa do školy 
tešilo 7 prvákov,5 druhákov, 2 tretiaci a 10 
štvrtákov. Spoločne v I. triede  prvákov 
a druhákov privítala ich triedna učiteľka 
Mgr. Martina Rozenbergerová. Triedu 

Nový školský rok v Zelenej škole
II. budú spoločne zdieľať tretiaci 
a štvrtáci a ich triednou učiteľkou 
je Mgr. Milena Havranová. Do 
školského klubu detí sa prihlásilo 
16 detí a každý deň po vyučovaní 
ich tam bude čakať pani vychová-
vateľka Bc. Eva Lacková. 

Aj tento školský rok  sme hrdí 
na svoje výsledky z vlaňajších 
školských rokov, pretože sa 
nám opäť podarilo obhájiť certi-
fikát Zelenej školy 
s platnosťou do 
roku 2015 a tým 
sme dokázali, že 

právom patríme medzi  
mnohé Zelené školy na 
svete.

Počas leta sa nám 
znova podarilo našu malú 
školičku niečím vynoviť. 
Tentoraz dostali pani ku-
chárky, deti i občania Pre-
nčova a obyvatelia penzi-
ónu veľký darček v podobe 
novej zrekonštruovanej 
školskej kuchyne. Ďaku-

jeme touto cestou všetkým, ktorí sa ne jej 
rekonštrukcii podieľali: Obecnému úradu 
za nemalý finančný príspevok a pracovi-
tým  rukám zamestnancov OcÚ.

Vážime si všetko, čím je naša škola 
podporovaná a my sa budeme snažiť 
našou usilovnou prácou počas celého 
nachádzajúceho školského roka dokázať, 
že si Vašu podporu zaslúžime.

Kolektív detí 
a učiteliek ZŠ s MŠ Prenčov
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Obecné zastupiteľstvo
24. zasadnutie dňa 25.4.2013

schvaľuje
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regi-

onálneho operačného programu – Regenerácia sídel – oblasť 
podpory 4.1.C – Projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením 
vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých 
povodňami.

Zámennú zmluvu s vlastníkmi pozemkov par.č. 
1270,1272,1273,1274,1275 za pozemok vo vlastníctve obce 
par.č. 2457/3, z ktorého sa vyčlení výmera pozemku len do 
veľkosti výmery zamieňaných pozemkov. 

Plán hlavného kontrolóra obce Prenčov na rok 2013
Plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov s na § 11 ods. 
4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov s prihliadnutím na § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 
Zb.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ponecháva plat 
na úrovni roku 2011 čo je zvýšenie základného platu o 11 %

 

25. zasadnutie dňa 24.5.2013

schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad
Použitie prebytku rozpočtu v sume 1.875,56 € zistené podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
na tvorbu rezervného fondu

Internú smernicu na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
vo vlastníctve Obce Prenčov

1. Vnútornú smernicu obce Prenčov o spôsobe účtovania 
a oceňovania dlhodobého majetku v obci

2. Internú smernicu k odpisovaniu dlhodobého majetku

Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu  obce za 1. štvrťrok 2013

Príjmy

Názov Rozpočet schválený Rozpočet upravený čerpanie

Bežné príjmy 475.500,- 475.500 216.316,15

Kapitálové príjmy 363.867,- 363.867,- 22.228,65

Finančné operácie 33.300,- 33.300,- 29.288,10

Príjmy škola 4.500,- 4.500,- 1.147,-

Výdavky

Názov Rozpočet schválený Rozpočet upravený  čerpania

Bežné výdavky 372.001,- 372.001,- 104.358,60

Kapitálové výdavky 340.620,- 340.620,- 28.522,60

Finančné operácie 69.846,- 69.846,- 9.331,61

Príjmy škola 94.700,- 94.700,- 14.959,54

Evidencia obyvateľstva 
so stavom k 31.8.2013

Počet obyvateľov k 5.12.2012   633
Počet prihlásených k trvalému pobytu  27
Počet odhlásených z trvalého pobytu   9
Počet zomrelých     5
Počet narodených    7
Stav obyvateľov k 31.8.2013   653

26. zasadnutie dňa 28.6.2013

Schvaľuje
Úpravu rozpočtu na rok 2013 nasledovne
  Schválený rozpočet úprava rozpočtu
Príjmy 872.667,-  766.467,-
Výdavky 872.667,-  766.467,-

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 pra-
vidlá vykonávania nariadenia Rady ES č. 1698/2005 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárske-
ho fondu pre rozvoj vidieka a v súlade s ustanoveniami § 303 až 
312 Obchodného zákonníka do výšky 110 % zálohovej platby 
poskytnutej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratisla-
va na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 4400044

Zápis do obecnej kroniky za rok 2012

27. zasadnutie dňa 25.7.2013

Berie na vedomie
Organizačné zabezpečenie 13. ročníka Podsitnianskych 

dní hojnosti
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Krásny deň matiek
Posledná Májová nedeľa, patrila v našej obci „všetkým 

mamám.“
26. mája 2013 sme si spoločne pripomenuli na slávnostnej 

akadémii v kultúrnom dome v Prenčove, že byť matkou je naj-
krajším povolaním v živote každej ženy. V tento slávnostný deň 
sme našim matkám povedali, ako ich máme radi a čo pre nás 
znamenajú. Hlavne deti z materskej školy a Základnej školy, svo-
jim perfektne pripraveným programom potešili svoje mamičky 
i staré mamičky.  Nechýbalo ani vystúpenie detí z DFSk Širinka 
a folklórnej skupiny Prenčovan. 

Vatra sa rozhorela 
aj v Prenčove
 V utorok 7. mája 2013 sa o 19.00 hod.  v areáli kultúrneho 

domu v Prenčove uskutočnilo slávnostné  zapálenie  veľkej vatry, 
ako symbolu vďaky pri príležitosti 68. výročia skončenia II. svetovej 
vojny.  Mimoriadnym hosťom bol Ing. Jaroslav Dudík, tajomník ZO 
SZPB z Banskej Štiavnici. Po úvodnom, príhovore Pavla Adámyho 

Od vypuknutia SNP 
uplynulo 69 rokov

Povstanie bolo ozbrojeným vystúpením protifašistického odboja 
na Slovensku na konci 2. svetovej vojny a malo zásadný význam 
pri obnove Československa. Na jar roku 1944 silnelo na Slovensku 
partizánske hnutie a situácia vyvrcholila v auguste príchodom na-
cistickej armády, ktorú na jeho územie povolal prezident Jozef Tiso. 
Povstanie riadila Slovenská národná rada a jeho základom bola po-
vstalecká armáda vedená Jánom Golianom a Rudolfom Viestom a 
partizánske jednotky. V SNP tiež bojovali ruskí, rumunskí, ukrajinskí, 
českí, poľskí, bulharskí, francúzski vojaci a partizáni, ako aj príslušníci 
ďalších národov.

Aj v našej obci sme si  dňa 28. augusta 2013 pripomenuli roz-
hlasovou reláciou tieto dôležité momenty histórie nášho národa, 
aby hlavne mladšie generácie  na túto dôležitú skutočnosť nikdy 
nezabudli. Anna Kriegerová

Tradičné stavanie
Mája v Prenčove

     V Prenčove už dávno vznikla pekná  myšlienka pripomínať si 
zvyky našich  starých otcov a materí postavením symbolického „mája,“-
dievčatám na dedine.

Aj tento rok sa v sobotu 4. mája 2013 zišli obyvatelia  Prenčova, miest-
na folklórna skupina Prenčovan, ako aj detská folklórna skupina Širinka, 
aby si pripomenuli túto peknú 
tradíciu.  Jarné slniečko sa 
usmievalo tak blahosklonne,  
až teplomer v tieni ukazoval na 
neuveriteľných 27 stupňov.

 „ Máj, máj, máj, zelený,  
pod oblôčkom sadený,“  sa za 
zvukov heligónky Miloša Dubov-
ského a spevu folkloristov  nád-
herne vztýčil do výšky. Máj je mesiac lásky a už od pradávna sa k tomuto 
mesiacu viaže zvyk stavania mája. Samotný máj je symbol ochrany pred 
zlými duchmi, chorobami a oslavou života , aby boli dievčence pekné  
a zdravé. Ozdobuje  sa farebnými stuhami na znak radosti, veselosti a 
lásky. Spestrením tejto tradície bol pekný kultúrny program. Najväčším 
zážitkom pre všetkých však bolo, že sme sa mohli spoločne stretnúť, 
zaspievať si a tak privítať blížiace sa leto.   Anna Kriegerová

Spoločne sme poďakovali všetkým matkám za ich nesmiernu 
lásku a obetavosť a popriali sme im, aby boli vždy naplnené 
láskou, dobrom, radosťou a nádejou a aby túto radosť a lásku 
vždy udržiavali v našich domovoch.

Anna Kriegerová

a pani starostky Mgr. Aleny Ciglanovej sa vatra rozhorela. Pre 
účastníkov tohto podujatia bolo pripravené občerstvenie v podobe 
výborného guľášu, ktorý nám pripravili pani kuchárky zo školskej 
jedálne. Májový večer bol príjemný a podujatia sa zúčastnilo vyše 
150 ľudí. Anna Kriegerová

 Urbárska pozemková spoločnosť Prenčov

P O Z V Á N K A
Urbárska pozemková spoločnosť Prenčov Vás pozýva na 

výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa  1. 12. 2013  o 
15.00 hodine v sále Kultúrneho domu v  Prenčove.

 Program: • Otvorenie • Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej 
komisie • Doplnenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve podľa zá-
kona č. 97/2013 • Správa o činnosti spoločnosti za rok 2013 •Správa o 
hospodárení spoločnosti za rok 2013 • Voľba členov výboru a dozornej 
rady spoločnosti • Diskusia • Záver  

Táto výročná schôdza má mimoriadny význam, nakoľko od 
1.5.2013 vstúpil do platnosti nový zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemko-
vých spoločenstvách. Vzhľadom k uvedenému je Vaša účasť na tejto 
výročnej členskej schôdzi nevyhnutná, nakoľko v prípade nedostatoč-
ného počtu prítomných urbárnikov, bude schôdza neplatná.

Preto vo vlastnom záujme, ak sa z rôznych dôvodov nemôžete 
osobne zúčastniť tejto výročnej schôdze, žiadame Vás o udelenie 
splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás bude zastupovať. 
Splnomocnenie prosíme overiť. Bukovinský Ivan

predseda spoločnosti   
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Zo života v SENIOR PARKU
NAPLNENÁ KAPACITA 
SENIOR PARK PRENČOV je kombinovaným zariadením sociálnych služieb. Od 13.8.2013 evidujeme plnenú kapacitu oboch 

služieb. Zariadenie opatrovateľskej služby  s kapacitou 16 miest  ako aj Zariadenie pre seniorov s kapacitou 10 miest sú k tomuto dňu 
plne obsadené. Aktuálne vedieme poradovník čakateľov na prijatie do zariadenia. K dnešnému dňu evidujeme štyroch čakateľov. 

Bežný deň 
Deň začína ranou hygienou klientov, podávanie liekov a prí-

pravou raňajok. Nasleduje upratovanie bytov ako aj spoločných 
priestorov, nákupy klientom, pranie. Ďalej sa klientom poskytuje 
sociálny taxi so sprievodom na lekárske vyšetrenia.   Obedy sa 
podávajú v spoločenskej miestnosti, väčšina obeduje spolu na-
raz. Klienti ktorý majú väčšie zdravotné ťažkosti  a iné obedujú vo 

Oslava jubileí 
Poslednú sobotu v mesiaci už tradične pripravujeme osla-

vu jubileí našich klientov. Každý kto mal v uplynulom mesiaci 
narodeniny alebo meniny je obdarovaný kvietkom.  Príjemné 
stretnutie pokračuje posedením pri malom občerstvení a hudbe, 
rozhovormi obyvateľov. 

Od októbra pripravujeme 
nové aktivity
Krúžok tvorivých rúk
Každú druhú nedeľu bude prebiehať v spoločenskej miest-

nosti Krúžok tvorivých rúk. Činnosť bude zameraná na prípravu 
výzdoby našich priestorov, kreatívne činnosti. Vedúca skupiny 
je opatrovateľka J. Nemcová.  Prvé stretnutie bude 6.10.2013 
o 13,00 hodine. Veľmi radi privítame aj seniorov z Klubu dô-
chodcov, ak by mali záujem prežiť s nami príjemné popoludnie. 
Všetci sú srdečne vítaní.

SOCIÁLNY TAXI NA SV. OMŠU 
Od októbra bude možnosť požiadať o odvoz autom na 

sv. omšu v Prenčove. Nakoľko máme obyvateľov, ktorý majú 
zdravotné ťažkosti hlavne v oblasti mobility chceli by sme im to 
takto uľahčiť. Požiadať o službu bude možné vo vybraté nedele, 
ako to umožní rozpis služieb. Dátumy budú vždy vyvesené na 
nástenke vo vestibule. 

SPOLOČNÉ UTORKY
Každý utorok máme v spoločenskej miestnosti spoločné 

stretnutie seniorov zamerané na tréningy pamäte, infor-
movanie sa k zariadeniu, spoločné aktivity a pod. Stretnu-
tie začína vždy o 14,00 hodine. Všetci sú srdečne vítaní.                                                                                 
Bc. Vasiľová, sociálny pracovník

Obec Prenčov je pekná dedinka, kde okrem iného aktívne funguje Klub dôchodcov. Pravidelne každé dva týždne sa stretá-
vajú členovia klubu, ako aj obyvatelia penziónu Senior Park. Pri týchto stretnutiach si radi zaspomínajú, vymieňajú skúsenosti a 
svorne oslavujú meniny a narodeniny. Radi sa zapájajú do rôznych činností. K oslave „Dní hojnosti,“ členky klubu sa stretávali 
aj napriek dovolenkovému obdobiu, vyrábali z farebného krepového papiera kvietky aj kytičky, potrebné pre vystupujúcich v 
programe „ Svadba na dedine.“ Klub dôchodcov – jej členovia sa snažia žiť s dedinou, aj takto prispievajú svojou troškou do 
mlyna. Zuzana Jasovská.

Na návšteve v klube dôchodcov

svojich garsónkach. Čiže je potrebné obedy rozniesť. Poobede 
nasleduje upratovanie výdajne. Vedie sa administratíva služieb, 
objednávanie a dávkovanie liekov, prípadné upratovanie a pod. 
V čase od 7,00 – 15,00 je služba posilnená o jednu alebo dve 
opatrovateľky, inak je na službe jedna. Podvečer sa pripravujú 
večere, podávajú sa lieky. Nasleduje večerná hygiena. Služba 
je nepretržitá. V nočných je dohľad, kontrola budovy, pranie 
a úprava bielizne, upratovanie kancelárskych priestorov. 
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Športové leto
Memoriál Jozefa Chovana

Minifutbal 2013
3. augusta 2013 sa v obci Prenčov konal Turnaj v minifutbale o po-

hár Mikroregiónu Južné Sitno. Zúčastnili saho mužstvá Štefultova, Žib-
ritova, Baďana, Dekýša, Svätého Antona, Počúvadla, Prenčova a žen-
ského tímu Štiavnických Baní. Celkovo bolo počas turnaja odohraných 
16 zápasov. Víťazom sa stal Štefultov pred Žibritovom a Baďanom. Na 
4. mieste skončil Dekýš, 5. miesto obsadil domáci Prenčov, 6. miesto 
patrili Svätému Antonu, siedme bolo Počúvadlo a na 8. mieste skončili 
Štiavnické Bane.

O športovej 
kvalite turnaja 
svedčí aj fakt, že 
za jednotlivé tímy 
nastúpili aj futba-
listi, ktorí hrávajú 
futbal súťažne 
v takých tímoch 
ako sú Dukla B. 
Bystrica, Žiar nad Hronom, Š. Bane a B. Štiavnica, futbalistky Š. Baní 
mali vo svojom tíme reprezentantku Slovenska do 19  rokov.

Okrem Memoriálu Jozefa Chovana a turnaja v minifutbale sa OFK 
ŠTART Prenčov v rámci letnej prípravy na sezónu 2013/2014 zúčastnil 
aj na ďalších dvoch turnajoch.

20. júla 2013 sa konal futbalový turnaj o pohár starostky obce Pod-
horie za účasti mužstiev vojenský útvar Levice, Prenčova a domáceho 
Podhoria. V 1. zápase naše mužstvo porazilo VÚ Levice 5:1, v 2. zápa-
se remizovalo s Podhorím 3.3 a malo sa stať víťazom turnaja. Domáci 
organizátori po tomto zápase zmenili pravidlá turnaja a museli sa tak 
kopať pokutové kopy, v ktorých malo viac šťastia domáce Podhorie 
– náš tím tak obsadil konečné druhé miesto.

13. augusta 2013 sa v Bátovciach konal futbalový turnaj o pohár 
starostu obce za účasti tímov Terany, Pukanec, Bátovce a Prenčov. 
Naši futbalisti v prvom zápase porazili domáce Bátovce 2:1 na pokutové 
kopy, vo finále potom zvíťazili nad mužstvom Pukanca 4:1 a stali sa 
tak celkovým víťazom turnaja. Ján Dolinský

Úspech v novej sezóne
Futbalová sezóna 2013/2014 sa začala 18. augusta 2013 a v pr-

vom zápase sme privítali mužstvo Bzenice. V predchádzajúcej sezóne 
hrala Bzenica vo vyššej súťaži, a preto bola favoritom zápasu. Naši 
futbalisti však zodpovedným, kolektívnym a bojovným výkonom 
dokázali súpera poraziť 5:4 a radovali sa tak z prvých 3 bodov za 
zaslúžené víťazstvo. 

V 2. zápase postúpili naši futbalisti v Dolnej Trnávke a hoci sa 
museli väčšinu zápasu brániť tlaku domácich futbalistov, dokázali 
vybojovať tesné víťazstvo 4:3

V 3. kole sme hostili mužstvo Prestavĺk, nad ktorým sme dokázali 
bez väčších problémov zvíťaziť 7:0.

Na ďalší zápas cestoval náš tím do Ostrého Grúňa, kde nastúpil 
proti mimoriadne zdatnému a tvrdo hrajúcemu  súperovi a v nervóz-
nom zápase, plnom chybných verdiktov rozhodcu náš tím nakoniec 
zvíťazil 3:1.

Po štvrtom kole je tak naše mužstvo na 1. mieste v tabuľke ako 
jediné bez straty bodu a ostáva len veriť, že bude v takýchto výkonoch 
pokračovať aj naďalej a že sľubný vstup do súťaže nie je dielom 
náhody, ale zodpovedných výkonov našich futbalistov.

Touto cestou chcem poďakovať v mene celého futbalového muž-
stva za naše nové dresy hlavne pani starostke Mgr. Alene Ciglanovej, 
za výber, objednanie a vybavenie Dominike Ečekovej a za vytvorenie 
nového loga OFK ŠTART Prenčov Mgr. art. Hane Kollárovej.  

Ján Dolinský

Obecný futbalový klub
v skratke OFK je nový názov, pod ktorým hrajú 

futbalisti Prenčova. K zmene z pôvodnej TJ, čiže 
telovýchovnej jednoty došlo začiatkom roku 2013. 

Ako iste viete, chod futbalu je zabezpečovaný 
prostredníctvom finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu 
obce Prenčov. Keď sa nad tým zamyslíme, je logické aby aj názov 
futbalového mužstva naznačoval, že patrí k obci. Pri tejto príležitosti 
vzniklo aj logo OFK ŠTART Prenčov. 

Obec Prenčov zabezpečila pre hráčov aj nové futbalové dresy 
v oranžovo-bielej farbe a aj tréningové súpravy, obe svetovej značky 
Adidas. Na oboch je potlačené nové logo, čím reprezentujú obec Pre-
nčov počas futbalových zápasov.  

Rok 2013 je pre našich futbalistov priaznivý a my im prajeme, aby 
sa im v nových dresoch dobre a hlavne víťazne hralo a v súpravách 
dobre trénovalo. D. Ečeková

V sobotu, 27. júla 2013 sa konal už VII. 
ročník futbalového turnaja za účasti mužstiev 
B. Štiavnica - B, Podhorie, Vyhne a domáce-
ho OFK ŠTART Prenčov.

V 1. zápase si domáci poradili s Pod-
horím 2:1 a po vyrovnanom zápase sa stali 
prvým finalistov turnaja.

V 2. zápase splnil úlohu favorita tím B. 
Štiavnice, keď porazil Vyhne 6:2, čím sa stal 
súperom domáceho mužstva počas zápasu 
o 1. miesto. Počas prestávky pred zápasom 
o 1. miesto sa odohral zápas žiakov B. 
Štiavnice a Prenčova. Víťazom boli žiaci B. 
Štiavnice, ktorí zvíťazili 5:0.

Zápas o 3. miesto si zahrali futbalisti Vy-
hní a Podhoria, Vyhne vyhrali 3:1 a nasle-
dovalo finále turnaja. V 1. polčase najskôr 
domáce mužstvo zahodilo 2 vyložené šance 
a potom sa prejavili väčšie skúsenosti súpe-
ra, ktorý dokázal streliť 2 góly, na ktoré už 
domáci nedokázali odpovedať a tak víťazný 
pohár putoval do B. Štiavnice. 

Počas turnaja sa uskutočnila aj Súťaž 
v kopaní 11-tok, ktorú vyhral J. Herold v Vy-
hní a cenu pre brankára, ktorý zneškodnil 
najviac 11-tok prevzal brankár B. Štiavnice 
Szabo. 

Poďakovanie za finančnú a materiálnu 

pomoc pri organizovaní turnaja a ceny ve-
nované do tomboly patrí týmto sponzorom: 
OcÚ Prenčov, Pohostinstvo u Štefánika, 
Cukráreň p. Buzalková, Z. Weber, Ľ. Pelachy, 
Mix – p. Sikulová, M. Kanaloš, Mikroregión 
Južné Sitno, OZ Zlatá cesta, Svetros.r.o., 
Cetelem a.s., Café Madeira, Starý hostinec, 
Ovocie – zelenina p. Výbochová, Pekáreň 
Sv. Anton, Requiem, Economic, UV pizzéria, 
Mobil Shop, Reštaurácia u Böhma, Prospect 
p. Doletina, IMO, Knihy – darčeky, Suveníry 
Perla, Z. Švidroňová, MagicComputers, p. 
Osvaldová Poliaková, Zusipol, s.r.o. Ján 

Dolinský

OFK ŠTART Prenčov na čele tabuľky 
2. trieda dospelí sk. JUH 2013/2014
1. kolo 18.8.2013 Prenčov Bzenica 5 : 4
2. kolo 24.8.2013 Prenčov D. Ždaňa “C“ 4 : 3
3. kolo 1.9.2013 Prenčov Prestavlky 7 : 0
4.kolo 8.9.2013 Prenčov Ostrý Grúň 3 : 1
5. kolo 15.9. 2013 Prenčov Hor. Hámre 3 : 2
6. kolo 22. 9.2013 Prenčov Mal. Lehota 3 : 2
7. kolo 29. 9. 2013 Prenčov Ban. Belá 3 : 0
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Naše malé folklórne leto. 
FSk Prenčovan
Folklórna skupina Prenčovan, tento rok rozšírená aj o detskú 

folklórnu časť Širinka, mala najviac práce práve v letných mesia-
coch. Ani tento rok nebol výnimkou a dostávali sme množstvo 
ponúk na folklórne vystúpenia. Keďže  našou prioritou bolo vy-
tvoriť kvalitný a zaujímavý program na naše Podsitnianske dni 
hojnosti, museli sme dosť veľa podujatí odrieknuť. 

Hneď na začiatku prázdnin – 6. júla 2013 sme sa predstavili 
divákom na  folklórnom festivale v obci Podhorie. Trošku nám 
neprialo počasie a tak bol program o niekoľko hodín posunutý. 
Našťastie sa počasie umúdrilo a nám sa program vydaril. Pred-
stavili sme sa pásmom tancov a spevov  s pod Sitna. Spolu 
s nami vystúpila aj DFS Širinka, ktorá taktiež svojím dobre 
nacvičeným programom divákov zaujala.

V sobotu 20 júla 2013 sme si užili hneď dve vystúpenia. 
Doobeda naša mužská a ženská spevácka časť spievala na 
vrchole velebného Sitna spolu so speváckym zborom s Kozáro-
viec, v rámci projektu Posolstvo piesní Slovensku a svetu kedy 
na rôznych vrchoch a pahorkoch Slovenska spievalo v rovnakú 
chvíľu 2000 ľudí národné piesne. Popoludní sme spievali a tan-
covali v obci Malá Lehota na ich obecných oslavách.

Detská folklórna skupina „Širinka“, 
reprezentovala na folklórnom festivale 
Pod Inovcom vo Veľkej Lehote
Druhú júnovú nedeľu, a to 9. júna 2013 sa na amfiteátri vo 

Veľkej Lehote stretlo desať detských súborov z okresov Žar-
novica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica na jubilejnom 20. 
ročníku detského folklórneho festivalu Pod Inovcom. Aj Prenčov 
tam mal dôstojného zástupcu a to DFS Širinka, ktorá funguje pod 
vedením Drahomíri Prieberovej a Kataríny Kriegerovej. Najmen-
šie deti sa  predstavili  s choreografiou „Môj starý ňaňo a mojej 
mamky mamka. Staršie deti sa zahrali „ O Svadbu.“ Pre deti je 
činnosť v detskej folklórnej skupine vzrušujúca aktivita, pri ktorej 
sa môžu naplno prejaviť ich pohybové, spevácke, či divadelné 

Prenčovský folkloristi na potulkoch

schopnosti. Učia sa zodpovednosti a životu v kolektíve, pričom 
si zachovávajú prirodzenú detskú hravosť. Festival sa naozaj 
vydaril, prialo nám aj počasie a deti si odniesli z vystúpenia veľa 
pekných zážitkov. Organizátorom tohto skvelého podujatia boli 
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Obec 
Veľká Lehota, ktorým patrí naše poďakovanie. 

Anna Kriegerová.

Začiatkom augusta sme boli pozvaný folklórnou skupinou 
PRIECHOĎAN na ich oslavy 40. výročia založenia dedinskej 
folklórnej skupiny v Priechode. Tak ako v našej obci, aj v Prie-
chode bol zakladateľom FSK dedinský pán učiteľ. Toto pozvanie 
nám pripomenulo nášho zakladateľa pána učiteľa Pavla Šlauku, 
preto sme radi pozvanie prijali a 4. augusta 2013, sme vystúpili 
so 45-minutovým programom v Priechode.   

Našim najväčším vystúpením v mesiaci august, boli Podsit-
nianske dni hojnosti u nás v Prenčove, kde sme pripravili večerný 
program s názvom „Prenčovské truhlice“ a bavili sme účastníkov 
svadobnej hostiny v poobedňajšom programe.

Hneď o týždeň 17. augusta 2013 nás čakal hontiansky 
folklórny festival v Hrušove, kde sme sa predstavili s pásmom „ 
Na Jána .“ Je to tradičný festival nás Honťanov a preto sa tam 
cítime ako doma. 

Viem, že toto folklórne leto bolo náročné a mnohí z nás sa 
cítili vyčerpaní. Chcem sa im aspoň takto za ich vytrvalú prácu 
pri udržiavaní zvykov a tradícií poďakovať s nádejou, že folklór si 
nosíme uchovaný hlboko v našich srdciach,  je pre nás radosťou 
a navždy ňou aj ostane.    Anna Kriegerová.
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Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove na rínku
10.8.2013 sa uskutočnili Podsitnianske dni 

hojnosti v Prenčove po trinásty krát. Náš ľudový 
festival oslovil aj tento rok približne 2000 návštev-
níkov komornou atmosférou, kvalitným folklórnym 
programom a tradičným hontianskym jedlom. 
Veríme, že aj tento rok sme opäť presvedčili 
návštevníkov, že pod velebným Sitnom prebývajú 

pohostinní ľudia s dobrým  srdcom. Nezostáva nám nič iné len 
zbilancovať Podsitnianske dni hojnosti XIII.  ktorých organizačná 
príprava prebiehala v polročnom predstihu. Na PDH 2013 Vás 
svojim vystúpením pozdravili, Z-SPIDUCH, FS Šandorfjanka, FS 
Inovec zo Zlatých Moraviec, Ľudová  hudba  Ďatelinka pod vede-
ním Ondreja Molotu s FS Jánošík Fiľakovo, Bratia Bírovci, FSk 
Prenčovan a DFS Širinka z Prenčova. V neskorších večerných 
hodinách sme privítali FS Mostár z Brezna.

Malá rekapitulácia 
Škola ručného kosenia na Fašangojo sádku. Na tomto sta-

novišti sa záujemcovia zoznámili ručnou kosbou, ako za starých 
čias. O túto disciplínu je každoročne veľký záujem, oslovuje nie 
len chlapov, ale aj ženy, či deti. Každý dospelý účastník dostal 
kalištek páleného, kúšťok slaninky a výučnú knižku nádejného 
kosca. Najmladší účastník minuloročnej školy mal 8 rokov a naj-
starší, ktorý zároveň aj predvádzal kosenie, mal 86 rokov. Veľmi 
nás teší, že je aj v dnešnej dobe je taký záujem o  túto tradičnú 
poľnohospodársku robotu.

Súťaž v ručnom kosení.  Súťaž  v umení  ručného kosenia 
na Fašangojo sádku.  Súťaž organizoval  SKoS Slovenský kosec-
ký spolok  v spolupráci s Obcou Prenčov a Mikroregiónom Južné 
Sitno. Každý z účastníkov si priniesol vlastnú kosu, osličku  a 
predstavil svoj kumšt. Súťaže sa zúčastnilo skoro tridsať koscov 
z toho tri zástupkyne nežného pohlavia ktoré sa nedali zahanbiť 
a tromfli aj mnohých mužov. Navštívili nás aj štiria súťažiaci zo 
Slovinska. Kosci pri rozcvičovaní či samotnom súťažnom kosení 
skosili bezmála celí Fašangojo sádok. Výhercovia v súťaži museli 
spĺňať náročné kritéria.  

Prenčovský kotlík. Zápolenie guľáš majstrov nám všetkým 
prinieslo poriadny gurmánsky zážitok. 

Gazdovský dvor, na čistej vode ste mohli vidieť ukážku 
prác s historickými poľnohospodárskymi strojmi. Štartovanie 
traktora kľukou,  mlátenie obilia pred kombajnom.

Kováčska dielna Andreja Lúdika, ukážka tradičného ko-
váčskeho remesla.

Svadobná hostina pod lipami. V areáli kultúrneho domu ste 
si mohli pripiť na zdravie nevesty a mladého zaťa. Zasadnúť za 
svadobný stôl, ochutnať tradičné svadobné jedlá a prežiť neza-
budnuteľnú atmosféru hontianskeho veselia. Pri dobrom jedle 
vás zabávali Mamľasi z FSk Prenčovan, do tanca vám hrali Bratia 
Bírovci a Ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu. 
Svadobná hostina mala veľký úspech, svadobný hostia odchá-
dzali s krásnymi zážitkami a plným bruchom. Túto interaktívne 
podujatie v podujatí budeme organizovať aj v ďalších ročníkoch 
PDH.    Mgr. art. Hana Kollárová 

Foto Lužina
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Z plátna pretkávaného  časom sú ušité košele starých otcov a z nití osudu čepce starých materí.  V tomto duchu sa niesol scénický 
program FSk Prenčovan, DFS Širinka a hudobné teleso Bratia Bírovci. Scénický program spracovával tému kolobehu ľudského života ako 
aj kalendárneho roku.  Nosný námet programu bol odev našich predkov v úlohe nemého svedka čias. Na scéne sa nám predviedli účinkujúci 
v štyroch variantoch historicky členeného Prenčovského kroja, ktorý je klenotom  nášho dedičstva. Jednotlivé scénické obrazy prepájala 

rozprávača v úlohe starej mamy, ktorá 
sa divákom prihovárala prostredníctvom 
projekcie. Príprava tohto výnimočného 
programu bola mimoriadne náročná 
nielen po technickej ale hlavne chore-
ografickej či hudobnej stránke,  mnohý 
účinkujúci pri nej prekonali samých 
seba. O to emotívnejší bol zážitok divá-
kov z programu a radosť účinkujúcich 
z ohromujúceho potlesku publika.

Mgr. art. Hana Kollárová 
Foto: Lužina

Úprimné 
poďakovanie
Niekedy si ani neuvedomu-

jeme ako ten čas letí. Tento rok 
sme spoločne pripravili už 13. 
ročník Podsitnianskych dní hoj-
nosti. Ja osobne si uvedomujem, 
že každoročne nám pribúda ľudí, 
ktorí na naše slávnosti prichá-
dzajú. Na prípravu a zabezpe-
čenie takéhoto podujatia je preto 
potrebné veľa nápadov a veľa 
tých čo priložia ruku k dielu. Preto chcem touto cestou poďakovať 
všetkým skvelým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí sa do prípravy 
Podsitnianskych dní hojnosti v Prenčove zapojili. Moja srdečná 
vďaka patrí pani starostke Mgr. Alene Ciglanovej za jej podporu, 
skvelé nápady a húževnatosť, aby sa naša dedina dostala do 
povedomia širokej verejnosti, všetkým pracovníkom obecného 
úradu, OZ Zlatá cesta, Seniorparku, všetkým spoluobčanom, 
ktorí venovali svoj voľný čas a prispeli svojou prácou a nápad-

Pod malebným Sitnom
Pod malebným Sitnom dedinka je malá,
mnoho desaťročí – Prenčovom je zvaná.
Ako oko v hlave Sitno si ju stráži,
veľký záhon ruží, dedinku nám krášli.

Krásnych ruží farieb, dolu sa kľukatí
a tichý vetríček hlávky im strapatí.
Pán farár Andrej Kmeť, tak ruže miloval,
že mnoho poznatkov nám o nich zanechal.

Kvitni nám do krásy, Ty dedinka naša,
Pyšný sme na Teba, Ty si naša krása.

                                                     Cútová Emília.

Z Prenčovských truhlíc

mi , poslancom obecného zastupiteľstva, pani kuchárkam, pani 
učiteľkám, našim krčmárom , podnikateľom i sponzorom. Veľmi 
ma teší, keď mám okolo seba ľudí, ktorým dôverujem a môžem 
sa na ich pomoc spoľahnúť. Takýmito ľuďmi sú členovia klubu 
dôchodcov, folkloristi, i naši futbalisti. Všetci nadšenci, ktorí  
vždy radi pomôžu a vedia sa tešiť so spoločného vydareného 
podujatia. Všetkým týmto úžasným ľuďom, s ktorými som sa aj 
tento rok stretla patrí ešte raz moje „ĎAKUJEM.“

Anna Kriegerová
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MAS Zlatá cesta
Agrokomplex 2013
Tento rok výstava Agrokomplex oslavovala  40. rokov od jej vzniku.  

Aj v tento sviatočný ročník sme sa zúčastnili a prezentovali MAS Zlatú 
cestu v spoločnom veľkom stánku Národnej siete rozvoja vidieka.

Farmári z Dánska 
v MAS Zlatá cesta
V júni 2013 prišli Dánski farmári na týždňový pobyt na Slovensku 

a v Čechách. Oslovili aj MAS Zlatá cesta so žiadosťou o sprostred-
kovania krátkej 2 dňovej návštevy aj v našom regióne. S radosťou 
a hrdosťou na náš kraj sme zorganizovali informačnú cestu pre 
dvadsiatich farmárov z Dánska. Navštívili výrobňu barikových 
sudov  a ovčieho syra v Hontianskych Tesároch. Malých farmárov 
v obciach Kráľovce- Krnišov a Baďan –Klastava.  Prezreli si obec 
Prenčov a oboznámili sa s poľnohospodárskou činnosťou družstva 
v Prenčove. Pochutili si na pečenom prasiatku pri jazere Počúvadlo 
a zatlieskali sokoliarom zo Štiavnických Baní. Navštívili historické 
mesto Banská Štiavnica, sfárali do bane a na veži Starého zámku ich 
uchvátil výhľad na starobylé mesto. Svoju návštevu Slovenska ukon-
čili  prehliadkou Národného žrebčína v Topoľčiankach a pokračovali 
v ceste do Českej republiky.  Pri odchode nám veľmi ďakovali a naším 
krajom boli nadšení a veľmi radi sa sem vrátia na dovolenku. 

Marketing pre Zlatú cestu
V roku 2012 podpísalo OZ Sebechleby zmluvu o spolupráci 

s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou na projekt pod ná-
zvom „Budovanie nových marketingových nástrojov na podporu 
vidieckeho CR regiónu MAS Zlatá cesta“. Pre celý región bude 
vytvorený tlačený cestovný sprievodca, brožúry venované rôznej 
tematike – história kostolov, vínna cesta, baníctvo, vodné ná-
drže,... a pod. Všetky zozbierané informácie , či už texty, alebo 
fotografie, budú použité aj v rámci DVD, ktoré bude prezentovať 
zaujímavosti a kultúrne podujatia v našom regióne. Projekt po-
dalo OZ Sebechleby v rámci výzvy, ktorú vyhlásila MAS Zlatá 
cesta v roku 2011. Projekt bude ukončený do roku 2014.

Mgr. Drahomíra Prieberová

Medzinárodná konferencia
v Banskej Štiavnici 
V dňoch 2.-3.5. 2013 sme v aule Spojenej odbornej školy 

obchodu a služieb v Banskej Štiavnici  zorganizovali medzi-
národnú konfe-
renciu k téme 
„LEADER dnes 
a v budúcnosti, 
výmena skú-
seností“, ktorá 
sa  konala 
v rámci me-
dzinárodného 
projektu „Včely 
a biodiverzita“. 
Konferencie 
sa  zúčastnilo 
80 účastníkov, zástupcov miestnych akčných skupín   zo Slo-
venska,  Francúzska, Nemecka, Belgicka, Dánska, Walesu a 
Fínska. Pre zahraničných partnerov sme pripravili aj dvojdňovú 
prehliadku regiónu, návštevu kultúrnych pamiatok, zrealizova-
ných projektov z programu LEADER a ochutnávku miestnych 
špecialít. 

Medzinárodná 
konferencia vo Fínsku 
Od 9.-15.9. 2013 sa zástupkyne MAS Zlatá cesta Mgr. A. 

Ciglanová a J. Bačíková zúčastnili medzinárodnej konferencie 
v meste Kotka vo Fínsku. Konferencie sa zúčastnilo 140 účast-
níkov z 20 krajín. 
Konferencia bola 
zameraná na vidiec-
ky turizmus a jeho 
trvalú udržateľnosť. 
Po skončení konfe-
rencie sa účastníci 
mali možnosť zú-
častniť prezentácie 
vidieckych oblastí 
vo Fínsku, v Rusku 
a Estónsku. 

Propagovali sme celý región od Banskej Štiavnice až po Dudince. 
Šiesti zástupcovia MAS Zlatá cesta a remeselníci  prezentovali ponu-
ky pre cestovný ruch, ukazovali výrobu šperkov, papierových kvetov 
a rôznych ozdôb, kožených a kovových predmetov. Návštevníci mali 
veľký záujem o náš región, mnohí ho poznajú, alebo sa chystajú k nám 
na návštevu. 

Manažérka MAS Zlatá cesta Janka Bačíková prezentovala pre 
verejnosť  vytvorenie a používanie regionálnej značky „Regionálny 
produkt HONT“, spolu s ďalšími zástupcami MAS Podpoľanie „Re-
gionálny produkt PODPOĽANIE“  a  MAS  Radošinka „Regionálny 
produkt PONITRIE“. 

Prehliadka regiónu

Medzinárodná 
konferencia v Trenčíne 
V dňoch 6. – 7.5. 2013 sme sa zúčastnili medzinárodnej 

konferencie „LEADER 2007-2013 a úloha MAS v novom progra-
movacom období“  v Trenčíne.  Na konferencii sa hovorilo najmä 
o skúsenostiach zo súčasného programovacieho obdobia a o 
návrhoch a možnostiach prístupu LEADER a CLLD v nasledu-
júcom období 2014 - 2020.

Zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
(MPRV) SR Martin Majerech poukázal vo svojej prezentácii na 
pozitíva a negatíva nastavenia LEADERa na Slovensku v sú-
časnom programovacom období a predstavil niekoľko návrhov, 
ako realizáciu prístupu LEADER v období 2014 - 2020 zlepšiť. 
Jednotlivé bloky konferencie boli zamerané na príklady zo zahra-
ničia. Záver konferencie patril hodnoteniu a monitoringu MAS. 
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V dňoch 9.-10.5. 2013 sme zorga-
nizovali prezentačnú aktivitu pre part-
nerskú MAS Podhoran z Bratislavsko-
-Trnavského kraja, ktorej sa zúčastnilo 
40 osôb.    

Pre účastníkov z MAS Podhoran bol 
pripravený zaujímavý program, počas 
ktorého si prezreli projekty realizované 
z Programu LEADER:
- výstavba chodníka v obci Sv. An-

ton
- modernizácia autobusových zastá-

vok a vybudovanie detského ihriska 
v obci Štiavnické Bane 

- výstavba verejného priestranstva pri 
Dome smútku v obci Baďan 

- rekonštrukcia šatní na ihrisku a vý-
stavba chodníkov v obci Prenčov 

Udeľovanie certifikátov -  Regionálny produkt HONT
OZ Zlatá cesta v spolupráci s  Partnerstvom Krtíšskeho Poiplia pracovali v roku 2011-2012 na projekte spolu-

práce pod názvom „Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región HONT“, ktorý sa týkal vytvorenia 
regionálnej značky Hont a vypracovania postupu jej udeľovania.  Výrobky, služby a podujatia označené značkou

„Regionálny produkt HONT“ sú certifiko-
vané ako jedinečné produkty, využívajúce miestne zdroje   
a tradície a sú šetrné k životnému prostrediu a podporujú 
miestny rozvoj. 

        
V rámci 1. výzvy certifikát s regionálnou značkou Hont 

získalo 5 záujemcov zo Zlatej cesty pre skupiny výrobkov: 
- Marek Kanaloš z Prenčove – korytárstvo 
- Milan Skokan zo Sebechlieb – med agátový, lipový, 

medovina – Medový bozk 
- Filip Ciglan z Prenčova – med agátový, kvetový, lipový  

a medovina 
- Jozef Gembický zo Sebechlieb – med kvetový, orechy 

v mede 
- Jaroslav Knápek z Rykynčíc – hrozno, víno s chrá-

neným označením pôvodu – akostné víno s prívlast-
kom 

Dňa 15.5. 2013 v Dudinciach  predsedníčka MAS Zlatá cesta slávnostné odovzdala žiadateľom certifikáty na používanie znač-
ky Regionálny produkt HONT.  Cez víkend 16. - 17. augusta 2013 mohli návštevníci Hrušovskej parády v obci Hrušov ochutnať 
certifikované produkty regionálnej značky HONT.

 Odovzdávanie cerifikátov 

Propagácia 
regiónu 
MAS  Zlatá cesta v rámci 

finančných prostriedkov, ktoré 
sú vyčlenené na propagáciu 
územia dala vyrobiť prenosné 
pódium  s rozmermi 16m x 10m, 
z ktorého sa dá urobiť aj menšie 
s rozmermi 10m x 8m. Toto pó-
dium je zdarma k dispozícii pre 
všetky obce patriace do územia 
Zlatej cesty v prípade ak by si ho 
chceli zapožičať na svoje obecné 
podujatia. Po prvý – krát bolo pódium použité počas podujatia Podsitnianske dni hojnosti  
v Prenčove.  Foto: Janka Bačíková 

Medzinárodná 
konferencia 
v Budapešti 
Dňa 22. júla 2013 sa v Buda-

pešti konala medzinárodná kon-
ferencia, ktorej sa zo Slovenska 
zúčastnilo 5 osôb zástupcov MAS 
Zlatá cesta, MAS Partnerstvo Krtíš-
skeho Poiplia a MAS Stará čierna 
voda. S prezentáciou zameranou 
na komunitný rozvoj vystúpila aj 
predsedníčka združenia MAS Zlatá 
cesta a členka predsedníctva NSS 
MAS Mgr. Alena Ciglanová. 

MAS Podhoran v MAS Zlatá cesta 
- rekonštrukcia chodníkov  v obci Se-

bechleby 
- výstavba multifunkčného ihriska 

v meste Dudince 
Okrem prehliadky uvedených zreali-

zovaných projektov bola pre účastníkov 
pripravená ukážka sokoliarstva a  rezbár-
stva, prehliadka kaštieľa vo Sv. Antone  a 
starobylej časti mesta B. Štiavnica, pre-
hliadka Pivovaru ERB - ukážka výroby 
piva spojená s degustáciou,  prehliadka 
Prírodnej rezervácie prvkov ľudovej archi-
tektúry na Starej hore, návšteva ľudového 
múzea,  ochutnávka včelích produktov, 
ktorým bola udelená regionálna značka  
produkt HONT. Taktiež bol pripravený 
aj kultúrny program v podaní folklórnej 
skupiny Baďančanka. 
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OZNAM
ZAHÁJENIE PREVÁCKY 

PESTOVATELSKEJ PÁLENICE
V SEZONE 2013/2014 OD  03. 

10. 2013

záujemci o vypálenie ovocného 
klasu  sa môžu nahlásiť na obecnom 

úrade alebo u páleničiara
Miroslava Štefanského 

tel: 0902 294 702

Budú mi chýbať asi písmená
Nesmejte sa – ja neviem písať o láske

Počul som, že je to krásny cit
Mne tonú slzy z očí pri videní vašej krásy

Lepšie je odísť, než čakať na popravu
Vy stvorená na to ako mi určiť ju

Nemôžem chytiť Vás za ruku
Bo rovno odviedla by ste ma katovi ku klátu

Vzdávam sa. Píšem Vám vetché slová
Posielam aspoň v básni bozk

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Rozhodnutím  číslo 191 zo dňa 3. 
júla 2013 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev 
samosprávnych krajov a voľby predsedov 
samosprávnych krajov a určil deň kona-
nia volieb na sobotu 9. novembra 2013. 
Obec Prenčov patrí do Banskobystrického 
samosprávneho kraja, kde sa bude voliť 
predseda a za obvod Banská Štiavnica 
poslanec. Obecný úrad je povinný doručiť 
voličom oznámenie o mieste a čase kona-
nia volieb do 15.10.2013.(Predpokladám, 
že oznámenie budeme doručovať po 10. 
októbri). Preto apelujeme na občanov, aby 
si skontrolovali či oznámenie im bolo do-

A potom pôjdem sám
Kľaknúť si a odriekať Otče náš

Budú mi asi chýbať slová na rozlúčku
Kat vyriekol ortieľ

Odtnem ti ruku, ktorou píšeš
Nie hlavu

Musíš mi sľúbiť však jednu vec,
že druhou viac nikdy nezdvihneš

pero do ruky,
aby si písal tej žene o Láske ...

                                                  V. Rimavský

Slohy o LÁSKE

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Ekon.kl. Názov Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Pln %
Príjmy       
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 123 000.00 133 000.00 87 784.86 45 215.14 66
121001 Z pozemkov 25 300.00 25 300.00 20 358.03 4 941.97 80
121002 Zo stavieb 3 100.00 3 100.00 2 738.54 361,46 88
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 100 100 42,3 57,7 42
133001 Za psa 500 500 405,9 94,1 81
133012 Za užívanie verejného priestranstva 5 000.00 5 000.00 46 4 954.00 1
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 5 000.00 6 000.00 5 590.14 409,86 93
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 75 950.00 93 250.00 63 840.01 29 409.99 68
221004 Správne poplatky 2 000.00 3 000.00 1 838.64 1 161.36 61
223001 Poplatky za služby 5 550.00 23 200.00 13 555.47 9 644.53 58
233001 Z predaja pozemkov 0 100 68,78 31,22 69
242 Z vkladov 0 0 19,71 -19,71  
312001 Dotácia na zamestnanosť a na prevádzku Penziónu (MPSVaR) 181 700.00 273 297.00 221 684.29 51 612.71 81
312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 0 820 580 240 71
312012 Dotácia na prenesené kompetencie (školstvo, stavebný por.) 48 300.00 52 000.00 34 257.52 17 742.48 66
322001 Dotácia na kapitálové výdavky program LEADER 63 867.00 0 0 0  
322002 Dotácia z európskeho  fondu na rekonštrukciu verejného osvet. 300 000.00 110 000.00 0 110 000.00 0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 33 000.00 33 000.00 33 649.60 -649,6 102
454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov 300 300 300,63 -0,63 100
Spolu  872 667.00 761 967.00 486 760.42 275 206.58 64

ručené v stanovenom termíne, v prípade, 
že sa tak nestalo je potrebné upozorniť 
na túto skutočnosť obecný úrad. Je to 
v podstate kontrola či je občan zapísaný 
v zozname voličov. Ďalej je obecný úrad 
povinný uverejniť zoznam kandidátov 
pre voľby do zastupiteľstva a zoznam 
kandidátov pre voľby predsedu samo-
správneho kraja. Hlasovať vo voľbách 
môže každý občan, ktorý v čase konania 
volieb dovŕšil 18 rokov veku a má trvalý 
pobyt v obvode. 

Politická strana, politické hnutie 
alebo ich koalícia a nezávislí kandidáti 
môžu podávať kandidátnu listinu  pre 

voľby poslancov  Zastupiteľstva Bansko-
bystrického  samosprávneho kraja oso-
bitne za každý volebný obvod najneskôr 
40 dní predo dňom konania volieb t.j. do 
30.septembra 2013. To isté platí aj pre 
podávanie kandidátnych listín pre voľby 
predsedu. 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani 
jeden z kandidátov na predsedu samo-
správneho kraja nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov, vykoná sa do 14 dní 
druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb 
postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali 
najväčší počet platných hlasov v prvom 
kole volieb. 

Čerpanie programového rozpočtu k 31.8.2013


