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PRENČOVAN
Štvrťročn ík  občanov  obce  Prenčov

12. augusta 2011 sa konalo sláv-
nostné zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva,  na ktorom sa v zmysle Štatútu 
obce udeľovali ocenenia a čestné obči-
anstva nasledovne:

v zmysle § 35 - udelenie čestného 
občianstva

Pani Ing. Arch.  Anne Kršákovej by-
tom Nemčianska 123, Nemce okres Ban-
ská Bystrica bývalej riaditeľke Slovenskej 
agentúry životného prostredia Banská 
Bystrica, ktorá keď sa obec v roku 1996 
zapojila do nového grantového programu  
„ Program obnovy dediny“ spolupracova-
la  pri príprave základných rozvojových 
dokumentov obce - územného plánu 
a programu sociálneho rozvoja a tým 
prispela k súčasnému harmonickému 
vzhľadu našej obce. 

Pánovi Mgr. Pavlovi Balžankovi 
bytom Banská Štiavnica Mikovýniho 
12, ktorý  či už ako riaditeľ Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnica a neskôr  ako primátor mesta 
Banská Štiavnica pomohol realizovať 
rozvojové projekty a pokiaľ je to v jeho 
silách, rád ochotne pomôže aj teraz.

v zmysle § 36 - udelenie ceny 
Obce Prenčov

Pánovi Petrovi Kriegerovi bytom 
Prenčov č. 190, ktorý vo funkcii poslan-
ca obecného zastupiteľstva pôsobí tri 
volebné obdobia

Pani Janke Frčkovej bytom Pren-
čov č. 237, ktorá vo funkcii poslankyne 
obecného zastupiteľstva pôsobí tri vo-
lebné obdobia

Pani Ľubici Stehlíkovej naposledy 
bytom Prenčov č. 216 – in memoriam 
– za udržiavanie folklórnych tradícií 
v obci.

v zmysle § 37 - udelenie Ceny 
starostu obce

Pánovi Pavlovi Adámymu st. by-
tom Prenčov č. 66 za aktívnu činnosť 
v miestnych spolkoch

Pánovi Jánovi Dolinskému  bytom 
Prenčov 102 za rozvoj futbalu a popu-
larizáciu tohto športu v obci.

Pani Anne Nemcovej bytom Prenčov 
č. 190 ,  ktorá aktívne pracuje pre diva-
delný súbor a folklórnu skupinu  pri sta-
rostlivosti o kostýmy, kroje a rekvizity

Mgr. Anežke Slačníkovej bytom 
Prenčov č. 225, ktorá v uplynulých 10 
rokoch bola ako umelecká vedúca pri 
zrode troch albumov „Ozveny prenčov-
ského chotára“

Významný deň v živote našej obce
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Názov Schválený 
rozpočet

Upravený roz-
počet Čerpanie

Bežné príjmy 268.606,- 543.549,- 521.368,-

Kapitálové príjmy 722.042,- 186.105,- 187.134,-
Finančné operácie 447.300,- 131.037,- 136.183,-
Základná škola s mater-
skou školou 6.500,- 4.110,- 4.633,-

Spolu: 1.444.448,- 864.801,- 849.318,-

Názov Schválený  
rozpočet

Upravený 
rozpočet Čerpanie

Bežné výdavky 155.229,- 384.505,- 368.687,-

Kapitálové výdavky 1.178.559,- 150.304,- 154.981,-

Finančné operácie 5.206,- 233.558,- 224.226,-

Základná škola 
s materskou školou 98.454,- 91.576,- 92.110,-

Spolu: 1.438.448,- 859.935,- 840.004,-

Plnenie programového rozpočtu k 31. 12. 2011
Číslo pro-

gramového 
rozpočtu

Názov 
programového 

rozpočtu

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Čerpanie %

1 Plánovanie, manaž-
ment a kontrola 1.188.259 146.104 151.654 103,80

2 Propagácia 
a marketing 770 1.270 1.027 80,85

3 Interné služby obce 9.810 11.245 107 95,97
4 Služby občanom 2.642 2.440 2.249 92,18

5 Bezpečnosť právo 
a poriadok 0 1.127 1.190 105,62

6 Odpadové 
hospodárstvo 10.000 15.000 14.739 98,20

7 Pozemné 
komunikácie 1.000 1.000 420 42

8 Vzdelávanie – re-
konštrukcia MŠ 0 10.000 10.584 105,84

8 Vzdelávanie 98.454 91.576 92.110 100,58

9 Kultúra 7.600 10.750 16.662 105,53

10 Šport 2.700 2.700 2.852 105,64

11 Prostredie pre život 8.564 217.880 196.589 90,23

12 Bývanie 630 630 702 111,49

13 Sociálne služby 14.735 20.735 20.721 99,93

14 Podporná činnosť 88.078 88.928 93.533 105,18

Finančné operácie 
výdavkové – splá-
canie úverov

5.206 233.558 224.226 96

L. Leleková

Zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Prenčove

Hospodárenie 
obce Prenčov k 31. 12. 2011

7. zasadnutie 30. 6. 2011

-   prerokovalo prípravu XI. ročníka Podsitnianskych dní 
hojnosti, ktoré sa konali dňa 13. 8. 2011

-  schválilo zápis do obecnej kroniky za rok 2010
-  venovalo sa hospodáreniu za rok 2010 a prijalo k to-

muto bodu nasledovné uznesenie:
A/ Obecné zastupiteľstvo v Prenčove berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra za rok 2010
B/ Obecné zastupiteľstvo v Prenčove berie na vedomie 

správu auditora za rok 2010 
C/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zisk z hospodár-

skej činnosti  z roku 2010 vo výške 898,43 € usporiadať 
v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospo-
dárenia minulých rokov

D/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie 
účtov výsledku hospodárenia stratu vo výške 8487,60  € 
usporiadať v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov

E/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle par. 16 
odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlách vysporiadanie 
schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 z príjmových finanč-
ných operácií.

C/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet 
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

8. zasadnutie 9. 8. 2011

Schválilo - udelenie ocenenia a čestného občianstva 
v zmysle Štatútu obce pri príležitosti 745. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci,

schválilo od 1. 9. 2011 stravnú jednotku podľa nového 
finančného pásma v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. 
v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou 
Prenčov  nasledovne:
- deti MŠ cena za celodennú stravnú jednotku 1,05 €
- deti ZŠ 1. stupeň obec 0,88 €
- zamestnanci 1,05 €, réžia 0,83 € spolu 1,88 €
- dôchodcovia 1,25 €, doplatok obec  Prenčov 0,63 € 

spolu 1,88 €
- cudzí stravníci obed 1,05 €, réžia 0,83 € spolu 1,88 €

9. zasadnutie 30. 9. 2011

- schválilo úpravu rozpočtu na rok 2011 
- oboznámilo sa s výsledkom kontroly hospodárenia 

s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu 
Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vy-
bavenosti vypracovanú Najvyšším kontrólnym úradom 
SR z augusta 2011

- oboznámilo sa s hodnotiacou správou školy za školský 
rok 2010/2011

10. zasadnutie 27. 10. 2011

- schválilo cenu vody na rok 2012 pre odberateľov z ce-
loobecného vodovodu vo výške 0,50 €/m3 

11. zasadnutie 2. 12. 2011

- schválilo programový rozpočet obce na rok 2012
- schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych 

daniach
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Ako sme Vás už informovali v minulom čísle, naša 
obec sa zapojila do projektu v oblasti prevencie krimi-
nality. Projekt bol zrealizovaný v decembri 2011. 

V našej obci sú v súčasnosti namontované 3 
bezpečnostné kamery, ktoré sú napojené na ústredňu 
v budove Obecného úradu. D. Ečeková

Úrad vlády SR vyhlásil v roku 2011 dva reali-
začné projekty, do ktorých sa zapojila aj naša obec 
a bola úspešná.

Prvý realizačný projekt
sa realizoval v období od mája do októbra 

2011. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici sa obci podarilo 
vytvoriť 30 pracovných miest.

Program bol úspešne ukončený a v našej obci 
vzniklo 769 vodozádržných opatrení v celkovom objeme 32.381,13 m3 

TYP OPATRENIA Počet Objem v m3

drevené vodozádržné stupne 515 21.175,25
kamenné vodozádržné stupne 202 3.284,68
sypané hrádze 3 1.502,63
zasiakávacie pásy TTP 7 2.988,18
zasiakávacie pásy polia 5 1.109,04
zasiakávacie jamy TTP 12 1.821,12
zasiakávacie jamy polia 4 162,25
odrážky na lesných cestách 11 70,77
odrážky na polných cestách 9 86,21
sanácia poľn. cesty pomocou drevených stupňov v zasakávacom 
páse, úprava násypového svahu 1 181,00

SPOLU 769 32.381,13

Druhý realizačný projekt
stále prebieha, v období november 2011 – apríl 2012. V spolupráci s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici sa obci počas jeho realizácie podarilo vytvoriť 
10 pracovných miest.

Za toto obdobie sa obec zaviazala vybudovať vodozádržné opatrenia v celkovom objeme 
min. 10.000 m3. Vzhľadom na to, že počasie koncom roka prialo prácam na budovaní hrádzí 
a iných opatrení, je väčšia časť už hotová, zostáva ešte práca pre ťažkú techniku. 

2. RP sa realizuje v častiach Štádlov a Noviny. D. Ečeková

Ako ďalej  s VLÁDNYM  PROGRAMOM  REVITALIZÁCIE KRAJINY
Naše skúsenosti s realizáciou  programu revitalizácie krajiny  sú veľmi pozitívne.
Nielen v tom že napomohli vytvoriť dočasné pracovné miesta, že prispejú k prevencii 

pred povodňami ale hlavne preto, že vytvára podmienky na spoluprácu sektorov, lesníci, 
poľnohospodári, vodohospodári, ochranári, obce i odborná verejnosť, ktorí by mali hľadať 
spoločné riešenia, aby sa navzájom svojou činnosťou neohrozovali. Projekt napomáha aj 
k zmene pohľadu na krajinu, že nie len ona nám má dávať všetko až do úplného  vyčerpania, 
ale že aj my sa k nej máme chovať s úctou a zodpovednosťou riadneho hospodára. Že zmena 
pohľadu na krajinu a na dôležitosť vody v ekosystéme je bolestivá s pohľadu sektorového 
myslenia, sme cítili počas realizácie programu. 

Na základe tlaku, ktorý vyvíjajú lobistické skupiny na vládu a parlament SR, aby zastavili 
projekty prevencie pred povodňami vznikla občianska iniciatíva, ktorá program podporuje. Pro-
gram a jeho projekty prinášajú nielen verejnoprospešný účinok, ale aj prácu nezamestnaným 
a chránia životné prostredie.

Iniciátormi sú Mgr. A. Ciglanová, 
J. Pokrievka (starosta obce Snež-
nica), J. Šejirman (starosta obce 
Krivany), A. Gužo (starosta obce 
Kružlová), I. Kundrátová (starostka 
obce Matysová), M. Jurkovič (sta-
rosta obce Roztoky) a S. Viravec 
(starosta obce Rovné). 

Do podpory projektu sa zapoji-
lo aj 6.619 obyvateľov, ktorí svojím 
podpisom vyjadrili, že podporujú 
tento program a jeho projekty priamo v obciach. Táto podpisová akcia trvala iba dva dni.

31. januára 2012 sa konalo na Úrade vlády SR stretnutie s predsedníčkou vlády SR 
Ivetou Radičovou. Za starostov, zhotoviteľov, odborných garantov, robotníkov a ďalších 
zainteresovaných občanov sa ho zúčastnili iniciátori občianskej akcie. Kde jej boli odoslané 
podporné stanoviská aj zozbieraná petícia, ako podpora na presadenie vyhlásenia III. kola  
programu na I. polrok 2012. 

Vláda mala o 3. RP rokovať na svojom zasadnutí 1. 2. 2012, ale nakoniec bol materiál 
stiahnutý z rokovania. Aj keď snahy o schválenie programu ešte do volieb neustávajú , či bude 
program revitalizácie pokračovať aj v roku 2012 nevieme.. Mgr.  A.Ciglanová

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove podporuje 
aj pre rok 2012 myšlienku vytvárať pracovné 
príležitosti v rámci projektov v rozsahu zákona č. 
5/2004 o službách zamestnanosti a to hlavne § 50 
j. V rámci prieskumu ÚPSVaR v Banskej Štiavnici 
Obec zadala požiadavku na vytvorenie 15 pra-
covných miest v prípade 3. realizačného projektu 
a 15 pracovných miest nad rámec projektu. Do 
akej mieri bude naša požiadavka naplnená záleží 
od pridelenie finančných prostriedkov Úradu práce 
v Banskej Śtiavnici na tento Národný  projekt.  

Mgr. A. Ciglanová

V roku 2011 obec Prenčov dokončila rekon-
štrukciu objektu mater-
skej školy, kde od roku 
2004 sme postupne 
zrealizovali výmenu 
krovu, zateplenie ob-
jektu, výmenu palivovej 
základne z elektrických 
akumulačných pecí na 
ústredné kúrenie ako aj 
výmena interiéru. Záverečnými prácami bola výmena 
okien a dverí. Rekonštrukcia bola vykonaná z finanč-
ných prostriedkov poskytnutých z MF SR vo forme 
dotácie vo výške 9.000,-€ a 2.000,-€ doložila obec 
z vlastných prostriedkov. Počas prác sa vykonala aj 
rekonštrukcii sociálnych zariadení a podlahových kry-
tín v chodbách. Objekt za posledných 6 rokov prešiel 
kompletnou rekonštrukciou a je príjemným miestom 
pre výchovu našich najmeších.    Mgr. A Ciglanová

Napriek prerušeným prácam v dôsledku  veľkých  
mrazov, termín ukončenia výstavby 2 x 6 bytových jed-
notiek v časti IBV Štrát september 2012     bude dodržaný. 
V každom objekte budú 4 trojizbové byty a 2 jednoizbové 
byt. Vykurovanie bytov je riešené elektrickými konvektor-
mi, ale nájomníci budú mať možnosť vybudovať si v byte 
aj vykurovanie pevným palivom, nakoľko každý byt bude 
mať zabudovaný vlastný komín.       Mgr. A. Ciglanová

KAMEROVÝ A  BEZPEČNOSTNÝ
SYSTÉM PRE OBEC PRENČOV

Hľadáme riešenia na 
zmiernenie  vysokej  

nezamestnanosti v obci 

Ukončená obnova 
materskej školy

Bytová výstavba 
– staviame byty pre mladé rodiny

„Program revitalizácie krajiny a integrova-
ného manažmentu povodí SR pre rok 2011“
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K dnešnému dňu máme 
v 28 b.j. v časti Štrát obýva-
ných 50 % bytov. Od nového 
roka sme služby v bytovom 
dome doplnili aj o 24 hodino-
vú službu /deň, ktorá je pria-
mo v objekte. Taktiež sme pre 
obyvateľov vytvorili možnosť 
sa spolu stretnúť a venovať 
sa spoločnej činnosti. Túto 
možnosť privítali a dohodli sa 
na stretnutí každé 2 týždne. Keďže je ešte zima, zdržujeme sa v kance-
lárii, ale na leto máme naplánované rôzne prechádzky a výlety. Väčšinu 
obyvateľov tvoria ženy, čo je hlavným dôvodom toho, že sa venujeme 
hlavne ručným prácam.  

Zariadenie „Senior park“  je od júna 2011 zapísané v Registri posky-
tovateľov sociálnych služieb BBSK v zmysle § 41 zákona č. 448/2004 
Z.z. o sociálnych službách na poskytovanie Opatrovateľskej služby 
– terénnou formou 

Služby poskytujeme v zmysle VZN obce Prenčov o opatrovateľskej 
službe na základe podanej žiadosti a jej príloh, ktoré sú dostupné naj 
na internetovej stránke obce alebo priamo na obecnom úrade. 

D. Ečeková

V našich novinách zo septembra 2009 ste si mohli prečítať 
titul „Kde vziať mimorozpočtové zdroje“. Starostka obce Pren-
čov ako dobrý hospodár hľadá všetky dostupné finančné zdroje  
nielen na zveľaďovanie majetku obce, ale aj na znižovanie ne-
zamestnanosti. O projektoch, ktoré boli schválené a ktoré sa už 
realizujú sa môžete dočítať v iných príspevkoch.

Predložené žiadosti:
1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 

bola podaná na Environmentálny fond Bratislava
Názov projektu: Prenčov – kanalizácia II. Časť
Cieľom projektu je vybudovanie čistiarne odpadových vôd 

v lokalite Štrát, Čistá voda   
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 podaná na Ban-

skobystrický samosprávny kraj – Podsitnianske dni hojnosti
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 

2012 podaná na Ministerstvo kultúry, sekcia kultúrneho dedičstva 
Bratislava

Obidve žiadosti majú spoločný názov a cieľ projektu
Názov projektu: Ľudový odev v Prenčove 
Cieľom projektu je vytvorenie tlačenej publikácie so záme-

rom zdokumentovania vývoja odievania v obci Prenčov v období 
rokov 1890 -1950

4. Žiadosť o podporu „Náš vidiek“ financovaného z rezervy 
predsedníčky vlády SR 

Názov projektu: Modernizácia pestovateľskej pálenice“
Cieľ projektu: modernizácia objektu – sfunkčnenie pôvodného 

objektu zachytávania povrchovej vody, vybudovanie rampy na 
príjem kvasu, odvodnenie objektu L. Leleková

Stáva sa  u nás už tradíciou, že vždy 
na konci roka sa stretne starostka obce 
a poslanci  s občanmi.

Aj rok 2011 sme zakončili takýmto ve-
rejným stretnutím, ktoré sa konalo v piatok 
16. decembra 2011.

Na úvod všetkých privítala pani sta-
rostka Mgr. Alena Ciglanová a zhodnotila  
všetky aktivity obecného úradu za uplynulý 
rok. Predstavila občanom nové projekty i tie 
rozpracované, poinformovala ich o finan-
ciách i majetku obce.  V druhej časti pro-
gramu nasledovali prezentácie, ktoré si 
pripravili jednotlivé spolky a organizácie, 
pracujúce v našej obci. 

O činnosti a práci v materskej škôlke 
a o tom, ako sa darí našim najmenším nám 
porozprávala pani Janka Frčková.  Čo no-
vého sa deje v základnej škole a čo všetko 
stihli naši školáci v roku 2011, o tom nás 
poinformovala vo svojej prezentácii pani 
riaditeľka Mgr. Milena Havranová.

 Za ZO SZPB vystúpil pán Pavel Adámy, 
predseda organizácie, ktorý prítomných po-
informoval o témach zo zasadnutia výboru 
ZO SZPB v Banskej Štiavnici i oblastného 
výboru v Žiari nad Hronom. Vyzdvihol čin-
nosť tejto organizácie, ktorá aj v roku 2011 
činorodo rozvíjala svoje aktivity :

Obec Prenčov dala do prenájmu pani Anne Labudovej 
priestory bývalého zelovocu. Čaká sa už len na zavedenie 
elektrickej energie a „ZELOVOC“ začne znovu slúžiť obča-
nom. Nová pani vedúca by chcela predajňu otvoriť najneskôr 
od marca tohto roku a bude v nej ponúkať rôzne druhy ovo-
cia,  zeleniny, umelé kvety a drogistický tovar.   

VEREJNÉ STRETNUTIE S OBČANMI
- Kladenie venca k pamätníku pri 

príležitosti oslobodenia obce a relácia 
v miestnom rozhlase.

- Slávnostné zapálenie vatry na počesť 
ukončenia 2. svetovej vojny.

činnosť Klubu dôchodcov, všetky aktivity 
a kultúrne podujatia sú spoločné.

Pani Vilma Brnáková nás oboznámila 
s činnosťou Klubu dôchodcov v Prenčove 
o ich pravidelných stretnutiach v nových 
priestoroch Remeselníckeho domu aj 
o všetkých ich aktivitách. Vyzdvihla, že 
im v roku 2011 pribudli traja nový členovia 
a skonštatovala, že všetkých 28 členov toh-
to spolku je plne aktívnych.  Aj v roku 2011 
sa zapojili do kultúrneho programu na Pod-
sitnianskych dňoch hojnosti , zorganizovali 
opekačku, zájazd do Štúrova a Ostrihomu 
i slávnostný Mikulášsky večierok.

Sú zdrojom inšpirácie i pre miestnu folk-
lórnu skupinu, ktorej vždy radi pomôžu. 

Pani Vilma Brnáková taktiež poinfor-
movala aj o činnosti Základnej organizácie 
dobrovoľného požiarneho zboru, ktorý má 
v našej obci dlhoročnú tradíciu.

O činnosti Folklórnej skupiny Prenčo-
van a o ich plánoch do roku 2012 poinfor-
movala  pani Anna Kriegerová a o úspe-
choch i problémoch  TJ Štart Sitno Prenčov 
prítomným porozprával  Ján Dolinský. 

Na záver si všetci pochutnali na výbor-
nej kapustnici, ktorú pripravila pani Anna 
Remiarová. A. Kriegerová

DOČKÁME  SA  NOVÉHO  ZELOVOCU

Senior Park pracujePripravované projekty 
na rok 2012

- Slávnostný výstup na Sitno v rámci 
osláv SNP a kladenie vencov pri pamätníku 
vo Svätom Antone

ako aj mnohé iné podujatia, ktoré majú 
všetkým pripomínať históriu tejto organi-
zácie a ich snahu, aby hlavne mladý ľudia 
začali chápať, že proti fašizmu je potrebné 
byť vždy na pozore.

Taktiež pán Pavel Adámy ako predse-
da Miestneho odboru Matice Slovenskej 
v Prenčove, poinformoval o aktivitách  tejto 
organizácie. Keďže MO Matice Slovenskej 
zastrešuje činnosť Fsk Prenčovan, ako aj 
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V súčasnosti 
má naša folklórna 
skupina za sebou 
už svoje 3. CD 
s názvom OZVE-
NY  PRENČOV-
SKÉHO  CHOTÁ-
RA III., ktoré nah-
rala v júli 2011 v 
rímsko-katolíckom 
kostole sv. Mikulá-
ša v Prenčove. 

Na jeho príprave sa podieľala ľudová hudba Tisovník z Banskej 
Bystrice s primášom, p. Ondrejom Molotom. Skvelú prácu odviedla 
aj zbormajsterka našej FSk pani Mgr. Anežka Slančíková. 

Krstilo sa v piatok 12. augusta 2011 o 17.00 hod. v miestom 
Kultúrnom dome. Krstným otcom bol pán Juraj Matiáš, ktorý je 
dlhoročným pracovníkom v odbore folklóru, zvykosloví a scénic-
kého hontianskeho tanca a veľakrát bol nápomocný našej FSk 
pri príprave jej vystúpení.

V roku 2011 sa v našej obci konal už XI. ročník Podsitnianskych 
dní hojnosti. Po prvýkrát sa obec rozhodla vyberať vstupné, pretože 
program počas podujatia bol veľmi pestrý a zaujímavý. Program sa 
začal o 12-tej hodine a skončil sa na druhý deň nad ránom.

Podujatie bolo plné 
stánkov a aj sprievodný 
program stál za to. Či už 
ukážky kováčskeho re-
mesla alebo atrakcie pre 
deti (kolotoče a skákacie 
hrady) ale aj výstavy, 
ktoré boli predstavené po 
prvý raz. Výstava krojov 
pod názvom „Prenčovské 
kroje na prelome storočia“ 
a výstava o našej obci a jej vývoji „Tak si tu žijeme“.

Slávnosti boli spojené aj s oslavou 745. výročia prvej písomnej 
zmienky o našej obci. Pri tejto príležitosti boli pozvaní na spoločné 
stretnutie aj rodáci našej obce. 

Aj pravidelné atrakcie, ako Škola ručného kosenia, Koštovka pále-
ního, Štartovanie traktora kľukou, rybolov, ... mali veľký úspech. 

Hlavný program sa začal o 15-tej hodine pri Kultúrnom dome 
vystúpením FSk Slatina, FSk Gajdoši, našich Prenčovanov spolu 
s ľudovou hudbou Tisovník, pouličných divadelníkov Prenčov 60. 
Neskôr program pokračoval vystúpením FS Vatra Tlmače a na záver 
ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu a jej sólisti. Po 
hlavnom programe nasledovala zábava pod holým nebom, na ktorej 
hrala skupina JEWEL. O 23-tej hodine bola zábave prerušená a umelci 
z Prenčov 60 predviedli neuveriteľnú Ohňovú šou, neskôr pokračovala 
tanečná zábava.

Počas podujatia, keďže ide o dni hojnosti si návštevníci mohli 
pochutiť na množstve dobrôt od gulášu z diviny, držkovej polievke, 
lokšoch, langošoch a párancoch, po štrúdle, varenú kukuricu a iné 
dobroty. Samozrejme neodmysliteľnou súčasťou podujatia bola aj 
tombola, ktorá bola vďaka sponzorom veľmi bohatá. Neviem ako Vy, 
ale ja sa už teraz veľmi teším na leto - na PDH 2012. Pevne verím, že 
sa tam všetci znovu stretneme v hojnom počte. D.Ečeková     

Privítať v rodine malý zázrak, keď sa narodí krásne zdravé 
dieťatko, je tým najväčším šťastím.

Aj my sme sa chceli s ro-
dičmi podeliť o tento zázrak, 
preto sme dňa 7. novembra 
2011 slávnostne uvítali do 
života  chlapčekov, ktorí sa 
stali občanmi našej  obce.   

Samuel Hošták
Ján  Piatra
Martin  Bukovinský
Daniel  Suchý
Program pre nich pripravili deti z MŠ a uspávanky im 

zaspievali  speváčky z FS Prenčovan.
Chlapčekom prajeme, aby boli zdraví a svojim rodičom robili 

len radosť. A. Kriegerová

Rozžiarené detské očká 
a nedočkavé  tváričky, čakali 
na Mikuláša a jeho nezbed-
ných pomocníkov.

Tentoraz prišiel Mikuláš 
do Prenčova medzi deti dňa 
9. decembra 2011. Deti zo 
základnej školy a materskej 
školy spolu s pani učiteľkami 
pripravili pre všetkých prítom-
ných úžasný program.  Preto 
si aj vyslúžili veľký potlesk od publika a najviac im  tlieskal Mikuláš s an-
jelom aj čertami.  

Hneď po kultúrnom programe Mikuláš roztvoril svoj čarovný 
batoh a všetkým dobrým a šikovným deťom podaroval  balíček 
sladkých dobrôt.  Keďže program našich detí  bol naozaj taký skvelý, 
Mikuláš prisľúbil, že na budúce sa bude veľmi ponáhľať medzi deti 
do Prenčova. A. Kriegerová

Už siedmi  rok sme sa stret-
li na Novoročnom slávnostnom 
koncerte, ktorý sa  konal 8. ja-
nuára 2012 v katolíckom kosto-
le sv. Mikuláša v Prenčove.  

Počas koncertu sme 
si vypočuli Katolícky spe-
vokol z Prenčova, pod ve-
dením Mgr. Anežky Slančí-
kovej a sólistami Matúšom 
Feriancom a Renátou 
Bukovinskou, Evanjelický 
prenčovský cirkevný zbor 
pod vedením Veroniky Li-
povskej a Mgr. Drahomíry 
Prieberovej.   

Ako hostí sme privítali : 
Scholacantorum, spevokol 
Bohoslovcov z Banskej Bys-
trice a potešili nás aj koledy 
v podaní gajdošov Garajovcov 
z Veľkej Lehoty. 

III. CD folklórnej 
skupiny Prenčovan

Slávnosti pod Sitnom

NOVOROČNÝ  KONCERT
Na záver vystúpili domáci 

folkloristi zo svojim vianočným 
pásmom. 

Po koncerte nechýbal 
dobrý punč a koštovka cuk-

roviniek, koláčov a pagáčov, 
ktoré sponzorsky napiekli naše 
šikovné katolícke farníčky, za 
čo im všetci aj touto cestou 
ďakujeme. 

A. Kriegerová

BATOH MIKULÁŠSKYCH  
DARČEKOV POTEŠIL NAŠE  DETI

UVÍTANIE  DETÍ  DO  ŽIVOTA
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Futbalový oddiel začal svoju prípra-
vu na jarnú časť sezóny 2010/2011 už 
vo februári a v marci v nej pokračoval 
prípravnými zápasmi. Od 16. apríla do 
4. júna odohralo naše mužstvo 8 majs-
trovských zápasov s bilanciou 3 víťazstvá, 
1 remíza, 4 prehry. Družstvo obsadilo 7. 
miesto a skončilo tak o 2 priečky vyššie 
ako v minulej sezóne.

Cez letnú súťažnú prestávku sa naše 
mužstvo zúčastnilo na turnaji vo Svätom 
Antone, kde obsadilo 5. miesto. 

30. júla FO usporiadal tradičný futba-
lový turnaj – Memoriál Jozefa Chovana, 
na ktorom štartovali mužstvá B. Štiavnice 
B, B. Belej, Podhoria a Prenčova. Víťa-

Bola jar. Prechádzal som sa v parku,
keď zrazu šlo oproti mne slnko.

Neoslepilo ma svojimi lúčmi, ale krásou.
Pomaly prešla popri mne a kým som sa spamätal,

bola preč. Musel som ísť domov  a písať.

Nepíš však o nej, ale o slnku.
Tiež krásne je,

ľúbiť sa však nedá ani pohladiť
a ja po nej túžim.

Nechcite odo mňa vyznanie.
Nie, to sa nerobí.

Nechcite moje pokánie, veď sme dospelí.
Viem sme obaja asi roztopašní.

Ťažko je povedať jednému – my.
Povedali ste áno a život bol krásny,

poznajúc vôňu našich tiel.
Dotyky prstov, vaša krása viac sa už nedá

alebo
vrátiť sa znovu na začiatok a navzájom si

opakovať áno.
V. Rimavský 

Obec Prenčov sa zapojila v októbri 2010 do projektu Part-
nerstvo sietí realizovaného občianskym združením Partner-
stvo – Žiarsky región.  V rámci neho komunita spoločne s ko-
munitnou konzultantkou E. Vasiľovou vypracovali mikroprojekt  
Ružová dedina pre nás. Mikroprojekt bol schválený 31.5.2011, 
finančné prostriedky na realizáciu však boli až v polovici ok-
tóbra 2011. Následne sa nakúpili ruže, záhradnícky substrát 
a ostaný materiál potrebný na výsadbu.  Ruže sa vysádzali 
v rómskej osade, kde sa vybudovali záhony pozdĺž príjazdovej 
cesty od mosta. Postupne sa dosádzali parky v celej obci. 
Práce zakončili vysadením ruží v priestranstve Senior parku. 
Výsledky našej práce uvidíme na jar.  E. Vasiľová

Áno

Výsadba ruží v obci

Účinkovanie futbalového oddielu v roku 2011
zom sa stala B. Štiavnica 
B, výborné 2. miesto 
obsadili domáci futbalisti, 
tretia skončila B. Belá a 4. 
miesto obsadilo Podhorie. 
Počas tohto turnaja sa 
uskutočnil aj zápas žia-
kov o pohár firmy Binder 
medzi žiakmi Sv. Antona 
a Prenčova, v ktorom po 
vyrovnanom priebehu 
nakoniec zvíťazili žiaci zo 
Sv. Antona.

Po letnej prestávke sa 
21. augusta začala jesenná časť sezóny 
2011/2012. Do tejto časti súťaže vstúpili 

vcelku úspešne a v prvých 3 kolách 
nenašli premožiteľa.

Bohužiaľ po treťom kole prišlo 
mužstvo o troch hráčov, ktorí sa zra-
nili a ďalší dvaja odišli za prácou, 
čo sa značne prejavilo na výkonoch 
v ďalších zápasoch. Mužstvo utrpe-
lo 4 prehry. Zastaviť sa to podarilo 
až v zápase s ich veľkým rivalom 
– mužstvom B. Štiavnice. Hoci teraz 
v prvom polčase prehrávali 0:2 a už 
asi nikto nečakal, že by  mohli tento 
stav zvrátiť. Kvalitou sa síce súpe-
rovi nemohli rovnať, no zabojovali 

a dokázali streliť 2 góly a nedovolili, aby 
si Štiavnica odviezla z Prenčova 3 body 
za víťazstvo.

Týmto zápasom sa skončila jesenná 
časť sezóny, po ktorej naše mužstvo pre-
zimuje na 8 mieste tabuľky.

Naše mužstvo sa zúčastnilo aj turna-
jov, ktoré zorganizoval MR Južné Sitno 
s nasledovnými výsledkami:

21. 5. Turnaj vo volejbale v obci 
Kráľovce – Krnišov – 3. miesto

25. 6. Turnaj v minifutbale v obci Pren-
čov – 3. miesto

6. 8.  Turnaj v nohejbale v obci Žibri-
tov – 1. miesto 
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Pripomíname občanom, že sme už 
v druhom mesiaci tohto roku a nie všetci 
si splnili svoje daňové povinnosti, ktorých 
termín bol 31. 1. 2012.

Jednou s povinností je úhrada dane za 
psa na rok 2012. Daň za psa zostala ne-
zmenená a to 3,30,-€ za každého psa. 

Ďalšou povinnosťou bolo podanie 

Projektový deň o vode
Po úspešnom dvojročnom certifikačnom období v programe 

Zelená škola, v ktorom sme sa venovali znižovaniu odpadov a ich 
separácii, sme sa vydali na cestu objavovania našej najvzácnejšej 
tekutiny – VODY. Našim cieľom je naučiť žiakov vážiť si vodu, 
naučiť sa ňou šetriť, pravidelne sledovať spotrebu vody v škole, 
objavovať vodu v našom okolí, vyčistiť lesnú studničku a starať sa 
o ňu. To sú len niektoré aktivity, ktoré sme si naplánovali  urobiť 
do júna 2013.

DAŇOVÉ  POVINNOSTI  OBČANOV

                                                                                               Rok 2011                 Rok 2012
a/  orná pôda, vinice, ovocné sady                                                0,50                 1,50  %  zo  základu  dane
     a trvalé trávnaté porasty                                                           0,25                 1,00  %  zo  základu  dane
b/  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                     0,50                  2,50 %   zo  základu dane
c/  rybníky s chovom rýb a ostatné    
     hospodársky využívané vodné plochy                                      0,25                  2,50 %  zo  základu  dane
d/  záhrady                                                                                     0,25                  0,50 %  zo  základu  dane
e/  zastavané plochy a nádvoria                                                     0,25                 0,50  %  zo  základu  dane
f/  ostatné  plochy                                                                           0,25                  0,50  %  zo  základu  dane
g/ stavebné  pozemky                                                                    0,25                  0,50 %  zo  základu  dane

Ostatné položky zostávajú nezmenené. Nemenia sa ani poplatky za pevný domový odpad.
Daňové výmery budú občanom doručené do konca februára 2012 a ich splatnosť bude do 31. 3. 2012.

daňového priznania na daň z nehnuteľ-
ností. 

Priznanie je povinný podať vlastník, 
u ktorého nastali zmeny vo vlastníctve 
nehnuteľností  k 1. januáru 2012. Takouto 
zmenou je napríklad kúpa domu, pozem-
ku, získanie nehnuteľnosti v dedičskom 
konaní a podobne. Zmenou je aj predaj 

nehnuteľnosti ďalšej fyzickej, alebo práv-
nickej osobe.  Vlastník, u ktorého žiadne 
zmeny nenastali, daňové priznanie podá-
vať nemusí.

Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Prenčov na rok 2012, obsahuje oproti 
roku 2011 zmenu ročnej sadzby dane 
nasledovne:       

Základná škola s materskou školou Prenčov 
1% čistej pitnej vody. Deťom zostala v ruke malá guľôčka veľkosti 
špendíkovej hlavičky – toľko pitnej vody je na našej planéte? Na-
ozaj veľmi málo!

Hlavne starší žiaci sa na prírodovede o vode už učili, preto im 
boli dobre známe napríklad jej skupenstvá alebo kde všade sa 
v prírode voda nachádza. Od septembra sa starší žiaci o vode a jej 
spotrebe v domácnosti alebo znečisťovaní prírodných zdrojov učia 
aj na novom predmete environmentálna výchova. Všetky doteraz 
nadobudnuté poznatky si mohli žiaci v tento deň overiť aj v teo-
retickej časti súťažného kvízu. Praktická časť kvízu pozostávala 
napr. z takých úloh ako bol odhad množstva vody v nádobe, alebo 
napísať čo najviac slov, ktoré súvisia s vodou. 

V ďalšej časti dňa žiaci pracovali v skupinkách  a vytvorili štyri 
kreslené postery na tému: čistá a znečistená voda, skupenstvá 
vody, kolobeh vody v prírode a ako šetriť vodou. Tieto sme si 
vystavili v našom vestibule. V tento deň sme pre žiakov pripravili 
aj zábavné aktivity – chytanie rybičiek, skladanie obrázkov, hru 
pexeso, riešenie osemsmeroviek alebo labirintov. 

Všetci žiaci získali pamätný list na tento deň a drobnú vecnú od-
menu. Najdôležitejšie je však, že takouto nenásilnou a zábavnou for-
mou žiaci získavali nové vedomosti.               Mgr. M. Havranová

Prvou celoškolskou aktivitou, ktorou sme odštartovali túto 
tému bol projektový deň, na ktorý sme pozvali aj deti s materskej 
školy. Na úvod si žiaci pozreli krátky dokumentárny film o význa-
me vody pre človeka, jej nedostatok a znečisťovanie. Aby si žiaci 
vedeli predstaviť koľko pitnej vody je na našej planéte zahrali sa 
hru s guľôčkou plastelíny, ktorá prestavovala planétku Zem. Z nej 
si žiaci postupne odtrhli 30% súše a zvyšok 70% je všetka voda 
na Zemi. Z týchto 70% je však 97% vody slanej a len 3% sladkej. 
Zo sladkej vody predstavujú 70% ľadovce a len 30% tečúcej vody. 
Keď odrátame z tečúcej vody 99% vody špinavej zostane nám len 
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Po ročnej divadelnej odmlke sme si 
znovu vysúkali rukávy a ideme sa po-
pasovať s nácvikom novej divadelnej 
hry.  Vybrali sme si dielko s družstev-
ného, dedinského prostredia a je to 
samozrejme veselohra. Jej názov je: 
„NA  CHVOSTE.“  

Nejdem prezrádzať o čom bude, 
aby ste sa potom prišli na nás pozrieť. 
Budeme sa všetci snažiť, aby sa Vám, 
naše divadielko páčilo a aby ste sa na 
ňom mohli aj dobre zasmiať.  Už teraz 
sa na Vás, našich srdečných Prenčov-
ských divákov všetci tešíme.

Vaši divadelní ochotníci

Čas nesmierne rýchlo letí a  rok 2011 
nám ubehol ako voda. Keď  som začala 
hodnotiť, čo všetko sa nám práve v tomto 
roku podarilo, musím  priznať, že toho bolo 
naozaj veľa.  Folklórna skupina Prenčovan 
vystúpila počas tohto roku pred divákmi  
až 19 krát. Boli to nielen miestne akcie, ale 
aj vystúpenia na festivaloch a súťažiach. 
Veľmi ma teší, že sa stávame zdatnou 
folklórnou skupinou, ktorá sa dostáva 
do povedomia širokej verejnosti.  Ale za 
každým našim úspechom je veľa hodín 
skúšok a nácvikov, či už tanečných alebo 
speváckych. Som nesmierne rada, že ľu-
dové tradície, spev a tanec zostali  hlbo-
ko zakorenené v srdciach Prenčovských 

ZAČALI SME 
S NÁCVIKOM DIVADLA

FOLKLÓRNA SKUPINA PRENČOVAN 
„NA ÚSPEŠNÝ ROK 2011 BUDEME DLHO SPOMÍNAŤ“

Mesiac august, bol pre folklórnu skupi-
nu Prenčovan veľmi plodným mesiacom.  
Veď 12. augusta sme uviedli do života 

naše už spomínané tretie CD.  
Na druhý deň 13. augusta sme 
sa veselili spolu s hosťami na 
„Podsitnianskych dňoch hojnosti, 
ktoré sa nám naozaj vydarili. 
Hneď o týždeň 20. augusta, 
sme reprezentovali našu 
obec na Hrušovskej paráde 
a 29. augusta sme si spev-
mi  na  velebnom Sitne uctili 
odkaz SNP. V októbri nás 
naši domáci mohli počuť na 
slávnostnej akadémii konanej 

dňa 21. 10. 2011 pre našich jubilantov 
a dôchodcov pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším.

krajskú prehliadku Janko Ferianc.  
V kategórii duetá, získali zlaté pásmo 

Monika Stehlíkova a Mgr. Drahomíra 
Prieberová. 

V kategórii speváckych skupín získala 
zlaté pásmo s postupom na krajskú preh-
liadku ženská spevácka skupina  a strie-
borné pásmo získala mužská spevácka 
skupina. 

Stredoslovenským osvetovým stre-
diskom v Banskej Bystrici sme boli no-
minovaní ako jedna s ôsmich najlepších 
skupín Banskobystrického kraja  na 
krajskú prehliadku v súťaži „Nositelia 
tradícií 2011.“, ktorá sa konala  dňa  26. 
novembra v Slovenskej Ľupči. Tu sme sa 
ako folklórna skupina umiestnili v striebor-
nom pásme.

  

generácií a že oslovili aj našich mladých. 
Teší ma, že naša FSk nestarne, ale je 
dopĺňaná šikovnými  mladými ľuďmi.   

Pre mňa i ostatných folkloris-
tov bolo nesmiernym zážitkom, 
že sme mohli 11. júla 2011 na-
spievať svoje tretie CD „Ozveny  
Prenčovského  chotára III.“  Tu 
uzreli svetlo  sveta niektoré už 
zabudnuté piesne z Prenčova. 
Na nahrávke sa spolu s nami 
podieľala  ľudová hudba Tisov-
ník, v ktorej ako primáš hosťoval 
Ondrej Molota.  Naozaj zdatnou 
zbormajsterkou bola Mgr. Anežka 
Slančíková.  Pevne verím, že si 
tieto prekrásne piesne, ktoré sme všetci 
naspievali s láskou a celej duše nájdu 
miesto v klenotnici hontianskeho folklóru, 
ale aj v srdciach jeho milovníkov.

Som veľmi rada z úspechov, ktoré sa 
nám podarili a aj takouto cestou chcem 
poďakovať, všetkým folkloristom z Pren-
čovskej folklórnej skupiny za ich snahu, tr-
pezlivosť a nezištnú prácu pri uchovávaní 
piesní a zvykov nášho regiónu.

Anna  Kriegerová

November bol pre nás súťažným mesi-
acom. 12. novembra sme  na regionálnej 
súťažnej prehliadke hudobného folklóru 
vo Voznici pod názvom „ Spievam, spie-

vaš, spievame,“  získali mnohé 
ocenenia. 

V kategórii sólistov spevákov 
získal zlaté pásmo s postupom na 
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Čo je nové v regióne Zlatá cesta ?
OZ Zlatá cesta vyhlásilo do konca roka 

2011 šesť nasledovných  výziev v rámci, 
ktorých bolo prijatých 56 projektov a všet-
ky boli výberovou komisiou a výkonným 
orgánom doporučené na schválenie na 
financovanie z Plánu rozvoja vidieka SR:
Ø 1 výzva pre opatrenie 3.4.2 Obnova 

a rozvoj obcí, ktoré je zamerané na 
výstavbu, rekonštrukciu, modernizá-
ciu verejných priestranstiev, parkov, 
chodníkov a cyklotrás  – prijatých 12 
projektov (1 projekt vyradený a 11 
schválených)  

Ø 2 výzva pre opatrenie 3.4.1 Základ-
né služby pre vidiecke obyvateľstvo, 
ktoré je zamerané na výstavbu, re-
konštrukciu a modernizáciu detských 
ihrísk, športovísk, tržníc a zastávok  
- prijatých 10 projektov ( 10 projektov 
schválených) 

Ø 3 výzva pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie 
a informovanie – prijatých 5 projektov 
(projekty ešte neboli posudzované na 
Pôdohospodárskej platobnej agen-
túre) 

Ø 4 výzva pre opatrenie 3.2. Podpora 
činností v oblasti rozvoja vidieckeho 
cestovného ruchu, časť B. marketing 
– prijaté dva projekty (projekty ešte 
neboli posudzované na Pôdohospo-
dárskej platobnej agentúre) 

Ø 5 výzva opatrenie 3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo 
– prijatých 14 projektov (6 projekt 
vyradených a 8 schválených)  

Ø 6 výzva pre opatrenie 3.4.2 Obnova 
a rozvoj obcí  – prijatých 13 projektov 
(projekty ešte neboli posudzované na 
Pôdohospodárskej platobnej agentúre) 

V dňoch 18. 8. – 19. 8. 2011 sme sa 
zúčastnili (J. Bačíková, A. Kriegerová, D. 
Prieberová a S. Mlynarčík zástupca zdru-
ženia včelárov)  medzinárodnej výstavy 
Agrokomplex 2011 v Nitre, kde sme mali 
pripravený stánok s prezentáciou územia 
a s predajom medu a medoviny a tiež 
výrobkov z dreva.   Voiron, prvé stretnutie partnerov k projektu 

„Včely a biodiverzita“

Ďalej sme našu činnosť a región Zlatej 
cesty  prezentovali  počas nasledovných 
podujatí:
Ø 13.8.2011  v obci Prenčove na Podsit-

nianskych dňoch hojnosti 
Ø 3.9. 2011 – v obci  Sv. Anton počas dní 

Sv. Huberta 
Ø 13.9.2011 – v obci Prenčov  na  Špor-

tovom dni pre starostov 
Ø 24.9.2011 – v meste Dudince v rámci 

podujatia - Dudinské vinobranie 
Ø 1.10. 2011 – v obci Sebechleby 

v rámci podujatia - Oberačka po 
sebechlebsky

Projekty spolupráce 
Jednou z úloh, ktorú máme napláno-

vanú v rámci implementácie Integrovanej 
stratégie rozvoja OZ Zlatá cesta je aj rea-
lizácia projektov spolupráce. Projekty na 
podporu územia, jeho rozvoj a propagáciu 

sú naplánované štyri. Na ná-
rodnej úrovni spolupracujeme 
s MAS Partnerstvo Krtíšske-
ho Poiplia (ďalej MAS PKP) 
v rámci dvoch projektov, 
ktoré sú už schválené Pô-
dohospodárskou platobnou 
agentúrou.

Projekt  „EKO-múzeum“  
vypracovala MAS Zlatá 
cesta ako koordinačná MAS 
a partnerom je  MAS PKP.  
Ide o podporu a rozvoj ces-
tovného ruchu s  ponukou 

ukážok tradičného  vidieka. Projekt bude 
ukončený v roku 2012.

Druhým projektom je „ Regionálna 
značka“, ktorý vypracovala MAS PKP ako 
koordinačná MAS a partnerom  je MAS 
Zlatá cesta. Projekt je zameraný na pod-
poru malých podnikateľov, remeselníkov, 
predaj z dvora a pod. Cieľom projektu je 
pod jednou značkou propagovať územie 
a hlavne výrobu, tvorbu, produkty  a oby-
vateľov regiónu. Projekt bude ukončený 
v roku 2012.

Na nadnárodnej úrovni môžeme po-
dať dva projekty. Zatiaľ sú rozpracované 
projekty s partnermi vo Francúzsku a  
v Českej republike.

Do prvého projektu je zapojených 7  
partnerov. Koordinačná  MAS je z Fran-
cúzska a partnerské MAS okrem nás sú 
z Nemecka, Belgicka, Dánska, Anglicka 
– Welsu a Nórska. Projektom pod názvom 
„Včely a biodiverzita“ chceme napomôcť 
včelárom, poľnohospodárom a širokej 
verejnosti  v našom regióne. Podporiť 
ekologické poľnohospodárstvo, výskum 
a monitoring škodcov a chorôb, ktoré 
ohrozujú včelstvá a tiež udržať včelárstvo 
v našom kraji. Výzva na podanie projektu 
je vyhlásená do marca 2012.

Spolupráca na ďalšom medzinárod-
nom projekte  je zatiaľ v štádiu rokovaní 
s partnermi v Českej republike  (MAS 
Splav a MAS Moravská stezka). Projekt 
bude môcť byť podaný v roku 2012.

Lesenice, stretnutie s MAS Partnerstvo 
Krtíšskeho Poiplia 
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POSEDENIE S JUBILANTMI 
A STARŠÍMI OBČAMNI NAŠEJ OBCE

     Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich spo-
luobčanov, preto sme v mesiaci OKTÓBER, ktorí  je  aj  mesi-
acom úcty k starším pripravili - SLÁVNOSTNÚ  AKADÉMIU, 
ktorá sa konala 21. októbra 2011. Na nej sme si pripomenuli 
aj všetkých jubilantov, ktorým sme srdečne zablahoželali 
a popriali im krásnu, pokojnú a slnečnú jeseň ich života.       

90. rokov života oslávil :    Ján  Mihalovic

85. rokov života oslávila:         Mária  Paučová

80. rokov života oslávili:         Pavel  Adamovic
                                                     Miroslav  Čepec
                                                    Juraj  Červenák
                                                    Anna  Frčková
                                                   Mária Paulendová
                                                    Mária Šlauková

75. rokov života oslávili:         Juraj  Bartolovic
                                                    Paulína Školiaková

70. rokov života oslávili:        Pavel  Adámy
                                                    Ján Báťo
                                                    Jozef  Brnák
                                                   Jozef  Chovan
                                                   Jozef  Nociar
                                                   Emília Stehlíková

65. rokov života oslávili:       Marta Antošíková
                                                   Anna  Hanusková
                                                   Dušan  Kakara
                                                   Mária  Nociarová
                                                   Ľudmila  Sláviková

60. rokov života oslávili:    Martin  Bartolovic
                                                   Zdenek Červenka
                                                   Viliam  Gyürke
                                                   Vladimír  Holý
                                                   Viera  Osvaldová
                                                   Ján  Párničan
                                                  Mária  Prieberová
                                                  Ján  Remiar
                                                  Terézia Vlačuhová
                                                  Jozef  Zachar

Nech vždy žiari slnko vo vašej tvári a láska Vašich 
najbližších, nech Vám vždy vyčarí úsmev na tvári.

A. Kriegerová

Počet obyvateľov k 1. 1. 2011   590
Počet prihlásených k trvalému pobytu  13
Počet odhlásených z trvalého pobytu   2
Počet zomrelých     2
Počet narodených    6
Stav obyvateľov k 31. 12. 2011  605

Prenčov ako rodnú obec za rok 2011 
majú naši noví občania:

Samuel Hošták nar. 23. 3. 2011
Ján Piatra nar. 12. 9. 2011
Martin Bukovinský nar. 22. 9. 2011
Daniel Suchý nar. 17. 10. 2011
Jozef Michal Drozd nar. 30. 11. 2011
Nora Kováčová nar. 19. 12. 2011

Odišli z našich radov:

Jozef Daniel zomrel v Banskoštianickej nemocnici dňa 
13. 1. 2011 vo veku nedožitých 48 rokov

Mária Hlaváčová zomrela v Banskoštiavnickej  nemocnici 
dňa 25. 8. 2011 vo veku 68 rokov a 6 mesiacov. 

Ak zalistujeme v starých štatistikách zistíme, že toto bol 
historicky najnižší počet umretých občanov našej obce. Aj 
keď sa hovorí „Je čas prísť a je časť odísť“ môžeme si pove-
dať, že v roku 2011 smútok z odchodu blízkeho človeka sme 
nemuseli pocíť často. 

L. Leleková

Tak ťažko nám je všetkým pri 
srdci, keď nás v jedno chladivé 
februárové ráno navždy opusti-
la. Bez slovka na rozlúčku, bez 
posledného zamávania ... náhle 
jej niet. 

Tešili sme sa s ňou, celých 
dvanásť rokov.  Bola jednou z nás, stále potrebnou, stále pri-
pravenou poslúžiť. S láskou sme sa jej každé ráno prihovárali 
a tešili sa z jej spoločnosti.  Každý deň nás hriala jej šálka kávy 
alebo dobrého voňavého čaju.  Možno si ani neuvedomovala, 
aká bola pre nás nenahraditeľná. Často nám zablúdi pohľad 
na prázdne miesto, čo po sebe zanechala.

Čo Ti môžeme naposledy povedať ? Len to, že nám budeš 
veľmi chýbať. 

Lúči sa s Tebou naša pani starostka i všetky pracovníčky 
Obecného úradu. Lúčime sa  s Tebou navždy naša  úžasná, 
ale teraz celkom pokazená

........ rýchlovarná  kanvica .....    

FEJTÓN
ODIŠLA  NAVŽDY ... 

Evidencia obyvateľstva 
– štatistiky za rok 2011


