
     Slávnostný príhovor  starostky obce Prenčov 

Mgr. A. Ciglanovej na slávnostnom zastupiteľ-

stve pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej 

zmienky  o obci. Prenčov. 

         História je svedectvo času, svetlo  pravdy, život  

pamäti, učiteľka života i zvestovateľka dávnych dôb. V 

duchu tejto myšlienky p. starostka srdečne privítala na 

slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré 

zvolala, aby  spolu  oslávili  tak významnú udalosť akou 

je  750. výročie prvej písomnej zmienky o Obci Prenčov.   

V archívoch zaznamenaná  trištvrte-tisícročná  história 

vydáva svedectvo o tom kto a ako žil v  kraji pod Sit-

nom, ktorému sa dnes hovorí Prenčov. Obec ktorá  má  

bohaté tradície a šťastie na ľudí s veľkým srdcom 

a nepokojným duchom. Počnúc Andrejom Kmeťom, 

ktorý žil v obci 32 rokov a končiac posledným nezná-

mym obyvateľom obce po ktorom minulosť zanechala 

stopy, v krásnych piesňach, pozostatkoch  sústav vod-

ných mlynov, kováčskych dielní, hlinených nádob, vyre-

závaných štítov na strechách domov, či  prekrásnych 

výšivkách na odevoch. Ale  aj hrdinov  nedávnych čias, 

nenápadných ľudí no vzácnych svojou srdečnosťou, 

šikovnosťou a obetavosťou pre svoj rodný kraj, svoju 

dedinu a spoluobčanov.  Dnes môžeme s hrdosťou po-

vedať, že sme sa o túto históriu zaujímali, odhalili ju, 

zapísali tak aby bola pre súčasníka  zaujímavá . 

 

.Mám veľkú radosť z toho, že aj Prenčov sa dočkal 

svojej prvej ucelenej pamätníci – monografie  ktorú 

dnes uvedieme do života.  Zásluhu na tom že archívy 

vydali svoje svedectvo má jednoznačne p. PhDr. Miku-

láš Čelko riaditeľ štátneho archívu  ktorý v knihe spra-

coval známu  históriu  až do roku 1989, jeho pani man-

želka  históriu  kostolov  Dr. Jozef Labuda, ako  arche-

ológ a obdivovateľ Andreja Kmeťa  prispel    kapitola-

mi svojho výskumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Kašiarová naša rodáčka a bývalá riaditeľka Štát-

neho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici  

obohatila publikáciu málo poznanou históriou baníc-

tva súvisiacou  s Prenčovom aj svojimi osobnými spo-

mienkami. Vďaka dlhoročnému výskumu zvykoslovia 

a odievania Anky Kriegerovej  má publikácia krásnu  

cennú kapitolu. 45 ročnú históriu telovýchovnej jedno-

ty spracovala Dominika Ečeková a Ján Dolinský.  Moje 

veľké poďakovanie patrí  aj Janke Bačíkovej ,ktorá sa 

podujala spracovať našu nedávnu minulosť po roku 

1990 hľadaním v kronikách obce, školy a spolkov, a 

obdiv si jednoznačne zaslúži Drahomíra Prieberová,  

ktorá sa s takou zanietenosťou pustila do  získavania 

fotodokumentácie  od občanov, že jej prácu možno 

smelo  nazvať serióznym etnologickým výskumom 

a ona má na svedomí, že naša publikácia má neobvyk-

lých 300 strán. Vďaka patrí aj  všetkým ostatným, ktorí 

nechali svoj podiel na tejto knihe.  

             Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri príleži-
tosti 750. výročia našej obce, bolo otvorené vypočutím Hymny SR. 



že za 5 rokov od svojho vzniku ja na javisku doma. 

Divadelníci za inscenáciou „Keď jubilant plače“, zís-

kali na regionálnej prehliadke v Novej Bani Cenu za 

inscenáciu. 

Futbalový klub po dlhých rokoch zriadil mužstvo 

žiakov a podáva dobré výkony, vďaka ktorým sa 

drží v hornej časti tabuliek oblastných súťaží. 

Obec rozvíja medzi-obecnú aj regionálnu spoluprácu 

ako centrum regionálnych združení Zlatá cesta – 

Miestna akčná skupina, Región Sitno združenie pre 

rozvoj BŠ a okolia, Mikroregiónu Južné Sitno, sa stala 

známym a úspešným vidieckym centrom v regióne 

i kraji. 

Obecné zastupiteľstvo udelilo čestné občianstva 

a ocenenia za prácu pre rozvoj Prenčova ale aj za vý-

nimočné výkony. Laureáti sú ľudia s ktorými dlhé 

roky spolupracujem. Sú to ochotní a obetaví ľudia, 

ktorí veľa svojho času, svojho  voľného času, svojich 

znalostí a skúseností venovali v prospech nás všet-

kých, a každý svojim dielom sa zaslúžil o obraz Pre-

nčova aký vidíme dnes. Bude mi cťou odovzdať im 

tieto ocenenia. Medzi pozvanými hosťami na zastu-

piteľstvo boli všetci, ktorí v minulých obdobiach vo 

verejných funkciách alebo v pracovnom pomere ria-

dili našu obec. Keďže stojím na čele obce už dvadsať-

dva rokov mnohí z Vás boli mojimi spolupracovník-

mi. 

V prvom rade sa chcem poďakovať poslancom obec-

ného zastupiteľstva, že ste ma podporovali pri napĺ-

ňaní mojich vízií rozvoja našej obce. Že sme 

v konštruktívnych debatách vždy hľadali tie najlep-

šie riešenia pre všetkých. Boli ste odvážni, rozhodní, 

prezieraví a ochotní niesť váhu svojich rozhodnutí, 

často riskantných s neistým koncom. 

Ak naša obec slávi úspech, vy máte na ňom veľký 

podiel. 

Obecná samospráva  vlani oslávila 25 rokov.  Prenčov 

za toto obdobie opeknel. Výsledky miestnej samo-

správy sú viditeľné všade okolo nás a svedčia o tom 

že sme si počínali veľmi dobre. V uplynulých  piatich 

rokoch  sme pokračovali vo výstavbe  2 nájomných 

domov a  v roku 2012 sme odovzdali 12 bytov.  

Podarilo sa  posilniť sociálnu oblasť. Vybudovali sme 

Komunitné centrum, čím sa ukončila prestavba kul-

túrneho domu. Zaregistrovali  sme nové služby: pre-

pravná služba komunitné centrum a rozšírili sme ka-

pacitu Seniorparku  o štyri miesta na 30. Zapojili sme 

sa do  národných  projektov prevádzky  komunitné 

centrá, terénnej sociálnej práce a opatrovateľskej služ-

by kde našlo prácu 10  a v Senior parku  13 zamest-

nancov. Tieto služby sa poskytujú na veľmi dobrej 

úrovni čo je  vizitkou kvality personálu.  

Pozornosť sme venovali aj školstvu. Komplexnou re-

konštrukciou prešla Základná škola, školská jedáleň aj 

materská škola. Školské prevádzky boli vybavené aj 

novým nábytkom, výpočtovou technikou aj učebnými 

pomôckami spolu s kvalitným pedagogickým perso-

nálom,  sú v obci vytvorené veľmi dobré podmienky 

pre vzdelávanie detí.  Pokračovali sme v úprave verej-

ných priestranstiev, všetky miestne komunikácie zís-

kali nové asfaltové povrchy. Vybudovali sme novú 

cestu do katolíckeho cintorína aj  chodníky v cintorí-

ne.  Komplexnou rekonštrukciou prešiel aj futbalový 

štadión vrátane vybudovania zavlažovacieho systé-

mu. Pokročili sme aj v oblasti ochrany životného pro-

stredia dobudovali sme II. Etapu kanalizácie a ČOV 

Štrát, čistá voda. Vymenili svietidlá  verejného osvet-

lenia. Novú kotolňu na  vykurovanie obecných budov  

drevnou štiepkov, dobudovali  stojiská na separovaný 

zber a zakúpili do každej domácnosti kolportéri. Všet-

ky obecné budovy sú zateplené a spĺňajú podmienky 

energetického auditu. Investície do majetku obci   za 

posledných 5 rokoch predstavovali čiastku 3,5  milió-

na eur,  najväčší podiel finančnej podpory bol  z eu-

rópskych fondov, štátneho rozpočtu aj rozpočtu obce. 

Obecná samospráva podporuje finančne aj materiálno 

technickou pomocou aj činnosť športového klubu, 

činnosť dôchodcov i mládeže folklórneho 

a divadelného súboru. Organizovaním rôznych podu-

jatí rozvíja kultúrnospoločenský život v obci.   Fol-

klórna skupina Prenčovan na Krajskej prehliadke No-

siteľov tradícií v Dobrej Nive získala Zlaté pásmo, 

a upevnila svoje miesto medzi najvýznamnejšími fol-

klórnymi skupinami v kraji. DFS Širinka svojim pek-

ným programom, sebaistým vystupovaním, nás pre-

svedčila,  



Z tohto miesta chcem poďakovať svojim najbližší 

spolupracovníčkam, ktoré dávno zabudli na slovko 

nedá sa.  

Vďaka Vášmu vysokému pracovnému nasadeniu, 

odbornosti, a ochote učiť sa rýchlo a dobre nové 

veci, sa nám podarilo zrealizovať stanovené ciele, 

vy ste tie čo sa pričinili o zrealizovanie všetkých 

našich projektov... 

Ďakujem všetkým vedúcim spolkov a záujmových 

skupín ako aj ich členom, že robia z našej obce 

družnú pospolitosť a významnou mierou prispie-

vajú k bohatému kultúrno-spoločenskému životu, 

ktorým naša obec žije. 

Vám všetkým patrí uznanie, za to, že Prenčov mô-

že svoju 750. ročnú písanú históriu osláviť hrdo 

a so cťou ako úspešná moderná dedina 21. storočia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slávnostné zasadnutie  
Obecného zastupiteľstva, 

 12. august 2016  
 
 
 

 Rok 2016 je pre našu obec význam-
ným medzníkom, pripomenuli sme si 750 
rokov prvej písomnej zmienky o obci. 
 

       Začiatok slávnostného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, na ktorom boli 
ocenení ľudia výnimoční, ktorých krédom 
sa stala láska k práci, k životu, k histórii, 
kultúre a športu. Ktorí svojou usilovnos-
ťou a obetavosťou odovzdávali a odo-
vzdávajú veľké posolstvo o histórii, šíria 
osvetu a môžu byť inšpiráciou pre mno-
hých. Na túto slávnosť boli pozvaní obča-
nia obce Prenčov, ktorí si právom zaslúžia 
osobitnú pozornosť. 

 

Má taký kútik táto Zem, kde som doma 

a patrím tam ja a on patrí mne 

Nosím ho sebou a 

podľa mňa ho pozná svet,  

môj domov, ten jasný kút,  

kde sa vraciam a odvšadiaľ k nemu 
cesty vedú,  

ako keď ruka siaha k chlebu každý 
deň.  

Rovnako je dobrý a bez neho chu-
dobný je svet,  

čosi mu chýba – ak ho niet.  

Nie strom sám, nie sama krajina, 

Ale strom s krajinou má svoj vý-
znam.  

Nie samo slnce,  

nie sama modrá obloha, 

 ale slnko na modrej oblohe. 

Nie sama rieka,  

nie samo kamenisté dno, 

 ale rieka vyzdobená vlnami a plná 
rýb.  

Nie chlieb, nie hladný človek,  

ale človek privoniavajúci k chlebu,  

človek, čo si ukrajuje slnce 

i vzduch a vodu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove  
uznesením číslo 97 zo dňa 21. 07. 2016 

z príležitosti 750. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci  v zmysle § 36 Štatútu 

Obce Prenčov,  
udelilo  

 
 

CENU OBCE  
 

   nasledovným občanom:   
 

Jánovi Lúdikovi,  
Jánovi Feriancovi ml.,  

Mgr. Milene Havranovovej,  
Vilme Brnákovej      

a Štefanovi Šulekovi ml. 



Jánovi Lúdikovi, bytom Prenčov 
149 bola udelená cena obce za ve-
rejno-prospešnú činnosť, hospo-
dársky a kultúrny rozvoj obce  
Ako 28 – ročný sa stal verejne čin-
ným občanom, keď bol zvolený za 
poslanca Miestneho národného 
výboru v Prenčove v roku 1976 a je 
ním až do dnes. Aj po 40-tich ro-
koch vo funkcii poslanca je stále 
obľúbeným a dôveryhodným vole-
ným zástupcom  čoho  dôkazom sú 
aj posledné komunálne voľby v 
ktorých získal najväčší počet hla-
sov spomedzi všetkých kandidá-
tov. V rokoch 1994-1998 zastával 
funkciu zástupcu starostky obce. Je 
dlhoročným aktívnym členom 
Dobrovoľného hasičského zboru 
a folklórnej skupiny Prenčovan.  
Svojou osobnou angažovanosťou 
a skúsenosťami verejne činného 
človeka sa nemalým dielom priči-
nil k úspechom, ktoré dosiahla 
miestna samospráva pri zveľaďo-
vaní obecného majetku, v rozvoji 
dobrovoľníctva,  propagácie obce 
a šírenia jej dobrého mena.  
 

Vilme Brnákovej, bytom Prenčov 
98 bola udelená cena obce za kul-
túrny rozvoj obce 

Ako osvetová pracovníčka Miest-
n e h o  n á r o d n é h o  v ý b o r u 
v Prenčove stála pri zrode folklór-
nej skupiny v roku 1976. Od roku 
1976 je aktívnou členkou Dobro-
voľného hasičského zboru, kde 
pracuje ako tajomníčka základnej 
organizácie dodnes. Je členkou 
Dozorného výboru Jednota a vedie 
samosprávu Klubu dôchodcov.   
Svojou osobnou angažovanosťou 
a skúsenosťami vo verejnoprospeš-
nej činnosti sa nemalým dielom 
pričinila o rozvoj spolkovej činnos-
ti a dobrovoľníctva v miestnej ko-
munite.  
 

Štefanovi Šulekovi ml., bytom 
Prenčov 14 bola udelená cena obce 
za vynikajúce športové výkony 
a propagáciu obce  
Patrí k slovenskej streleckej elite 
v streľbe zo vzduchových zbraní. 
V roku 2016 získal titul Majstra 
Slovenska, okrem toho bol ocenený 
diplomom za 1. miesto v 1. Sloven-
skej streleckej lige a získal aj 1. mie-  

Jánovi Feriancovi ml., bytom Pre-
nčov 52 bola udelená cena obce za 
verejno-prospešnú činnosť, hospo-
dársky a kultúrny rozvoj obce 
Za poslanca Obecného zastupiteľ-
stva  bol zvolený v roku 2006 vo 
veku 22 rokov vo volebnom obdo-
bí 2010 -2014  zastával  funkciu 
zástupcu starostky obce. Ako líder 
mladej generácie sa zasadzoval  za  
riešenie tém mladých rodín a  za-
pájanie mládeže do verejného živo-
ta. 
Aktívne pracuje vo folklórnej sku-
piny Prenčovan. Je nosným sólo-
vým spevákom a na Krajskej pre-
hliadke  získal  Zlaté pásmo. 
Svojou osobnou angažovanosťou 
a skúsenosťami verejne činného 
človeka sa nemalým dielom priči-
nil k úspechom, ktoré dosiahla 
miestna samospráva pri zveľaďo-
vaní obecného majetku, v rozvoji 
dobrovoľníctva,  propagácie obce 
a šírenia jej dobrého mena. 

Mgr. Milene Havranovovej, bytom 
Podhorie 119 bola udelená cena obce 

za  verejno-prospešnú činnosť 
v oblasti školstva  
Bola menovaná do funkcie riaditeľky 
Základnej školy s materskou školou 
od 01. 09. 2004. Pod jej vedením naša 
neplno organizovaná škola sa stala 
atraktívnou, modernou s kvalitným 
školským vzdelávacím programom a 
dobrými výsledkami výchovno-
vzdelávacej činnosti. Od roku 2009 je 
škola zapojená do medzinárodného 
projektu Zelená škola. Dbá, aby čin-
nosť školy napĺňala heslo: „Sme otvo-
rená aktívna škola, pomáhame príro-
de a chránime ju. Rastieme iba vtedy, 
keď sa snažíme dostať ďalej, než sú 
hranice toho, kde už stojíme.“ 
Svojou osobnou angažovanosťou 
a skúsenosťami verejne činného člove-
ka sa nemalým dielom pričinila 
k úspechom, ktoré dosiahla miestna 
samospráva v oblasti školstva.  
 

Emílii Cútovej, bytom Prenčov 268 
bola udelená cena starostky obce za  
úspešnú a  záslužnú č innosť 
v prospech obce.  
Básne začala písať ako 12-ročná, tento 
dar ako sama hovorí dostala od svojej 
mamky.  
V roku 2006 pri príležitosti 735. výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci Pre-
nčov vydala obec útlu knižôčku s jej 
básňami. Od tej doby vydala aj ďalšie 
zbierky básní, naposledy v roku 2015 
„Moja knižôčka poézie“. Je členkou 
Autorského klubu literátov v Banskej 

 sto v lige talentovanej mládeže 
(extralige) v sezóne 2015/2016. 
Svojimi mimoriadnymi športový-
mi výkonmi vo významnej miere 
prispieva k šíreniu dobrého mena 
o obci a jej propagácii.  
 

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove 
uznesením číslo 98 zo dňa 21. 07. 
2016 pri príležitosti 750. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci 
v zmysle § 37 Štatútu Obce Pre-
nčov, rozhodlo udeliť CENU STA-
ROSTKY OBCE nasledovným 
občanom:  

Odovzdávanie ceny obce 



Štiavnici. Je aktívnou členkou Samo-
správy klubu dôchodcov, stála pri jej 
zrode a bola jej prvou predsedníčkou. 
V rokoch 2006 a 2007 sa zúčastnila 
celoslovenskej súťaže prednesu poézie 
vlastnej tvorby, kde v obidvoch ro-
koch obsadila 2. miesto.  
Svojimi tvorivými výkonmi poetky sa 
vo významnej miere zaslúžila 
o šírenie dobrého mena o obci a jej 
propagáciu.  
 

Danielovi Beňovicovi, bytom Pre-
nčov 204, Kamilovi Chovanovi, by-
tom Prenčov 196 a Jaroslavovi Štefá-
nikovi, bytom Prenčov 131 bola pri 
príležitosti 45. výročia založenia Telo-
výchovnej jednoty Štart Prenčov bola 
udelená cena starostky obce za úspeš-
nú a záslužnú činnosť v prospech ob-
ce. 
 

Daniel Beňovic patrí medzi zaklada-
júcich členov futbalového klubu TJ 
Štart. Dlhé roky bol aktívnym hráčom 
futbalového mužstva Štart Prenčov 
a po ukončení aktívneho hrania ostal 
futbalu verný ako vedúci mužstva 
Obecného futbalového klubu. Na tejto 
pozícii pracuje dodnes. Svojou úspeš-
nou a záslužnou činnosťou sa pričinil 
o rozvoj športu v obci a dobrovoľníc-
tva v miestnej komunite.  
 

Kamil Chovan vyrastal v rodine fut-
balových nadšencov, jeho otec 
a strýko boli hybnou silou futbalu 
v Prenčove. Preto bolo samozrejmos-
ťou, že futbalová lopta učarovala aj 
jemu, aktívnym hráčom futbalového 
klubu v Prenčove bol od útleho veku 
až do roku 2013. Prvý krát sa venoval 
futbalovej mládeži ako tréner 
v roku1998. V roku 2012 vrátil žiacky 
f u t b a l  n a  m i e s t n y  š t a d i ó n . 
V súčasnosti je trénerom futbalového 
klubu pre mužstvo dospelých aj pre 
mužstvo žiakov. Svojou úspešnou 
a záslužnou činnosťou sa pričinil 
o rozvoj  športu  v obci a dobrovoľníc-
tva v miestnej komunite.  
 

Jaroslav Štefánik od roku 2013 zastá-
va pozíciu správcu miestneho štadió-
nu,  obetavo sa stará o areál a ihrisko 
ako dobrovoľník, bez nároku na od-
menu. Jeho zásluhou sa kvalita hracie-
ho trávnika vďaka pravidelnému ko-
seniu, zavlažovaniu a ďalšej starostli-
vosti výrazne zlepšila a patrí k najlep-
ším v súťaži. Svojou osobnou angažo- 

Keby som ešte dlhé roky žila 
A ako včielka z kvetu na kvet lietala, 

To vzácne slovko Ďakujem každý deň  
             By som ja mame písala.  

Za vzácne dary, čo mi do vienka dala, 
Keď v ťažkých chvíľach svojho života, 

Slová na biely papier ukladala. 
Písmenko k písmenku, hoci kostrbaté, 

z hĺbky Tvojej duše to písané bolo, 
hoc ti bolo ťažko, hoc ti bolo bôlno. 

Tak uzrela svetlo, básnička maličká, 
Ďakujem za ten dar, zo srdca mamička. 

                                 Autor: Cútová    
 
  

p. Cútová preberá ocenenie z rúk  
starostky obce 

Daniel Beňovic preberá ocenenie z rúk  
starostky obce 

Kamil Chovan preberá ocenenie z rúk  
starostky obce 

 

 

Jaroslav Štefánik preberá ocenenie z rúk  
starostky obce 

Ocenenie za FK ŠTART Prenčov, prebera-
la prezidentka FK, Bc. Dominika Ečeková 

vanosťou sa pričinil o zlepšenie podmie-
nok pre šport a dobrovoľníctva 
v miestnej komunite.  



Anne Beňovicovej, bytom Pre-
nčov 204, Jánovi Bartolovicovi, 
bytom Prenčov č. 12 a  Ing. Renáte 
Bukovinskej, bytom Prenčov 54  
bola udelená cena starostky obce 
pri príležitosti 40. výročia založe-
nia Folklórnej skupiny Prenčovan 
za  úspešnú a záslužnú činnosť 
v prospech obce  
 

Anna Beňovicová patrí k nosným 
speváčkam Folklórnej skupiny  
Prečovan už viac ako 20 rokov. 
Taktiež je dlhoročnou kmeňovou 
členkou Divadelného ochotníckeho 
súboru Prenčovan. Na regionál-
nych prehliadkach získala niekoľ-
ko ocenení za ženský herecký vý-
kon. Svojou úspešnou a záslužnou 
činnosťou   sa pričinila o rozvoj  
kultúrneho života  v obci,  zacho-
vávanie ľudových tradícií a  dobro-
voľníctva v miestnej komunite.  
 

Ján Bartolovic je zanietením čle-
nom Folklórnej skupiny Prenčovan 
a ochotníckeho divadelného súbo-
ru Prenčovan  už od roku 2001. 
Svojou úspešnou a záslužnou čin-
nosťou sa pričinil o rozvoj  kultúr-
neho života v obci, zachovávanie 
ľudových tradícií a dobrovoľníctva 
v miestnej komunite.  
 

Renáta Bukovinská už v roku 2001 
ako 12 ročné dievčatko na prvom 
CD má svoje sólo a patrí k nosným 
speváčkam Folklórnej skupiny Pre-
nčovan dodnes. Bola  tanečnicou 
prvého tanečného páru, ktorý tvo-
ril tanečnú zložku Prenčovana a jej 
súčasťou je aj v súčasnosti. Taktiež 
je dlhoročnou  kmeňovou členkou 
Divadelného ochotníckeho súboru 
Prenčovan. Svojou úspešnou 
a záslužnou činnosťou sa pričinila 
o rozvoj kultúrneho života v obci, 
zachovávanie ľudových tradícií a  
dobrovoľníctva v miestnej komuni-
te.  
 

Mgr. Drahomíre Prieberovej, by-
tom Prenčov č. 80, Bc. Kataríne 
Kriegerovej, bytom Prenčov 190 
a  Milošovi Dubovskému, bytom 
Prenčov 246 bola udelená cena sta-
rostky obce pri príležitosti 5. výro-
čia založenia detskej folklórnej 
skupiny Širinka za  úspešnú 
a záslužnú činnosť v prospech ob-
ce  

 Drahomíra Prieberová vedie mladšiu 
zložku detského súboru Širinka. Je ak-
tívnou členkou speváckej a tanečnej  
zložky folklórnej skupiny Prenčovan. 
Svojimi nápadmi obohacuje tanečné 
vystúpenia  a stará sa, aby aj detská 
duša mala vzťah k ľudovej piesni. Svo-
jou úspešnou a záslužnou činnosťou  sa 
pričinila o rozvoj kultúrneho života 
v obci, zachovávanie ľudových tradícií 
a dobrovoľníctva v miestnej komunite.  
 

Katarína Kriegerová spolu so svojou 
mamkou Annou Kriegerovovu vedie 
staršiu zložku Širinky Je aktívnou člen-
kou speváckej   a     tanečnej     zložky  
folklórnej skupiny Prenčovan. Svojím 
nadšením získala mladých ľudí pre 
aktívnu činnosť vo folklórnej skupine. 
Svojou úspešnou a záslužnou činnos-
ťou sa pričinila o rozvoj  kultúrneho 
života v obci, zachovávanie ľudových 
tradícií a dobrovoľníctva v miestnej 
komunite.  
 

Miloš Dubovský je jediným muzikan-
tom Detského folklórneho súboru 
Širinka, ale aj  Folklórnej skupiny Pre-
nčovan, kde je aj dlhoročným aktívnym  
členom. Dvadsať rokov nezištne spre-
vádza folklórne skupiny na svojej heli-
gónke. Svojou úspešnou a záslužnou 
činnosťou sa pričinil o rozvoj kultúrne-
ho života  v obci zachovávanie ľudo-
vých tradícií a dobrovoľníctva 
v miestnej komunite.  
 

     Obecné zastupiteľstvo v Prenčove 
uznesením číslo 99 zo dňa 21. 07. 2016 
z príležitosti 750. výročia prvej písom-
nej zmienky o obci v zmysle § 35 Štatú-
tu Obce Prenčov, rozhodlo udeliť Čest-
né občianstvo obce nasledovným obča- 

Anna Kriegerová preberá ocenenie pri 
príležitosti 40. výročia založenia FSk 

Prenčovan 

Mgr. Drahomíra Prieberová preberá 
ocenenie pri príležitosti 5. výročia zalo-

ženia detskej FSk Širinka 

Cena starostky obce, v popredí p. Bartolovic ďakuje za udelenie ceny v mene všetkých 
ocenených  



 

nom: Ing. Jánovi Adamovicovi, bytom 

Bratislava Mlynarovičova 8 a  MUDr. 
Igorovi Martuliakovi, bytom Banská 
Bystrica Astrová 4  
 

Ján Adamovic - Prenčov je jeho rodisko 
i krásna spomienka na detstvo. Aj keď 
ho život od štúdií zavial  ďaleko od 
svojho rodiska, vždy ostalo v jeho srdci 
ako drahé miesto, kde sa rád vracia. 
Pán Ján Adamovic takmer celý život 
prežil v hlavnom meste i napriek tomu  
ostal hrdým Prenčovanom, ktorý so 
živým záujmom sleduje dianie v rodnej 
dedine. 
 

Igor Martuliak  je chalupárom 
v Prenčove od roku 2003, keď kúpil  
dom po miestnom kováčovi. Ním zria-
dená kováčska vyhňa Andreja Lúdika 
je malým múzeom kováčskeho remes-
la. Ako folklorista sa angažoval 
v nahrávaní III. CD Ozveny prenčov-
ského chotára ako člen ľudovej hudby 
Tisovník. Vďaka svojej priateľskej po-
vahe sa rýchlo včlenil medzi miestnych 
a rokmi si získal veľký okruh priateľov.  
Mnohí často vyhľadávajú aj jeho od-
bornú pomoc, možno povedať že vďa-
ka nemu Prenčov získal  rodinného 
lekára. Pán Igor Martuliak nás presved-
čil že je jeden z nás, že je Prenčovan. 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Prenčove 
uznesením číslo 100 zo dňa 21. 07. 2016 
z príležitosti 750. výročia prvej písom-
nej zmienky o obci v zmysle § 36 Štatú-
tu Obce Prenčov, rozhodlo udeliť Cenu 
obce Mgr. Alene Ciglanovej. 
 

Alena Ciglanová od roku 1986 bola 
poslankyňou MNV a členkou Rady 
MNV až do roku 1990. V roku 1994 
kedy bola v komunálnych voľbách zvo-
lená za starostku obce pracuje v tejto 
funkcii až dodnes.  S veľkou láskou sa 
venuje ochotníckemu divadlu a 
v súčasnosti je jeho režisérkou. Dlhé 
roky bola predsedníčkou MR Južné 
Sitno a v súčasnosti je predsedníčkou 
OZ Zlatá cesta. Počas svojho pôsobenia 
vo funkcii starostky urobila kus dobrej 
roboty a realizovala množstvo projek-
tov, ktoré posúvali ale verím, že aj na-
ďalej budú posúvať Prenčov stále 
vpred. V celoslovenskej súťaži dedina 
roka v roku 2009 obec jej zásluhou zís-
kala II. miesto. Cenu obce odovzdal 
v mene celého poslaneckého zboru zá-
stupca starostu obce pán Pavel Kondek. 

Udelenie čestného občianstva 

P. Kondek odovzdáva starostke obce Mgr.                       Starostka obce s ocenením 
          Alene Ciglanovej Cenu obce  

                                                                                                                                   L. Leleková       

 
 

 
 

     Obec Prenčov vydala svoju prvú 
knihu o obci s názvom „PRENČOV – 

STOPY V HISTÓRII“ 
 

     Dočítate sa v nej o dávnej minulosti, 
ale aj o súčasnosti. Nechýba spolková 
činnosť, fotografie, historické pamiat-
ky a prírodné zaujímavosti.  
     Venujte darček svojim blízkym 
v podobe tejto knižnej publikácie, kto-
rá ich určite poteší a pokiaľ už nebýva-
jú v našej obci, pripomenie im ich rod-
nú dedinu. 
                                         A. Kriegerová 



 
 Pri príležitosti 750. výročia Prvej písomnej zmienky o obci Prenčov sa uskutočnilo aj stretnutie starostky obce 
Mgr. Aleny Ciglanovej s rodákmi obce, ktorých pozvala na čašu vína.    

Publikáciu uviedli  lupeňmi kvetov  

Pavel Adámy st., Matej  Slávik,. 

Prihovorili sa aj autori  manž. Čelkovci,  

Elena Kašiarová a Jozef  Labuda 

Riaditeľ múzea vo Sv. Antone M. Číž 

odovzdal  ďakovný list obci Prenčov 



 Popri významných udalostiach akou boli 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Prenčov a 16-tom 

ročníku Podsitnianskych dní hojnosti sme boli svedkami krstu už štvrtého hudobného CD naspievaného FS 

Prenčovan, ktorý sa uskutočnil ako zlatý klinec ukončenia bohatého programu vystúpení folklórnych skupín 

na Podsitnianskych dňoch hojnosti. Toto hudobné CD bolo venované všetkým folklóristom, ktorí za štyridsať 

rokov uchovávali Prenčovské piesne a zvyky pre ďaľšie generácie. 

4. CD uviedli do života tri folklórne sudičky.  

 Janka Chovanová, Ida Bnderová, a Angela Báťová. 

Zapriali mu aby bolo uchu lahodiace,  

duši pohladiace a srdcu potešujúce. 

Pani starostka Mgr. A. Ciglanová vyjadrila radosť a 
zároveň hrdosť z úspešného nahratia  už štvrtého CD 

 Sobota, 13. august 2016 sa niesla v duchu už XVI. roční-
ka nášho festivalu, okrem toho že program prebiehal klasicky v 
sobotu, sa pri príležitosti 750. výročia Prvej písomnej zmienky 
o našej obci uskutočnilo v piatok večer slávnostné zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva, v rámci ktorého sa uskutočnil aj krst 
Monografie o obci a udeľovanie cien, o ktorých sme Vás už 
informovali. Taktiež sa uskutočnil na miestnom futbalovom 
štadióne aj KONCERT JURAJA HNILICU, ktorý bol pre všet-
kých občanov Prenčov s trvalým pobytom v obci zdarma, ako 
malý darček pri tomto krásnom výročí. 
 



 
 
 
    Obec Prenčov pokračuje aj v roku 2016 s realizáciou projektu Terénna sociálna práca 
v obciach a od septembra 2016 aj v Prenčove nájdete Terénnu sociálnu pracovníčku, ktorou 
je Mgr. Božena Bahledová. Jej kancelária sa nachádza v Remeselníckom dome a môžete ju 
kontaktovať aj na telefónnom čísle 0902 823 311. Kancelária je otvorená denne: Pondelok 
od 9.00 - 17.00 hod. a od utorka do piatka od 7.00 - 15.00 hod. V náplni jej práce je naprí-
klad pomoc v sociálnej oblasti, pomoc osobám so zdravotným postihnutím,  nevládnym 

starším ľuďom a ich opatrovateľom v rodine. Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových 
situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby a podobne. 
 

Stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov v Prenčove 
     V dňoch 13. a 14. októbra 2016 sa v Prenčove konala regionálna porada a supervízia terénnych sociálnych pracov-
níkov. Porady sa zúčastnili 11 obcí – Chynorany, Stará Kremnička, Pukanec, Prenčov, Čata, Želiezovce, Šalov, Šarov-
ce, Žiar nad Hronom, Topoľčany a Janova Lehota. Stretnutie sa konalo v priestorov Komunitného centra. Zámerom 
porady bolo prediskutovať s akými problémy sa terénni sociálni pracovníci stretávajú v teréne, čo všetko môžu vyu-
žiť a uplatniť v praxi pri riešení jednotlivých problémov, aby čo najefektívnejšie pomohli svojim klientom. Cieľom 
Terénnej sociálnej práce je pomôcť klientom – občanom pri riešený rôznych problémov ako napríklad: 
♦ Zamestnanosť: pomoc a asistencia pri hľadaní zamestnania, asistencia pri písaní žiadostí do zamestnania... 
♦ Bývanie: poradenstvo a pomoc v oblasti bývania, asistencia pri zabezpečovaní palivového dreva, asistencia pri vy-
hotovení žiadosti o nájomné byty... 
♦ Zdravie: spolupráca a konzultácie s lekármi, sprevádzanie a asistencia pri výbere liekov... 
♦ Financie a hospodárstvo: asistencia a poradenstvo pri splátkových kalendároch, poradenstvo, asistencia 
a sprostredkovania komunikácie so spoločnosťami, ktoré poskytli úvery, presun jednotlivých splátok..  
♦ Sociálneho zabezpečenia: asistencia pri evidencií na Úrade práce, asistencia pri vybavovaní náhradného bývania 
napr. zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb.., pomoc poradenstvo a asistencia pri vybavovaní kompen-
začného príspevku, asistencia pri vybavovaní starobného alebo invalidného dôchodku, opatrovateľskej služby, či 
náhradnej rodinnej starostlivosti.  
♦Odborné sociálne poradenstvo v mnohých oblastiach: rôzne závislosti, prevencia a poradenstvo 
v postpeniterciárnej starostlivosti, asistencia a sprevádzanie klienta pri umiestnení do reedukačného zariadenia 
a podobne.                                                                                                                                                        Mgr. B. Bahledová 

Milá DFSk ŠIRINKA,  

prajeme ti pri tvojom okrúhlom výro-

čí veľa elánu, úprimnej radosti  zo 

spevu a tanca.  

Veľa úspešných  vystúpení v celom 

chotári. 

Váš spev a detský smiech nech sa 

veľa, veľa rokov rozlieha nad  

Prenčovom.  
DFSk ŠIRINKAso svojou krstnou mamou Mgr. A. Ciglanovou. 



     Dňa 13. augusta 2016 sa počas ľudového festivalu Podsitnianske dni 
hojnosti konal v našom komunitnom centre Deň otvorených dverí. Po-
čas soboty naše centrum navštívilo mnoho návštevníkov, ktorí sa oboz-
námili s činnosťou nášho centra. Pre návštevníkov sme pripravili zaují-
mavú prezentáciu s fotografiami, tvorivé dielničky, kde si mohli dospe-
lí a deti vyskúšať svoju tvorivú zručnosť a tiež výrobky, ktoré sme vy-
rábali s deťmi, s mamičkami na materskej dovolenke a so seniorkami – 
náramky, naušnice, náhrdelníky a ručne vyrobené mydielka. Počas ko-
munitnej aktivity sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi na činnosť nášho 
centra. 
     Na 17. september sme mali pripravenú jesennú opekačku spojenú 
s púšťaním šarkanov. Keďže nám však počasie neprialo, museli sme 
túto akciu presunúť na iný termín. Nasledujúcu sobotu, 24.09.2016 nám prialo pekné jesenné počasie, preto sme sa 

s deťmi, ich rodičmi a so seniormi stretli na miestnom futbalovom ihrisku, 
kde sme si v dobrej nálade opiekli špekáčiky a deti si púšťali šarkanov. Do 
púšťania šarkanov sa nezapojili len menšie deti, ale aj staršie deti, ktoré 
aktivita zaujala. Celá akcia sa niesla v znamení dobrej nálady a smiechu. 
     Od septembra sme začali cvičiť zdravotnú jogu. Cvičenie sme presunu-
li z utorka na pondelok večer. Týmto presunutím cvičenia chceme umož-
niť cvičenie jogy aj pracujúcim, ktorých touto cestou srdečne pozývame.                                                      
 Od začiatku školského roka 2016/2017 sme sa vrátili k doučovaniu 
žiakov základnej školy. 
 Keďže v našom komunitnom centre vždy pre Vás vymýšľame nové 
aktivity, na nasledujúce mesiace sme si pre Vás okrem skupinových akti-
vít pripravili nasledujúce komunitné aktivity: v mesiaci október športovo 

tvorivý deň, v mesiaci november burzu pre mamičky a v mesiaci december vianočné trhy. O presných dátumoch 
komunitných aktivít Vás budeme informovať vopred v dostatočnom predstihu. 
    Komunitné centrum sa nevenuje len skupinovým a komunitným aktivitám. Poskytujeme tiež základné so-
ciálne poradenstvo, špecializované poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Ak 
máte nejaký problém, či exekúcie, s ktorým si neviete poradiť, prípadne potrebujete pomôcť pri vybavovaní úrad-
ných záležitostí, obráťte sa na nás, radi Vám poskytneme kvalifikované poradenstvo a pomoc. 

Dňa 28. septembra 2016 sa v našom komunitnom centre konala regionálna porada komunitných centier. Zú-
častnili sa na nej pracovníci 10 komunitných centier z Lučenca, Fiľakova, Poltáru, Veľkého Krtíša, Hnúšte, Dražíc, 
Vrboviec, Veľkých Draviec, Litavy a našej obce. V úvode regionálnej porady koordinátorka projektu pani Mgr. Janka 

Strapková privítala všet-
kých zúčastnených, odo-
vzdala slovo našej pani 
starostke Mgr. Alenke 
Ciglanovej, ktorá tiež 
všetkých účastníkov pri-
vítala a predstavila im 
našu obec. Všetkým 
účastníkom porady sa 
príhovor našej pani sta-
rostky veľmi páčil.  Kole-
gom sa páčili naše prie-
story, v ktorých pracuje-
me. Mnohí z nich pracujú 
v starých budovách, majú 

nedostatočné priestory na aktivity, ktoré vykonávajú. Na porade sme sa venovali najmä problémom, ktoré trápia 
klientov. Rozoberali sme, ako je možné pomôcť klientom pri ich zaťažení exekúciami. Skúsenejší kolegovia, ktorí sa 
danej problematike venujú dlhšiu dobu, sa podelili so svojimi radami a postrehmi. Ich rady sú aj pre nás veľkým 
prínosom, keďže exekúcie sa stávajú čoraz väčším problémom klientov.                                    

                                                                                                                                                                    Bc. Ľ. Dubovská 



     Na základe dosiahnutých výsledkov, svojich skúseností a vybudovaného partnerstva schválilo OZ Zlatá cesta  
pre nové Programové obdobie 2014-2020  stratégiu CLLD pod názvom: Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zla-
tej cesty 2014-2020, ktorá  analyzuje územie Zlatej cesty za obdobie 2004—2014  a stanovuje priority s cieľom zabez-
pečiť trvaloudržateľný regionálny rozvoj na obdobie 2015–2025. Naposledy sme vás informovali, že dňa 15. 12. 
2015 sme Projektový zámer spolu so Stratégiou CLLD zaniesli do Bratislavy na Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPaRV SR). Po vyhodnotení výzvy v prvom kole MPaRV SR nám na zá-
klade predloženého projektového zámeru vydalo pozitívnu hodnotiacu správu, čo bolo veľkým úspechom pretože 
viac ako polovica združení, ktoré sa uchádzali spolu s nami získali negatívne hodnotiace správy. V druhom kole 
v marci 2016 bola podaná žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu 
miestnej akčnej skupiny. Tejto žiadosti sme mali pridelení aj kód, ale dňa 23. 09. 2016 výzva č. 18/PRV/2016 pre 
podopatrenie 19.2 bola zrušená. Opravená nová výzva bola vyhlásená dňa 20. 10. 2016 s tým, že združenia ktoré sa 
uchádzali o získanie podpory si budú musieť upraviť rozpočty podľa nových podmienok, čo vychádza že sa budú 
znižovať rozpočty a finančné prostriedky, ktoré sa takto ušetria budú použité pre ostatné združenia, ktoré obdržali 
negatívne správy a skončili pod čiarou pre nedostatok finančných prostriedkov.  
     Aj napriek tomu, že sme ešte nezískali finančné prostriedky na chod kancelárie OZ Zlatá cesta a nezačali sme 
s implementáciou Stratégie CLLD naša činnosť pokračuje aj naďalej a to v nasledovných aktivitách:  

♦ Dňa 13. 05. 2016 sme sa zúčastnili výstavy EXPOTOUR v Trenčíne, 
kde s nami bola aj pani Šimčíková zo Súdoviec, ktorá má certifikované 
za studena lisované panenské oleje, ktoré mohli účastníci aj ochutnať.  
♦ 18.-19. 08. 2016 sme sa už 
tradične zúčastnili výstavy 
AGROKOMPLEX 2016, kde 
sme prezentovali územie 
Zlatej cesty, ale taktiež sme 
ponúkali ako ochutnávky 
certifikované výrobky, med, 
medovinu a dvornícké ob-
látky (na fotografii vpravo).  

    Od septembra 2016 sa koordinátorom regionálnej značky produkt 
HONT stalo OZ Zlatá cesta, nakoľko Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 
ukončilo svoju činnosť.   
♦ Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity a Banskobystrický samosprávny kraj sú naklonený regionálnemu 
značeniu, preto oslovili OZ Zlatá cesta, aby v rámci Banskobystrického kraja zastrešovali regionálne značenie. Dňa 
27.9. 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na BBSK, kde OZ Zlatá cesta sa oficiálne stalo koordinátorom regio-
nálneho značenia.  

♦ Mikroregión Cedron – Nitrava oslovil OZ Zlatá cesta 
o spoluprácu pri zavedení regionálneho značenia v jeho území. 
V rámci projektu pod názvom „Zavedenie regionálneho znače-
nia produktov a služieb pre vidiecke územie Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja – tvorba regionálnej značky a systému kva-
lity“, sa uskutočnila v dňoch 22.-23.10. 2016 v Cabaj Čápor kon-
ferencia spojená s regionálnym jarmokom, kde si mohli výrob-
covia predávať svoje certifikované výrobky. Tejto aktivity sa 
zúčastnilo z regiónu HONT 18 osôb (na fotografii).  
♦ Zapojili sme sa aj do súťaže o najkrajšiu fotografiu z regiónu, 
ktorú vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka a jedna zo zasla-
ných fotografií sa umiestnila na 4. mieste.  
♦ Národná sieť rozvoja vidieka prihlásila projekt pod názvom 
„Oživenie tradičných vidieckych postupov“, ktorého žiadate-
ľom bol MR Južné Sitno do súťaže EÚ, kde postúpil do II. kola.  

♦ Pracovali sme na  vypracovaní Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 25 obci z OZ Zlatá cesta. 

♦ Vypracovali sme projekt pod názvom „Zlaté ruky, zlaté časy“, ktorý bol podaný v rámci Programu EARSMUS +: 

Mládež v akcii – projekt bol zamietnutý pre nedostatok finančných prostriedkov  



♦ OZ Zlatá cesta a jeho činnosť sme 2 x  úspešne reprezentovali na stretnutí so zástupcami Banskobystrického samo-

správneho kraja 

♦ Dňa 13.10. 2016 Spolok pre obnovu dediny v spolupráci s OZ Zlatá cesta uskutočnil seminár pre starostov, členov 

obecných zastupiteľstiev, aktivistov obce a všetkých nadšencov obnovy dediny, ktorí chcú získať inšpirácie príklad-
mi dobrej praxe - ako spolupracovať so subjektmi v obci a podporiť vznik nových pracovných príležitostí, ako zdô-
razniť a udržiavať tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, ako zlepšiť svoje životné prostredie 
a krajinu, ako povzbudiť svojich obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, ako riešiť obnovu infra-
štruktúry v obci,... Seminár bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. 

♦ Taktiež sme  pracovali na projekte spolupráce s MAS z Maďarska pod názvom „Dedičstvo vidieka na bicykli“, 

ktorý bol podaný v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko dňa 3. 11. 2016.  
 

     Naša činnosť bude ďalej pokračovať na upravení Stratégie CLLD podľa nových podmienok, tak aby sme mohli 
naplniť našu víziu a prispievať k ekonomickému 
rozvoju regiónu.                                 J. Bačíková 
 

 
 

 

 

 

     Aj keď v materskej škole nemáme 2-mesačné 
prázdniny ako školáci, v mesiaci auguste už pra-
cujeme v upravenej organizácii činností pre deti. 
Takže aj my sme oficiálne začali nový školský rok 
5. septembra. V tento deň prvýkrát priviedli rodi-
čia do materskej školy aj také deti, ktoré ju ešte 
nenavštevovali. Deti sa tu oboznámili s novým 
prostredím, učiteľkami i kamarátmi. U niektorých 
bolo adaptačné obdobie veľmi plynulé 
a bezproblémové, u pár najmenších detí bolo ťaž-
šie ranné lúčenie, ale dnes už sú zo všetkých udo-
mácnení "škôlkári". 
Materská škola tak opäť ožila detskými hlasmi. 

Do triedy nastúpilo spolu 18 detí, vo veku od 3 do 6 rokov. Predškolákov,  ktorý sa budú pripravovať na vstup do 
1.ročníka základnej školy je 6.                                                                                                                                 J. Frčková 
 

 
 

             Školský rok 2016/2017 sme odštartovali 
 5. septembra 2016 Slávnostným otvorením. 
Pozvanie prijala aj pani starostka Mgr. Alena 
Ciglanová, ktorá sa prihovorila, nielen novým 
žiakom 1. ročníka, ale privítala na pôde školy 
aj nových pedagógov. V tomto školskom roku 
sa bude v našej škole učiť 23 žiakov v dvoch 
triedach. V 1. ročníku (5 žiakov) a 4. ročníku (6 
žiakov) bude triedny učiteľ     Mgr. Marek 

Halabuk, ktorý bude tiež viesť od októbra 
Športovo – turistický krúžok. V 2. ročníku (6 
žiakov) a 3. ročníku (6 žiakov) je triednou uči-
teľkou Mgr. Milena Havranová, ktorá bude 
viesť krúžok Tvorivých nápadov. 
V pedagogickom zbore sme privítali aj nového 
vychovávateľa Mgr. Petra Vanča, ktorý bude 
pripravovať výchovno-vzdelávacie činnosti 
Školského klubu deti v tomto šk. roku pre 21 
žiakov. Pre žiakov máme podrobne naplánova-
ný celý školský rok a okrem bežného vyučovania ich znova čaká veľa zaujímavých environmentálnych, zábavných a športových 
mimoškolských aktivít. Tešíme sa, že spoločne prežijeme v škole 10 mesiacov plných radostí a dobrodružstiev.                    
Mgr. M. Havranová 



 
 

     Tento krásny, farebný jesenný mesiac patrí našim 
seniorom a jubilantom. Ktosi raz povedal „Dospievať je 
ťažké, zrieť je krásne a starnúť je dobré“.  Uvedomujeme si, 
že je v tom kus pravdy. A hoci v dnešnej uponáhľanej 
dobe má človek málo času zastaviť sa a prehodiť slov-
ko – dve s blízkym človekom, nám sa to podarilo počas 
slávnostnej akadémie, ktorá bola 21. októbra 2016 
v kultúrnom dome v Prenčove. Boli sme nesmierne 
radi, keď naše pozvanie prijalo 26 jubilantov a viac ako 
šesťdesiat seniorov. Obec Prenčov práve pre nich pri-
pravila slávnostné posedenie ako prejav úcty a vďaky. 
V slávnostnom príhovore im poďakovala za ich celoži-
votnú prácu starostka obce Mgr. Alena Ciglanová 
a popriala im ešte veľa zdravia a pohody v ich jeseni 

života. Slávnostný večer obohatilo aj vystúpenie žiakov Základnej  školy v Prenčove a miestnej folklórnej skupiny Pre-
nčovan a Širinka. Do tanca a na počúvanie zahral  a zaspieval pán Rudolf Javorský z Podhoria. 
 

     Významných životných jubileí sa v roku 2016 dožili: 
85 rokov -  Jasovská Zuzana, Šlauková Mária, Čepec Miroslav, Paulendová Mária, Frčková Anna a Červenák Juraj 
80 rokov -  Cviková Paulína a Školiaková Paulína 
75 rokov -  Stehlíková Emília, Báťo Ján, Adámy Pavel, Brnák Jozef, Záďjorová Mária a Chovan Jozef 
70 rokov -  Nociarová Mária,  Antošíková Marta, Sláviková Ľudmila, Hanusková Anna a Kakara Dušan       
65 rokov -  Bartolovic Martin, Červenka Zdeněk, Zachar Jozef, Vlačuhová Terézia, Párničan Ján, Bartko Ján, Remiar Ján, 
Gyurke Viliam, Holý Vladimír a Prieberová Mária 
60 rokov -  Mokoš Ján, Ing. Beňovic Ján, Frčka Ján, 
Cicková Božena, MUDr. Adamovicová  Janka, Vre-
teničková Emília, Ing. Priebera Ján, Zacharová An-
na, Labudová Anna, Kriegerová Marta a Dolinská 
Anna 
 
     Našim jubilantom a seniorom prajeme ešte veľa 
krásnych slnečných dní a rokov v zdraví, aby boli 
obklopený láskou, úctou, vďakou a starostlivosťou 
svojich blízkych a priateľov.  

 
 

A. Kriegerová 
 

 
     Stredoslovenské osvetové stredisko B. Bystrica vyhlásilo súťaž sólistov spevákov, 
inštrumentalistov, ľudových hudieb a speváckych skupín Banskobystrického kraja 
na nedeľu 25. 09. 2016 v Slovenskej Ľupči. Naša ženská spevácka časť minulý rok 
získala na regionálnej súťaži vo Voznici ocenenie Laureát súťaže a zlaté pásmo 
s postupom na krajskú prehliadku. Preto sme sa na túto súťaž pripravovali. Naša 
snaha bola úspešná a na krajskej prehliadke sme boli zaradený do zlatého pásma. Je 
to pre nás veľký úspech a pevne verím, že sa z neho bude tešiť celá naša folklórna 
skupina a tiež aj Vy naši spoluobčania. Na súťaži sa predstavilo 38 súťažiacich 
a musím povedať, že sa naozaj bolo na čo pozerať. Všetci súťažiaci sa predstavili 
krásnymi piesňami, nevšednou zručnosťou v hre na hudobné nástroje, ako aj zaují-
mavým hlasom. Pre nás všetkých to bol nesmierny umelecký zážitok. Do zlatého 
pásma bolo zaradených päť speváckych skupín. Z nich porota udelila titul Laureát 
mužskej speváckej skupine z Heľpy. Títo desiati muži vo veku od 70  do 80 rokov 
svojim štvorhlasom a precíteným prejavom ukázali, že ani striebro vo vlasoch a vek 
nie sú  prekážkou. Ten, kto rád spieva a miluje ľudovú pieseň vo svojej duši nestar-
ne. Mojim folkloristom preto prajem, aby aj oni radi spievali či už v mladom, ale aj 
v staršom veku, aby milovali naše hontianske piesne a nehanbili sa ich spievať a aby 
s hrdosťou obliekali aj náš Prenčovský kroj. 

                                                                                                                     A. Kriegerová 



     Od 1.októbra 2015 novela zákona o matrikách SR zaviedla do legislatívy elektronickú matriku. Čo to znamená 

v praxi. Občan môže požiadať o vyhotovenie úradného výpisu z matriky t.j. rodný list, sobášny list a úmrtný list 
na ktorejkoľvek matrike a nemusí pritom cestovať.  
     Príklad: občan uzatvoril manželstvo v Bratislave a t.č. má trvalý pobyt alebo zdržiava sa v Prenčove, môže po-
žiadať na Matričnom úrade v Prenčove o výpis z matriky o uzatvorení manželstva v Bratislave t.j. vystavenie so-
bášneho listu a pritom nemusí vycestovať do Bratislavy. Samozrejme takúto požiadavku nie je možné vybaviť na 
počkanie, ale záleží to od príslušnej matriky do akej miery má už v elektronickom systéme zaevidované údaje 
z matričných kníh.  
 

Správny poplatok za vystavenie: 
Rodný list  5,- € 
Úmrtný list  5,- € 
Sobášny list  5,- € 
 

Každý prvopis je zdarma. 
 

Príklady vybavovanie matričných udalostí: 
 

     Narodenie občana: v dnešnej dobe už mamičky rodia v nemocnici a preto, potrebné dokumenty t.j. rodný list 
si rodičia musia vybaviť na matrike v meste kde sa dieťatko narodilo, ak sú manželia a otcom dieťaťa je manžel 
matky stačí sa preukázať sobášnym listom a platným dokladom totožnosti.. Iné je to ak  rodičia dieťata nie sú 
manželmi a otec chce byť už po narodení zapísaný do matriky ako otec dieťaťa v tom prípade obidvaja spisujú 
zápis o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu. Po-
trebné je aby prišli na matriku obidvaja spolu a predložili platné doklady totožnosti.  
 

     Úmrtie občana: je nepísaným pravidlom, že všetky náležitosti vybavuje zástupca pohrebnej služby u ktorej si 
pozostalí objednajú služby v súvislosti s úmrtím občana. V zásade platí, že po vystavení listu o prehliadke mŕt-
veho obhliadajúcim lekárom, je potrebné s týmito dokladmi sa dostaviť na matričný úrad v obci alebo meste kde 
občan zomrel.  

      Uzavretie manželstva: žiadosť o uzavretie manželstva spisujú nastávajúci manželia na matričnom úrade pod-
ľa miesta trvalého pobytu. Doporučujem sa vopred informovať, aké doklady je potrebné doložiť k žiadosti. 

 

                              L. Leleková 
 

 
 

   Počet obyvateľov k 01. 01. 2016                     657 
   Počet prihlásených k trvalému pobytu     9 
   Počet odhlásených z trvalého pobytu         11  
   Počet  zomrelých                                10 
   Počet narodených                                 8  
   Stav obyvateľov (k 10. 11. 2016)           653 
 

KTO SA ODHLÁSIL:            
Mišuta Jozef     Kubáš Kristián 
Mišutová Soňa r. Zacharová  Horák Peter 
Mišuta Patrik    Garaj Martin 
Mišutová Sára r. Mišutová  Mgr. Ferianc Matúš 
Kubášová Klaudia r. Kubášová  Mgr. Hogh Janka r. Adamovicová  
Ferianc  Ján                                                            A. Kriegerová   

KTO SA NARODIL :  
Sitáš Maroš                nar.   08. 05. 2016 
Turská Nela                nar.   27. 05. 2016 
Arvajová Ema             nar.   31. 05. 2016 
Hano  Ivan                  nar.   08. 06. 2016 
Cicko  Juraj                 nar.   16. 08. 2016 
Báťová Paulína          nar.   15. 09. 2016 
Ondrejka Michal      nar.   20. 10. 2016   
Kališeková Liliana             nar.   31. 10. 2016 
 

KTO UMREL :  
Nováková Rozália r. Zacharidesová 05. 01. 2016 79 r.  
Lukáčová Anna r. Koštialiková        08. 01. 2016   76 r. 
Husár Peter                                               31. 01. 2016   44 r. 
Remeňová Emília r. Renčová                 18. 02. 2016   71 r. 
Štievková Karolína r. Capková              08. 03. 2016  88 r. 
Ciglan Filip                                               13. 04. 2016   91 r. 
Babiaková Juliana r. Penteková             26. 04. 2016   82 r. 
Slančíková Mária r. Martinovicová       02. 05. 2016   83 r. 
Prieberová Mária r. Mihalovicová         05. 11. 2016   65r 
Slančík Stanislav     05. 11. 2016   61r. 

KTO SA PRIHLÁSIL:          
Stankovič Ján 
Krčmáriková Anna r. Krčmáriková  
Babiaková Juliana r. Penteková  
Litvajová Marta r. Bogdánová 
Kraus Miroslav 
Krausová Klaudia r. Krausová 
Báťová Terézia r. Macková 
Sitáš Matej   
Tomajová  Eva               



ŠPORTOVÉ OKIENKO 
P R Í P R A V A   K   N O V E J   S E Z Ó N E 

 

     Po mnohých rokoch sa mužstvo dospelých futbalistov Prenčova 
v septembri 2016 vybralo na športové sústredenie. Využili sa poslednú 
letné dni a v čase od 14.-18. septembra 2016 sa presunuli do areálu ter-
málneho kúpaliska Vadaš Štúrovo. Ubytovaní boli v chatkách v rámci 
areálu kúpaliska, okrem bazénov s termálnou vodou mali počas celého 
pobytu k dispozícii i novovybudované multifunkčné ihriská s umelým 
povrchom hneď vedľa chatiek. Verím, že možnosti ktoré sa chlapcom 
počas sústredenia naskytli využili na 100% a prínos tohto pobytu sa 
prenesie i do ich futbalových výkonov v sezóne 2016/2017, ktorá je 
kľúčovou v ďalšom vývoji futbalu v skupine dospelých. 

B O J   O   P O S T U P   D O   V Y Š Š E J   S Ú Ť A Ž E 
     Ako sme Vás už informovali v minulom vydaní Prenčovana, súťaž dospelých sa v tejto sezóne zmenila a naše 
mužstvo má veľkú šancu konečne postúpiť do vyššej súťaže. 
     Sme zaradení do skupiny A, kde sú našimi súpermi mužstvá – Banská Belá, Voznica, Prochot, Rudno nad Hro-
nom, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Hronská Dúbrava, Hronský Beňadik a Kopernica. 
     V zmysle pravidiel sa v jarnej časti súťaže podľa výsledkov z jesene vytvoria 2 nové skupiny mužstiev – jedna 
skupina bude hrať o postup do vyššej súťaže a druhá skupina bude súťažiť o umiestnenie v tabuľke. Do skupiny 
o postup budú zaradené kluby, ktoré sa po jesennej časti tejto sezóny umiestnia na prvých 5. miestach v tabuľkách. 
 

     Po poslednom kole MFZ v nedeľu, 30. 10. 2016 sa dospelí umiestnili na 3. mieste v tabuľke. A tu je malý prehľad 

zápasov aj so strelcami gólov. Najlepším strelcom mužstva je zatiaľ Miroslav Halát s 12 gólmi, za ním nasleduje Pe-

ter Blahút s 9 gólmi a na 3. mieste strelcov je Andrej Chovan s 6 gólmi.  

KOLO Zápas Stav Góly 

2 K Rudno n/Hr. - Prenčov 3:4 
Miroslav Halát, Peter Blahút, 
Rastislav Blahút ml., Andrej Chovan 

3 K Prochot - Prenčov 1:2 Lukáš Židík, Miroslav Halát 

4 K Prenčov – Hr. Dúbrava 3:0 Kontumačne (hostia neprišli) 

5 K Stará Kremnička - Prenčov 0:10 
2x Miroslav Halát, 2x Rastislav Blahút ml., 
Šimon Beňovic, 4x Peter Blahút, Andrej Chovan 

6 K Hronský Beňadik - Prenčov 0:4 4x Miroslav Halát 

1 K Banská Belá - Prenčov 3:0 - 

7 K Prenčov – Voznica 0:2 - 

8 K Kopernica – Prenčov 1:6 
Miroslav Halát, 3x Peter Blahút, 
Andrej Chovan, Branislav Beňovic 

9 K Prenčov – Trnavá Hora 4:2 Miroslav Halát, Martin Chovan, 2x Andrej Chovan 

11 K Prenčov—Rudno nad Hronom 1:3 Miroslav Halát 

12 K Prenčov—Prochot 5:1 
Rastislav Blahút ml., Filip Blahút, Peter Blahút,  
Miroslav Halát, Lukáš Židík  

13 K Hronská Dúbrava—Prenčov 1:1 Andrej Chovan 

14 K Prenčov—Stará Kremnička  Sobota, 05. 11. 2016 o 13.30 hod.  

10 K Prenčov—Banská Belá  Sobota, 12. 11. 2016 o 13.30 hod. (dohrávka) 



I. STOJISKO  
je v dolnej časti obce za zastávkou: 
Čierny kontajner na komunálny zmesový odpad 
Zelený kontajner na  sklo 
Žltý kontajner na plasty 
Malý hnedý kontajner na jedlé oleje a tuky (do kontaj-
nera sa vkladajú v uzavretých plastových fľašiach)   
 
 
 
 

III. STOJISKO je v zadnej časti pri Remeselníckom 
dome : 
Čierny kontajner na komunálny zmesový odpad 
2 Modré kontajnery na papier 
Zelený kontajner na sklo 
Žltý kontajner na plasty 
2 malé červené kontajner na tetrapaky 
Malý hnedý kontajner na jedlé oleje a tuky (do kontaj-
nera sa vkladajú v uzavretých plastových fľašiach) 

 
 
     Vážení občania, na základe nového zákona o odpadoch je občan povinný triediť komunálny odpad na jednotlivé 
zložky a to PAPIER, SKLO, PLASTY, TETRAPAKY (čo sú plechovky, obaly s kovových konzerv, obaly s mlieka 
a ovocných štiav...) Tieto odpady sú odvážané raz mesačne pracovníkmi Technických služieb na zberný dvor do 
Banskej Štiavnice. Ďalej sú to TEXTÍLIE A ODPADOVÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY. Z tohto dôvodu boli v obci zriadené 
štyri stojiská s farebnými kontajnermi, kde môžu občania tento odpad vyvážať.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ďalšou skupinou odpadov sú bioodpad, elektroodpad, viacrozmerný odpad a drobný stavebný odpad. BIOOD-

PAD sa delí na zelený bioodpad zo záhrad a dvorov a kuchynský bioodpad. Takýto odpad sa dá zhodnocovať do-
mácim kompostovaním alebo ho musí obec zbierať a odvážať do B. Štiavnice na zberný dvor – čo by bolo pre obec 

a následne aj pre občanov veľmi nákladné. Z tohto dôvodu obec zabezpečila pre domácnosti kompostéry na domá-
ce kompostovanie. V našej obci už boli usporiadané 2 semináre na tému ako kompostovať a pri tejto príležitosti boli 
zazmluvnené a vydané domáce kompostéry do 84 rodín. Upozorňujeme občanov, že pokiaľ sa takéhoto seminára 
nezúčastnia, neprejavia záujem a neprevezmú si kompostér od obci, budú si musieť kompostér zadovážiť na vlastné 
náklady do 31. 03. 2017. Obec bude ešte organizovať jeden seminár na tému kompostovania do konca novembra 
2016. Presný dátum bude občanom včas oznámený. Zber elektroodpadu a viacrozmenrého odpadu sa uskutočňuje 

2x ročne. Obec vyhlási v miestnom rozhlase, kedy sa zber uskutoční. Občania vyložia elektroodpad a viacrozmerný 
odpad pred svoje brány, naši zamestnanci ho zozbierajú a vyvezú na zberný dvor.  Tu by som chcela požiadať  na-
šich občanov, aby s elektroodpadom a viacrozmerným odpadom počkali až bude obec robiť zber a nenosili nám ho 
do zberných stojísk. Stojiská boli zriadené na separovaný odpad ako je plast, papier, tetrapaky, sklo a jedlé oleje, kto-
ré sa vyvážajú 1x mesačne. Keď sú zberné stojiská zapratané takýmto odpadom, majú pracovníci Tech. služieb 

s ktorými máme uzatvorenú zmluvu problém vyviezť separovaný odpad 
z kontajnerov. Snažíme sa, aby naša dedinka pôsobila kultivovane a nemali 
sme na rôznych miestach v obci kopy odpadu. Preto ešte raz žiadame Vás ob-
čanov, aby ste do stojísk nosili len ten odpad, ktorý tam naozaj patrí.  Pokiaľ 
občan chce vyviesť viacrozmerný odpad alebo elektroodpad mimo plánované-
ho zberu obce, musí si ho vyviezť na zberný dvor vo vlastnej réžii a na vlastné 
náklady. Veľkým problémom je aj drobný stavebný odpad. Nachádzame ho 
v čiernych skládkach popri potoku alebo v prírode. Podľa nového zákona 
o odpadoch je takýto odpad spoplatnený. Každý občan je povinný takýto od-
pad nahlásiť obci a v zmysle VZN, na základe rozhodnutia uhradiť vyrubený 
poplatok. Sadzba poplatku za zmiešaný  drobný stav. odpad je 0,050 €/kg 
(množstvový zber pri hrubom a netriedenom stav. odpade). Výkopová zemi-

na, kamenivo, tehly, rozbité kusy betónu a keramiky využiteľný na terénne 
úpravy  0,015 €/kg. V závere tohto článku, ešte raz apelujem na nás všetkých, 
lebo triedenie odpadu na papier, kovy, sklo, či plasty má naozaj veľký význam 
– z takéhoto čistého odpadu vznikajú nové použiteľné produkty, ktoré nekon-
čia na skládkach a v spaľovniach, preto im dajme šancu na druhé použitie 

a dajme šancu aj našim deťom a vnúčatám na čistejší život.                                                                             A. Kriegerová 

II. STOJISKO pri Jednote: 
2 modré kontajnery na papier 
Zelený kontajner na sklo 
Žltý kontajner na plasty 
2 malé červené kontajnery na tetrapaky 
Malý hnedý kontajner na jedlé oleje a tuky (do kontajne-
ra sa vkladajú v uzavretých plastových fľašiach)   
Pri jednote je umiestnený aj kontajner na textílie 
 
IV. STOJISKO je umiestnené pri nových bytovkách 
v časti Štrát: 
4 čierne kontajnery na zmesový komunálny odpad 
Zelený kontajner na sklo 
Žltý kontajner na plasty 
Malý hnedý kontajner na jedlé oleje a tuky (do kontajne-
ra sa vkladajú v uzavretých plastových fľašiach)   



GEOPORTÁL OBCE PRENČOV 
 

Obec Prenčov má spustený mapový informačný portál 
(geoportál), prostredníctvom ktorého sa môžete pozrieť na ka-
tastrálne územie obce a zistiť si požadované údaje aj sami a veľ-
mi jednoducho. 
     Otvoríte si ho jednoducho kliknutím na obrázok v pravej 
bočnej lište webovej stránky obce. 
 

Prostredníctvom portálu sa dajú merať vzdialenosti, merať veľ-
kosti plôch, dajú sa tlačiť náhľady.  
V pravej časti sa nachádza menu – vrstvy, tu sa dajú voliť rôzne 
varianty zobrazenia informácií ako napríklad: 

 podkladová mapa 

 historická mapa 

 kataster nehnuteľností (hranice pozemkov,    
        parcely, budovy, …) 

 územný plán 

 cintorín (hrobové miesta) 
Ako pracovať s portálom sa dozviete priamo z 
nápovedy v portály alebo na webovej stránke 
obce Prenčov. 

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU  

V PRENČOVE  

platné od 01. októbra 2016 

PONDELOK 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 

UTOROK 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 

STREDA 7.00 - 12.00 12.30 - 17.00 

ŠTVRTOK 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 

PIATOK 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 

 

                                  V nedeľu, 

                           13. novembra 2016  

                                 o 15.00 hod.  

                                  v zasadačke 

                             Komunitného  

                       centra uvítame do  

života nových občanov obce Prenčov. 

Obecné poplatky 
 

 

     Poplatky, ktoré vyberá obec Prenčov v zmysle uznesenia 
Obecného zastupiteľstva schválené uznesením Obecného za-
stupiteľstva v Prenčove č. 77 zo dňa 28. januára 2016 
 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase + predaj na tržnici 4,00 € 
Požičovné za riad (1 ks)                                                         0,03 € 
Cintorínsky poplatok                                                             5,00 € 
Poplatok za dom smútku                                                     7,00 € 
Požičovné za pivný set (stôl + 2 lavice)                        2,00 €/deň 
 

Prenájom Kultúrneho domu 
Usporiadanie rodinných spoločenských udalostí 
do 4 hodín                  20,00 € 
do 8 hodín                 30,00 € 
viac ako 8 hodín        50,00 € 
 

Ostatné spoločenské podujata 
do 8 hodín                                    35,00 € 
viac ako 8 hodín  (domáci)         70,00 € 
viac ako 8 hodín (cudzí)            140,00 € 
 

     V prípade uzatvorenia prevádzky cukrárne sa zvyšuje po-
platok o 50,00 €/deň.  

  

SÚŤAŽ ŽIAKOV - OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ U15 „FUTBALSHOP.SK“ OBFZ ZH JE 
TAKTIŽ VEĽMI ÚSPEŠNÁ... 

 
     Do súťaže sa prihlásilo 11 klubov, ale v súčasnosti ich je iba 10 – Prestavlky, Janova Lehota, Štiavnické Bane, Luti-
la, Hodruša – Hámre, Veľká Lehota, Lovčica – Trubín, Banská Belá, Kremnica a žiaci Ostrého Grúňa odstúpili zo sú-
ťaže.  
     Od začiatku žiackeho futbalu prešli naše deti dlhú cestu a dostali sa do súťažného ročníka, kedy sú si so súpermi 
vyrovnaní a môžu zabojovať aj o 1. miesto a teda titul majstra. V súčasnosti sa nachádzajú na 3. mieste v tabuľke.  
Držíme im palce, aby ich odhodlanie dostalo až k vytúženému víťazstvu súťaže.                                   Bc. D. Ečeková 


