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Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty

a víťazstvo Veľkonočnej nedelenech Vás posilní a naplní
pokojom a dôverou.

Vo svetle tohto radostného sviatku,nech je Vám slávenie Veľkej nociprameňom lásky a pokoja

to Vám praje kolektív obecného úradu v Prenčove

Pokračovanie na str. 3

Dátové centrum obcí a miest (DCOM) 
je národným projektom podporeným Mi-
nisterstvom Financií SR, ktorý je zamera-
ný na elektronizáciu verejnej správy a roz-
voj elektronických služieb poskytovaných 
na miestnej a regionálnej úrovni.  

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verej-
nej moci, ktorý vstúpil do účinnosti dňa 1. 
novembra 2013 dáva orgánom verejnej 
správy povinnosť vykonávať svoju činnosť 
elektronicky. V zmysle prechodných usta-
novení bola orgánom verejnej moci stano-

Obec Prenčov sa plánuje aj v roku 2017 zapojiť  do vyhlásených 
výziev na predkladanie projektových zámerov za účelom získať fi-
nančné prostriedky poskytované Európskou úniou a tým opäť našu 
obec zveľadiť. 
Materská škola – zobytnenie podkrovia

Boli sme úspešní a získali sme nenávratný finančný príspevok 
prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje (Minister-
stvo vnútra SR) na celkovú výšku oprávnených výdavkov v sume 
180.400,00 €, z toho maximálna výška poskytnutej dotácie predstavu-
je sumu 171.380,00 €, zvyšné finančné prostriedky musí obec Pren-
čov zabezpečiť z vlastných zdrojov. 

Názov projektu:    Materská škola – zobytnenie podkrovia
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
Kód projektu ITMS2014+: 312061C344
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Zmluva o poskytnutí NFP: ZM_SEP-IMRK2-2017-000575

VÝRUBY DANÍ A POPLATKOV CEZ „DCOM“
vená lehota 3 rokov odo dňa účinnosti zá-
kona to je od 1. novembra 2016. 

Na základe týchto skutočností naša 
obec postupne prechádza na nový IT sys-
tém s prepojením na Register fyzických 
osôb, Register právnických osôb, Register 
adries, Kataster nehnuteľností a Finančnej 
správy. Z tohto dôvodu budú výruby daní a 
poplatkov za rok 2017 (daň z nehnuteľnos-
ti, daň za psa, komunálne odpady, ...) už 
realizované cez nový program IS DCOM.  

Rozhodnutia na zaplatenie dane z ne-
hnuteľnosti, dane za psa a komunálne od-

ČERPANIE EUROFONDOV V ROKU 2017
Termín realizácia aktivít projektu: 03/2017 – 12/2018

Realizácia už  prebieha, aj keď zatiaľ len formou verejného obsta-
rávateľa na stavebné práce. Samotná prestavba je plánovaná na let-
né prázdniny.

Projekt ako už z jeho názvu vyplýva, rieši zobytnenie podkrovia 
jestvujúcej Materskej školy, a tým zvýšenie jej kapacity. V podkroví je 
plánovaná herňa pre 20 detí, samostatná spálňa, hygienické záze-
mie. Okrem stavebnej úpravy objektu projekt zahŕňa i zakúpenie inte-
riérového vybavenia pre novovzniknuté priestory, ako sú skrinky, stolí-
ky a stoličky, postele s matracmi, paplóniky a vankúše i s povlečením, 
vybavenie herne a pod.

Prenčov – Potok Štiavnica, protipovodňová ochrana
Je projekt pre ktorý prebieha verejné obstarávanie pre staveb-

nú časť a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné ko-

pady budú doručené do domácností v ne-
skorších termínoch ako ste boli zvyknu-
tí. Výška daní a poplatkov zostáva pre rok 
2017 nezmenená! 

Žiadame občanov o trpezlivosť. Daň sa 
bude dať zaplatiť až po doručení rozhod-
nutia.

Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí 
ešte nemajú zaplatené dane a poplatky  za 
rok 2016, aby tak čo najskôr urobili a nevy-
stavili sa zbytočne exekučnému konaniu.

A. Kriegerová



oprieť o kvalitne pripravené zákony a podmienky, ale len 
o Vaše vlastné úsilie a snahu zlepšiť život druhým. 

Vo svojom príhovore k občanom na Nový rok som pove-
dal, že tento rok bude pre Slovensko čosi ako rokom prav-
dy. A mal som na mysli to, ako sa nám doma podarí vyrov-
nať sa s problémami alebo nedostatkami, ktoré máme ob-
jektívne, a ktoré ľudia takto pociťujú. Želám Slovensku v 
tomto zmysle úspešný a užitočný rok. Pri mnohých týchto 
výzvach však bude veľmi dôležitý práve Váš hlas. 

Viete, že neustále hovorím o školstve, v ktorom hrá-
te mimoriadne dôležitú úlohu ako zriaďovatelia predo-
všetkým materských a základných škôl, ale aj iných typov 
škôl a školských zariadení. Myslím si, že tento rok bude 
rokom pravdy o tom, čo z ambicióznych plánov sa poda-
rí naozaj urobiť – a som presvedčený , že veľmi dôležitý 
bude Váš konštruktívne kritický a praktický hlas. Vo verej-
nej diskusii, ale najmä pri politickej podpore tých opatre-
ní, ktoré naozaj dokážu vzdelávanie našich detí posunúť 
do 21. storočia. 

Myslím si, že bude potrebné oveľa hlasnejšie a ove-
ľa viac hovoriť nielen o nákladoch a finančných dlhoch v 
našom zdravotníctve, ale aj o inom veľkom dlhu voči pa-
cientom na Slovensku. O primeranej kvalite a porovnateľ-
nej dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo všetkých regi-
ónoch bez ohľadu na to, kde človek žije. Je to problém, o 
ktorom počúvam azda najviac, keď na mojich pracovných 
cestách diskutujem s občanmi našej krajiny a s predstavi-
teľmi samospráv. 

Myslím si, že v roku 2017 by sme sa nemali báť otvá-
rať naozaj veľké a naozaj dôležité témy, ktoré nás spoloč-
ne trápia. O školstve, o zdravotníctve, o zlepšení situá-
cie v rómskych komunitách; o pomoci ľuďom v regiónoch, 
ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mladých, nedostatok 
pracovných príležitostí, nedostatok možností na kvalitný 
a plnohodnotný život. Taký, aký si ľudia v modernej a v zá-
sade ekonomicky prosperujúcej krajine zaslúžia. 

 Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí do-
spieť aj k dobrým riešeniam. 

S úctou
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Vážená pani Ciglanová
Dovoľte mi na úvod zapriať Vám, ale aj ľuďom vo Va-

šej obci, či meste, úspešný celý nový rok 2017 a vyjadriť 
želanie, aby to bol rok dobrých správ pre samosprávy a 
pre celú našu krajinu.

Prijmite, prosím, tento list ako prejav môjho rešpek-
tu – k Vám, k Vašej práci, k ľuďom zo všetkých kútov Slo-
venska, ktorých reprezentujete. Ale aj vďaky za to, že ste 
zdrojom inšpirácie pre moju vlastnú prácu a politické po-
slanie; pretože práve vďaka stretnutiam v Vami, s ľuď-
mi vo Vašich obciach a mestách môžem lepšie rozumieť 
tomu, čo nás trápi. A čo si vyžaduje nielen Vaše nasa-
denie, ale aj sústredenú pozornosť štátu a jeho centrál-
nych inštitúcií. 

Viem, že mnohé problémy spravovania vecí verej-
ných, s ktorými musíte zápasiť vo svojej práci, vykazu-
jú známky chronického ochorenia. A väčšina z nich súvi-
sí s tým, že v histórii rozhodnutí o decentralizácii bol roz-
sah právomocí a povinností pre samosprávy len máloke-
dy sprevádzaný primeraným finančným zabezpečením 
ich výkonu. Platí to pre mnohé oblasti od vzdelávania na-
šich detí až po starostlivosť o našich seniorov. 

Na druhej strane som na mojich cestách po Slovensku 
videl veľa skvelých príkladov, ako je možné riešiť aj tie naj-
vypuklejšie problémy. Bolo obdivuhodné vidieť, ako niek-
torí z Vás dokážu pracovať s rómskou komunitou. V sku-
točnosti nepoznám prakticky obec alebo mesto, kde by 
za pozitívnymi a dlhodobými výsledkami vo vzťahu k Ró-
mom nestál v prvom rade starosta alebo primátor. 

Tiež ma veľmi potešili príklady čoraz efektívnejšieho 
poskytovania služieb obyvateľom, výbornej spolupráce 
s podnikateľmi či charitatívnymi organizáciami. A za tým-
to stojíte Vy, pričom v mnohých prípadoch sa nemôžete 

N A P Í S A L I   N Á M
LIST OD PREZIDENTA

Bratislava 19. januára 2017

Vážená pani starostka,
volím túto cestu, aby som sa úprimne poďakovala a vyzdvihla  obetavú prácu kolektívu Senior Parku, 

pod vedením p. Darinky Slančíkovej.
Primäl ma k tomu vlastne môj ocko, p. Jozef Gonda, ktorý ani po mesiaci na nich nezabudol a dáva všet-

ky "sestričky a Darinku" pozdravovať.
Takže veľmi pekne ďakujem celému kolektívu za ich obetavý prístup, ľudskosť a všetko čo robia pre 

starých ľudí. Verte, teraz, keď mám možnosť porovnania vyslovujem úprimnú vďaku hlavne za rodinnú ko-
munitu, ktorá tam vládne a dobré meno Senior Parku budem posúvať ďalej. Myslím, že takéto zariadenia a 
hlavne s takými ľuďmi, ktorí pristupujú nielen zodpovedne, ale aj citlivo ku svojej práci si v plnej miere za-
slúžia podporu.

S prianím všetkého dobrého a hlavne s úctou
Anna Denková, dcéra p. Jozefa Gondu z Detvy
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nanie. Predpokladané náklady pri vyhlásení verejného obstarávania 
do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie bola cca 1.600.000,00 €.  

Projekt rieši vybudovanie protipovodňovej ochrany v zastavanom 
území obce, ktoré bolo v rámci spracovaného dokumentu "Mapy po-
vodňového ohrozenia" označené ako územie s existenciou potenciál-
neho významného povodňového rizika a oblasť, v ktorej možno pred-
pokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. 
Realizáciou projektu sa zastabilizuje koryto vodného toku Štiavnica v 
časti od zastavaného územia v hornej časti obce po most pri RD Sit-
no, Babí potok od ústia do Štiavnice po most pri pálenici a Prenčov-
ský potok v Sigeti od ústia do Štiavnice po koniec záhrad v intraviláne.

Zberný dvor
Obec Prenčov sa v roku 2013 pohrávala s myšlienkou vybudova-

nia Zberného dvora a vybudovania stojísk odpadov v obci. Nakoľko 
projekt, ktorý bol podaný na vyhlásenú výzvu Ministerstva životného 
prostredia nebol úspešný, táto myšlienka sa posunula do úzadia a 
čakala na vhodný čas pre jej zrealizovanie. 

Postupom času obec Prenčov zrealizovala časť tohto projektu z 
vlastných zdrojov, keď v roku 2016 vybudovala v obci stojiská na tri-
edený odpad.

V súčasnosti bola vyhlásená nová Výzva zameraná na nakla-
danie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-
SC611-2017-1 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje s 
2 hodnotiacimi kolami, a to do 28. marca 2017 a do 15. júna 2017. 
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o vypracovaní žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok do tejto výzvy. O vývoji projektu Vás budeme po-
stupne informovať.

Detské ihrisko
Pri každoročnom verejnom stretnutí s občanmi našej obce, 16. 

decembra 2016 dostala Obec podnet od mamičiek na vybudovanie 
detského ihriska v obci, kde by sa mohli spoločne stretávať a tráviť 
čas so svojimi malými detičkami.

Uvítali sme, keď koncom februára 2017 vyhlásilo Ministerstvo fi-
nancií Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie 
na rok 2017. Termín predkladania žiadostí bol do 31. marca 2017. Žia-
dosť sa predkladá elektronicky. Maximálna výška poskytnutej dotácie 
je 13 500 €. Požadovaná spoluúčasť obce Prenčov je vo výške mini-
málne 10% nákladov na realizáciu projektu. Vyhodnotenie podaných 
žiadostí a poskytnutie dotácií má byť do 31. júla 2017. 

Keďže zámerom obce Prenčov už v roku 2014 bolo zrekonštru-
ovať multifunkčné ihrisko a vybudovať športovisko pre deti a dospe-
lých, ale Výzva  vyhlásená z Programu na rozvoj vidieka, do ktorej 
sme sa zapojili v roku 2016 bola zrušená, rozhodli sme sa o zreali-
zovanie aspoň časti zámeru prostredníctvom podania žiadosti na MF 
SR za účelom vybudovať detské ihrisko. 

Dodanie vybavenia detského ihriska vysúťažila v roku 2016 fir-
ma LUKA centrum s.r.o. Tornaľa v celkovej sume 8 340,00 € s DPH 

a pozostáva napr. z hojdačiek, preliezky, trampolíny a pod. Nové det-
ské ihrisko pre deti od 6 do 15 rokov v obci bude súčasťou športového 
areálu v obci.  Športovisko pre dospelých, ktoré malo byť tiež súčas-
ťou športového areálu sa zatiaľ realizovať nebude, ale v priestoroch 
areálu Kultúrneho domu sa zrealizuje detské ihrisko s prvkami  vhod-
nými pre deti do 6 rokov. 

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Ako ste si už určite mnohí všimli, naše multifunkčné ihrisko 

od roku 2008, kedy bolo vybudované, dospelo do stavu, že po-
trebuje opraviť. Povrch ihriska je značne poškodený a je potreb-
né aj opätovné spevnenie podkladu. Pri jeho rekonštrukcii sa po-
číta aj s výmenou bránkových sietí i novej a kvalitnejšej ochran-
nej siete okolo ihriska, ktorá umožní hranie tenisu bez toho, aby 
loptička cez ňu preletela mimo ihriska. 

Zámerom rekonštrukcie  je i obnovenie rôznych športov v 
obci, ako je už spomínaný tenis, nohejbal, basketbal či volej-
bal, ktoré sa z našej obce pomaly vytrácajú. Výzvu, do ktorej 
sa plánujeme s týmto zámerom zapojiť vyhlásil Slovenský fut-
balový zväz. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je 20.700,00 
€. Uzávierka predkladania projektov bola taktiež do 31. marca 
2017.

Bc. D. Ečeková

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
V piatok, 24. februára 2017 o 17.00 hod. sa v Banskej Bystrici ko-

nalo stretnutie podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Ró-
berta Kaliňáka so zástupcami dobrovoľných hasičských zborov, 
na ktorom sa zúčastnili i zástupcovia DHZ Prenčov Kondek Pavel 
st., Kondek Pavel ml., Mihalovic Štefan a starostka obce. 

Na stretnutí pán minister poďakoval dobrovoľným hasičom za 
ich angažovanosť. Informoval, že Ministerstvo vnútra SR aj v roku 
2017 bude pokračovať v podpore DHZ vybavením vozidlami aj 
protipovodňovými vozíkmi, prerozdelí sumu 30.000.000 € na re-
konštrukciu hasičských zbrojníc. Za účelom získania finančných 
prostriedkov je potrebné zaslať žiadosť na Prezídium HaZZ, ako 
aj na Sekretariát Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Obsahom ži-
adosti má byť aj približný plán rekonštrukcie. Predpokladaná výš-
ka dotácie je 30.000 € a výška spolufinancovania obce je 5 % 
(1.500 €). 

Dotácia na DHZ, ktorá je poskytovaná na základe Zmluvy uza-
tvorenej s DPO SR sa v roku 2017 zvýši a pre kategóriu B, do kto-
rej je zaradený aj náš DHZ z 2.000 € na 3.000 €. V roku 2016 bolo 
na Slovensku viac ako 1.400 Dobrovoľných hasičských zborov, 
500 z nich  bolo vybavené novou požiarnou technikou. Všetkým 
žiadostiam, ktoré budú podané do 31. marca 2017 na novú tech-
niku aj rekonštrukciu požiarnych zbrojníc podľa vyjadrenia minist-

ra vnútra bude vyhovené.                    

Mgr. A. Ciglanová, starostka obce

Dokončenie zo str. 1

Výročná schôdza
V poslednú januárovú sobotu sa uskutočnila Výročná schôdza 

DHZ Prenčov, na ktorej sa zhodnotila činnosť v predchádzajúcom 
roku 2016. Ako delegát Územného výboru DPO SR Žiar nad Hronom 
sa jej zúčastnil aj p. Anton Jusko. 

Bol zvolený nový Výbor DHZ, ktorý je zložený z predsedu – Šulek 
Erik, podpredsedu (veliteľa DHZ) - Binder Dušan, tajomníka – Frčko-
vá Katarína, strojníka – Turza Pavol a pokladníka – Brnáková Vilma 
a členov - Mihalovic Štefan, Kondek Pavol ml., Paučo Peter ml., Kraj-
čovic Slavomír a Krajčovic Jakub. 

Dobrovoľný hasičský zbor Prenčov má v roku 2017 spolu 31 čle-
nov.                                                                               Bc. D. Ečeková

Porada  starostov okresu 
Banská Štiavnica

27. marca 2017 sa v komunitnom centre konalo pracov-
né stretnutie Primátorky a starostov okresu Banská Štiav-
nica. Na programe rokovania bolo stretnutie so zástupca-
mi SSE ohľadom zvýšenia cien paušálnych poplatkov za 
tzv. hlavný istič, hľadanie riešení na optimalizáciu odber-
ných miest. Predstavila sa nová pracovníčka Pohronského 
osvetového strediska, pracovisko Banská Štiavnica p. Ta-
ligová, ktorá nastúpila na miesto pani Mariky Petrovej, kto-
rá odišla na dôchodok. Informovala o činnosti POS a o plá-
novaných aktivitách na rok 2017. Bodom rokovania bola 
aj situácia Spoločného stavebného úradu, kde  od 1. aprí-
la 2017 odstupuje od zmluvy obec Štiavnické Bane, po od-
chode Banského Studenca v roku 2015 sa muselo pristúpiť 

k skráteniu pracovného úväzku zamestnankyne spoločné-
ho stavebného úradu na 0,6.

Dohodli sa na delegátoch na snem ZMOS v Bratislave.
Mgr. A. Ciglanová,starostka obce
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Milí priatelia, 
radi by sme Vám priblížili prácu komunitného 
centra. Komunitné centrum sa nevenuje len 
skupinovým a komunitným aktivitám. Našou 

prioritnou činnosťou, 
ktorú v komunitnom 
centre realizujeme je 
poskytovanie sociál-
neho poradenstva. 
Sociálne poraden-
stvo sa týka rôznych 
oblastí života. Vieme 

Vám odborne a kvalifikovane poradiť pri pro-
blémoch, s ktorými sa stretávate vo vašom 
každodennom živote. Pomôžeme Vám pri vy-
pisovaní a vytlačení rôznych tlačív a žiados-
tí, pri komunikácii s rôznymi inštitúciami, napr. 
Sociálna  poisťovňa, Daňový úrad, zdravotné 
poisťovne, ÚPSVR, súdy, exekútorské úra-
dy a mnohé iné. Pri akomkoľvek probléme, s 
ktorým si neviete poradiť, nás neváhajte kon-
taktovať osobne v komunitnom centre alebo 
na telefónnych číslach: Mgr. Andrej Didi 0903 
612 415, Bc. Ľubica Dubovská 0903 612 514 
a Monika Chovanová 0919 436 462. Všetky 
služby v komunitnom centre sú bezplatné. 

K dispozícii sme vám každý deň počas 
pracovných hodín, ktoré sú nasledovné:
Pondelok  od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Utorok  od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Streda  od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Štvrtok  od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Piatok  od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Od januára 2017 sme pre Vás pripra-
vili novú vzdelávaciu aktivitu pre dospelých 
– Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov. 
Na kurze sa môžete naučiť základy angličtiny, 
ktorá je v dnešnej dobe už nepostrádateľná. 
Kurz prebieha každý pondelok od 16.15 hodi-
ny. Príďte sa pozrieť na kurz anglického jazy-
ka a vyskúšať si rozprávať po anglicky.

Okrem kurzu angličtiny realizujeme pra-
videlné aktivity pre deti, mládež a dospelých, 
ktoré sa zameriavajú na prevenciu pred ne-
vhodným správaním sa, nevhodnou komuni-
káciou, na zmysluplné trávenie voľného času. 
Všetky informácie o aktivitách komunitného 
centra sú zverejňované na stránke obce pod 
záložkou Komunitné centrum a na faceboo-
kovej stránke KC.

V závere minulého roku 2016 sme reali-
zovali komunitnú aktivitu pod názvom Vianoč-
né trhy. Aktivita mala veľký úspech, prekona-
la naše očakávania. Vianočné trhy boli na ná-
dvorí Kultúrneho domu. Počas celej aktivity 
nám zneli vianočné koledy. Návštevníci trhov 
si mohli zakúpiť rôzne predmety či už s via-
nočnou tematikou alebo bez nej, občerstviť 
sa v stánku s punčom a vianočnými koláčmi. 

KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV

V tomto roku máme za sebou dve ko-
munitné aktivity. V januári 2017 sme v sále 
kultúrneho domu premietali animovanú roz-
právku Bociany. Rozprávka bola veľmi pek-
ná, deťom a aj dospelým sa páčila. 

V sobotu 25. februára 2017 sme v spo-
lupráci s OZ ART KRUH uskutočnili Fašian-
gový sprievod, ktorý sa niesol vo fantastickej 
atmosfére. V sprievode boli tradičné masky, 
vodníci, zbojníci, strigy, vlkodlaci a iné mas-
ky. Ďakujeme všetkým  maskám a nemas-
kám za účasť v sprievode a tešíme sa na 
Vás opäť o rok.

V najbližších mesiacoch plánujeme  
tieto komunitné aktivity:

- Marec 2017 – Podaruj knihu, vymeň kni-
hu – komunitná aktivita je zameraná na čí-
tanie kníh a pripomenutie si mesiaca marec, 
ako mesiac kníh. Komunitná aktivita sa bude 
konať dňa 25. marca 2017 v sále kultúrne-
ho domu. 
- Apríl 2017 – Deň Rómov – komunitná akti-
vita je zameraná na rómsku kultúru a konať 
sa bude 22. apríla 2017 v priestoroch kultúr-
neho domu.
- Máj 2017 – Rodinná opekačka – komu-
nitnou aktivitou chceme privítať leto a strá-
viť pekný deň v prírode. Aktivita sa uskutoč-
ní dňa 13. mája 2017 na miestnom futbalo-
vom ihrisku.
- Jún 2017 – v mesiaci jún budeme v spolu-
práci so Základnou školou s materskou ško-
lou Prenčov organizovať dve komunitné ak-
tivity: Medzinárodný deň detí a Detské olym-
pijské hry.
O každých aktivitách a presných termínoch 
ich realizácie Vás budeme včas informovať 
cez oficiálnu stránku obce, facebook, smsin-
fo a vyhlásením v miestnom rozhlase.

Bc. Ľ. Dubovská
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Rok 2016 je za nami a v našom 
zariadení došlo k určitým zmenám. 
Od 1. apríla 2016 máme novú vedú-
cu zariadenia pani Darinu Slančíko-
vú, ktorá ma na starosti predovšet-
kým úsek zdravotnej starostlivosti. 
Namiesto Mgr. Elišky Vasiľovej, kto-
rá odišla na materskú dovolenku, 
nastúpila Mgr. Božena Bahledová, 
ktorá má na starosti sociálny úsek 
a prijímanie klientov do zariadenia. 

Naším cieľom je pokračovať v na-
stúpenej ceste udržať dosiahnutý štan-
dard, ktorý je na vysokej úrovni a sa-
mozrejme hľadať možnosti vylepšenia, 
skvalitnenia najmä zdravotníckych slu-
žieb. Prioritou našej práce  však naďa-
lej zostáva starostlivosť o klientov pri 
zabezpečovaní ich základných život-
ných potrieb. Klienti neschopní seba-
obslužných činnosti sú hlavnou celo-
dennou pracovnou náplňou opatrova-
teliek. Pre skvalitnenie poskytovaných 
služieb v zariadení sme prijali dvoch 
nových zamestnancov: opatrovateľku 
a upratovačku.   

Vianoce s zariadení 
Aj tento rok sme ukončili spoločne naj-
krajšími sviatkami v roku – Vianoca-
mi. Na Vianoce sme sa snažili našim 
klientom vytvoriť atmosféru rodinného 
kruhu. Ako jedna veľká rodina sme sa 
slávnostne zišli za prestretím stolom, 
na ktorom nechýbali tradičné Vianoč-
né jedlá, oblátky, koláče a ovocie. Opa-
trovateľky si pre klientov pripravili Via-
nočné vinše a spoločne si zaspieva-
li Tichú noc. Na programe sa podieľa-
li aj samotní klienti či už spevom alebo 
Vianočnými vinšmi, ktoré si za klientov 

pripravili pani Litvajová a pani Gergelčí-
ková. Z vlastnej tvorby prečítali úryvky 
pani Boľová a pani Dubovanová. Klien-
tom sa veľmi páčilo a už teraz sa teší-
me na budúci rok. 

Čo nás čaká v roku 2017?
Nový rok 2017 sme v našom zaria-

dení privítali novoročným prípitkom za 
účasti p. starostky Mgr. Aleny Ciglano-
vej. Zúčastnili sa ho všetci klienti a za-
mestnanci nášho zariadenia. Nechý-
bali dobroty, novoročné vinše a priania 
do Nového roku, aby bol plný zdravia, 
šťastia a pozitívneho myslenia. V tom-
to roku by sme chceli pokračovať v tra-
dičných štvrťročných posedeniach, na 
ktorých spoločne v kruhu rodiny osla-
vujeme meniny a narodeniny našich 
klientov. Taktiež by sme chceli obno-
viť pravidelné prechádzky do prírody či 
cukrárne. Spoločne pokračovať v tvori-
vých dielňach, spoločenských hrách a 
pod. Tento rok by sme chceli v zaria-
dení obnoviť aj tréningy pamäte. Naj-
bližšie našich klientov čaká posede-

ŽIVOT V SENIOR PARKU PRENČOV
nie s Klubom dôchodcov pri príležitos-
ti MDŽ. Marec je mesiac kníh a preto 
by sme chceli s klienti stráviť odpolud-
nie s knihou. 

D. Slančíková a Mgr. B. Bahledová

Ako sme Vás už informovali v minulom čísle nášho Prenčovana, od 1. 
septembra 2017 pokračuje v obci Prenčov projekt Terénna sociálna práca, 
ktorú realizuje Mgr. Božena Bahledová. Jej kancelária je v Remeselníckom 
dome. Nájdete ma tam denne: Pondelok od 9:00 -17.00 hod. a od utorka do 
piatka od 7:00 – 15:00 hod. V prípade nezastihnutia v kancelárií mi môžete 
volať na telefóne číslo 0902 823 311. 

Cieľom terénnej sociálnej práce je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a 
rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity s pomocou 
a podporou terénneho sociálneho pracovníka. 

V súčasnosti sa do projektu zapojilo 35 klientov so svojimi probléma-
mi. Ide predovšetkým o problémy týkajúce sa finančnej oblasti: dohody na 
splátkový kalendár a pomoc pri riešení exekúcií. A ďalej pomoc v oblas-
ti sociálneho zabezpečenia a poradenstva napríklad v súvislosti s dávka-
mi a sprostredkovaním odkazov klientom a UPSVaR, či asistencia pri vy-
bavovaní rôznych úradných dokumentov. Ale taktiež sú to aj intervencia 
a poradenstvá v oblasti zdravia, sociálno-patologických javov či zamest-
nanosti. 

V októbri sa v Prenčove konala regionálna porada terénnych sociálnych 
pracovníkov. Nakoľko sa kolegom v Prenčove veľmi páčilo, tak aj tento rok 
sme v januári mali regionálnu poradu a supervíziu v Prenčove.

Mgr. B. Bahledová 

Projekt Terénna sociálna práca pokračuje...
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VRÁŤME BIOODPAD PRÍRODE 
– KOMPOSTUJME !

Žijeme na dedine prevažne v rodinných domoch, pri 
ktorých máme aj záhradky. Preto nám nie sú cudzie od-
pady ako burina, lístie, tráva, konáre, ale aj kuchynský bi-
oodpad. 

Na základe zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. obec 
musela nájsť riešenie, ako zhodnotiť  práve  takýto druh 
odpadu. Zainvestovala do rodinných kompostérov a v 
súčasnosti už 140 rodín v našej obci kompostuje. Kom-
postérmi sme vybavili aj obecné bytovky a Senior Park. 
V týchto objektoch každá rodina dostala košík na biood-
pad, ktorý majú možnosť vysypať do pripravených kom-
postérov. 

Na sklade nám zostávajú posledné kompostéry, pre-
to apelujem na občanov, ktorí kompostér nemajú, aby pri-
šli na Obecný úrad spísať zmluvu na kompostér a ten-
to si prevziať. Kompostéry sa vydávajú do rodín bezplat-
ne až do vyčerpania zásob. Tí občania, ktorí túto mož-
nosť bezplatného kompostéra nevyužijú, po vyčerpaní zá-
sob si budú musieť kompostér zadovážiť na vlastné ná-
klady. Preto využite poslednú možnosť získať kompostér 
bezplatne a kompostujte! Príroda nám bude za to vďačná.                                                                  

                                                                            A. Kriegerová    

Všetkými deťmi túžobne očakáva-
ný Mikuláš spolu s anjelom a čer-
tom prišiel do našej obce v piatok, 
9. decembra 2016. Deti ho už netr-
pezlivo čakali – veď mali pre Miku-
láša pripravené prekvapenie v po-
dobe pekného programu. Keď sa s 
ním zvítali, pekne ho usadili a pro-
gram mohol začať. Mikulášovi, an-
jelovi a čertovi sa program veľmi 
páčil. Pripravená scéna bola úžas-
ná a deti prekvapili aj vynikajúcimi 
hereckými výkonmi v hraných úryv-
koch z rozprávok Mrázik a Perinba-
ba. Krásny program nacvičili aj naši 
najmenší z Materskej škôlky. Preto 
sa Mikulášovi vôbec nechcelo od 
našich detí odísť. Keď rozdal dar-
čeky, ešte sa dlho s nimi rozprával 

MIKULÁŠ OCENIL DIVADELNÝ TALENT NAŠICH DETÍ
a fotil. Sľúbil, že budúci rok sa bude 
medzi deti veľmi ponáhľať a už te-

Dieťa – príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho mat-
ka uzrela a začne ho milovať. Dieťa zaplače, otvorí oči a je jej 
nekonečne... Vtedy má matka iba jediné želanie: aby jej die-
ťatko bolo zdravé, šťastné a aby mu úsmev z tváričky nikdy 
nevymizol. Veď darovať život je najväčším poslaním. Posta-
rať sa o tento život je zas najväčšou zodpovednosťou. 

Naši čerství rodičia sa prišli o najväčší zázrak ich živo-
ta s nami podeliť v nedeľu 13. novembra 2016 do zasadač-
ky Komunitného centra v Prenčove. Tu sme ich krásne detič-
ky slávnostne uvítali do života. Tešila nás skutočnosť, že rok 
2016 bol naozaj rokom plodným a do rodiny Prenčovanov 
pribudlo 10 najmenších drobčekov.

NAŠI NAJMENŠÍ OBČANIA BOLI UVÍTANÍ DO ŽIVOTA
Pani starostka šťastným rodičom osobne zablahožela-

la a odovzdala im darčeky a kvety. Rodičia sa podpísali do 
pamätnej knihy obce Prenčov k menám svojich narodených 
detí.

Slávnostný program pripravili deti z Materskej školy v 
Prenčove a pekné uspávanky im zaspievali členky FSk 
Prenčovan.

Do života sme uvítali: 
Remiarová Karolína  nar.  16. 12. 2015
Bartková Noemi   nar.  26. 12. 2015
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    

Na záver slávnostného obradu sme našim najmenším 
spoluobčanom zapriali, aby rástli v zdraví a spokojnosti, ob-
klopení láskou rodičov, pod láskavou ochranou starých rodi-
čov i všetkých, ktorí ich majú radi.

A. Kriegerová

raz sa teší na ich krásny program.  
A. Kriegerová
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Zápis detí do Materskej školy
na šk. rok 2017/2018

Riaditeľstvo Základnej a materskej ško-
ly v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. 
z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do 
materskej školy na školský rok 2017/2018. 

Zápis detí do Materskej školy v Prenčove 
bude prebiehať v dňoch od 02. mája do 25. 
mája denne v čase od 10:00 do 13:00 hod. v 
priestoroch materskej školy.

Deti sa prijímajú na základe podania pí-
somnej žiadosti. Formulár žiadosti si môžu 
rodičia prevziať u zástupkyni riaditeľky v MŠ. 
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o 
zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydá vše-
obecný lekár pre deti a dorast – toto potvr-
denie nesmie byť staršie ako 5 dní od poda-
nia žiadosti. Zákonný zástupca dieťaťa je po-
vinný priložiť aj súhlas so spracovaním osob-
ných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov. Prosíme rodičov, aby si so 
sebou priniesli občiansky preukaz a rodný 
list dieťaťa k nahliadnutiu. 

Na predprimárne vzdelávanie v maters-
kej škole sa prijíma:
q dieťa od 3 do 6 rokov jeho veku
q prednostne sa prijíma dieťa, ktoré 
 dovŕšilo 5 rok veku
q dieťa s odloženým začiatkom plnenia
  povinnej školskej dochádzky
q dieťa s dodatočne odloženým začiat-
 kom plnenia povinnej školskej do-
 chádzky
q výnimočne môžu byť prijaté deti od 2 r-
 kov, ale musia mať osvojené hygienické
  návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo ne-
prijatí dieťaťa do MŠ k začiatku šk. roka vydá 
riaditeľka školy najneskôr do 30. júna 2017.
Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej 
školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zá-
stupca povinný predložiť riaditeľke ZŠ s MŠ 
do 15. mája 2017.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať 
do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prija-
tí detí na základe zápisu voľné miesta. 

Žiadame rodičov, aby dodržali termín 
zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie die-
ťaťa na predprimárne vzdelávanie.

J. Frčková

ŠKOLSKÉ OKIENKO
Rovesnícke vzdelávanie 
na tému ODPADY

2. februára 2017 sme opäť prežili v ško-
le jeden netradičný deň. Tento krát sme po-
ciťovali potrebu zasvätiť najmladších žiakov 
do problematiky odpadov, ich správneho trie-
denia, znižovania i možnosť ich opätovného 
využitia. Túto neľahkú úlohu sme zverili na-
šim najstarším žiakom 3. a 4. ročníka, ktorí 
majú povinný predmet environmentálnu vý-
chovu. Pod vedením ich učiteľa p. Halabu-
ka pripravili všetko potrebné, aby bola aj zá-
bava, aby sme sa niečo naučili a svoje vedo-
mosti vedeli ďalej v bežnom živote uplatňo-
vať. Žiaci si pripravili nielen vzdelávacie pos-
tery, ale aj hry a veselé aktivity. Na záver sme 
sa všetci zúčastnili tvorivých dielní a vyrába-
li sme z odpadu.

Mgr. M. Havranová

Básnička pre potešenie 2017
Rozvoj čitateľskej gramotnosti našich ži-

akov je pre nás prioritou nielen v roku čita-
teľskej gramotnosti 2016/2017, ale dá sa po-
vedať neustále. Žiakov vedieme k  tomu, aby 
čítanie detskej literatúry bolo pre nich samo-
zrejmosťou, tak ako umývanie rúk, či zubov. 
Motivujeme ich k tomu rôznymi zábavnými 
formami, ako napríklad čítaním a následným 
prezentovaním prečítaných kníh, výrobou 
vlastných kníh alebo leporiel, čítaním mimo-
čítankovej literatúry ako sú detské časopisy 
Vrabček alebo Maxík. Jednou z foriem roz-
voja čitateľskej gramotnosti na konci mesia-
ca február bola aj naša interná školská súťaž 
"Básnička pre potešenie", súťaž v prednese 
detskej poézie. Na prednes a jeho umeleckú 
hodnotu dohliadala odborná porota učiteľov. 
Všetky deti si dali na prednese záležať a tí 
najlepší si odniesli aj drobné ocenenia a di-
plomy. A tu sú víťazi:
1.ročník Terezka Dubovská, Timko Remiar a 
Iriska Lužicová

 Zápis žiakov do 1. ročníka
Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom 
roku 2017/2018 sa bude konať 10. aprí-
la 2017 od 13.00 do 15.00 hod. v budo-
ve Základnej školy s materskou školou 
Prenčov. Rodičia školopovinných žiakov 
dostanú osobné písomné pozvanie a po-
drobné inštrukcie k zápisu 2017.

Mgr. M. Havranová

Karneval v našej škole
K jedným z najočakávanejších podujatí v 

našej Základnej a materskej škole neodmys-
liteľne patrí aj Karneval. Ani tento rok to nebo-
lo inak. Páni učitelia a pani učiteľky pripravili v 
piatok, 24. februára 2017 pre všetky deti ve-
selé dopoludnie v telocvični základnej školy. 

Deťúrence  vystrojené v maskách od vý-
myslu sveta to roztočili hneď zrána. Skúma-
vými pohľadmi navzájom hádali, kto sa skrý-
va pod tou ktorou maskou. Po promenáde a 
predstavení všetkých masiek začala tá pravá 
fašiangová zábava, v ktorej sa všetci zvŕta-
li v tanci. Pri rezkej muzike s rôznymi zábav-
nými súťažami zbehlo dopoludnie ani neved-
no ako. Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o 
nádherné masky svojich ratolestí sme všetci 
prežili jedno čarovné dopoludnie plné rados-
ti, obohatené o krásne zážitky.

J. Frčková

2.ročník Lukáško Ivanič, Patrik Popálený, 
Natálka Šemodová
3.ročník Kajka Veselovksá, Emka Frčková, 
Melka Ryznárová
4.ročník Katka Kondeková, Matejko Slávik, 
Sebastián Stehlík

   Mgr. M. Havranová
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Dňa 8. novembra 2016 sme vyhlásili v poradí už 7. výzvu 
pre udelenie značky „Regionálny produkt HONT“. Do tejto vý-
zvy sa nám prihlásilo 5 záujemcov o získanie značky, ktorí svo-
je žiadosti museli predložiť do 13. januára 2017 do kancelárie 
OZ Zlatá cesta. 

Dňa 19. januára 2017 sa konalo zasadnutie členov hodno-
tiacej komisie, ktorá preštudovala všetky žiadosti a ich prílohy,  
a následne týmto 5 záujemcom značku udelila. 
Značku získali: 

- Katarína Babková  (Lesenice) - Med agátový a kvetový 
zmiešaný a medovina

- Mário Bačík  (Prenčov) – Drevené svietniky z HONTU 
- Kristína Horváthová (Kamenné Kosihy) - Škvarkové pa-

gáče a Škvarkové pagáče plnené slivkovým lekvárom
- Elena Palkovičová  (Hontianske Nemce) – Dekoratívne 

medovníky 
- Peter Pišák (Veľký Krtíš) – Agátový včelí med 

V súčasnosti máme certifikovaných 35 výrobkov a jedno 
ubytovacie a stravovacie zariadenie. Bližšie informácie o certi-

VÝSTAVA   ITF Slovakiatour 2017
V dňoch 26. - 29. januára 2017 sme sa na pozvanie zástup-

cov Banskobystrického samosprávneho kraja zúčastnili medziná-
rodného veľtrhu ITF Slovakiatour 2017, ktorý sa konal  na výsta-
visku Incheba v Bratislave. 

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ru-
chu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regi-
óne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis 
pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy 
Slovenska. 

Naša prezentácia 
bola predovšetkým za-
meraná na propagáciu 
certifikovaných výrobkov 
a regionálnych značiek 
HONT, GEMER-MALO-
HONT a PODPOĽANIE, 
ktoré fungujú v Bansko-
bystrickom samospráv-
nom kraji. Stánok navští-
vil aj predseda BBSK Ing. 
Mgr. Marian Kotleba a tiež  
riaditeľ úradu BBSK Ing. 
Milan Uhrík, PhD. 

Návštevníci v našom 
spoločnom stánku BBSK 
mali možnosť vziať si do-
mov nielen rôzne propa-
gačné materiály, ale mali 
možnosť prezrieť si  certifikované výrobky a čo bolo také najzau-
jímavejšie, že mohli certifikované výrobky aj ochutnať a to za stu-
dena lisované panenské oleje rôznych druhov - konopný, repko-
vý, slnečnicový, makový, olej z vlašských orechov, olej z tekvico-
vých semiačok a potom oleje s rôznymi príchuťami bazalkou, s 
dubákmi a pod. Potešením pre nás bolo keď okoloidúci návštev-
níci spoznali regionálne značenie, ktoré sa postupne dostáva do 
povedomia občanov a certifikované výrobky sa stávajú vyhľadá-
vanými na našom trhu.                                                   J. Bačíková

ČO  JE  NOVÉ  V  REGIÓNE  ZLATEJ  CESTY
fikovaných výrobkoch si môžete pozrieť na internetovej strán-
ke www.produkthont.sk.                                          J. Bačíková

Hodnotené výrobky

Zasadnutie certifikačnej komisie  

Vitrína s certifikovanými výrobkami

Ochutnávka za studena lisovaných olejov    
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PRÍPRAVA NA JARNÚ ČASŤ SÚŤAŽE
Nový rok 2017 začali dospelí futbalisti usilovnou prípravou pre 

pokračovanie vo futbalovej sezóne 2016/2017. Chlapci zimovali na 
krásnom 1. mieste v tabuľke v skupine A s celkovým počtom 31 bo-
dov. 

Počas prípravy odohrali priateľské zápasy so súpermi ako sú Vy-
hne (VI. liga/1. trie-
da), Hontianske Mo-
ravce (II. trieda ZV), 
Jastrabá (VII. liga/2. 
trieda sk. B), Podlu-
žany (VII. liga/1. tri-
eda). Zúčastnili sa aj 
VIII. ročníka halové-
ho futbalového tur-
naja v Starej Krem-
ničke. Novou posilou 

nášho tímu dospelých je Ján Bartolovic, ktorý k nám prestúpil zo su-
sednej Banskej Štiavnice.

Jarná časť súťaže sa pre dospelých sa začala 18. marca 2017 
domácim zápasom s Hronským Beňadikom a tu nájdete zoznam 
všetkých zatiaľ naplánovaných zápasov dospelých aj s časmi zači-
atku MFZ.

p.č. dátum čas domáci hostia výsledok
1. 18. 03. 2017 15.00 Prenčov Hron. Beňadik 8 : 3
2. 26. 03. 2017 15.00 Voznica Prenčov 4 : 4
3. 01. 04. 2017 15.30 Prenčov Kopernica 8 : 1
4. 09. 04. 2017 15.30 Tr. Hora Prenčov -

Príprava žiakov na jarnú časť sezóny 2016/2017 trošku mešká, 
nakoľko nie sú priaznivé podmienky. V sobotu, 04. marca 2017 sa 
ale zúčastnili II. ročníka Zimného halového turnaja žiakov U15 v Žia-
ri nad Hronom, organizovaného ObFZ Žiar nad Hronom. Turnajový-
mi súpermi boli Žarnovica, Janova Lehota, Banská Štiavnica, Nová 
Baňa, Prestavlky, Hliník nad Hronom a Hodruša-Hámre. Turnaj sa 
začal ráno o 8.00 hod. Naši žiaci odohrali 3 zápasy, na základe kto-
rých sa dostali do záverečného zápasu o 5. – 6. miesto so súperom 
Janova Lehota. Zápas vyhrali a umiestnili sa na krásnom 5. mieste 
turnaja. O víťaza turnaja sa pobili naša Banská Štiavnica so Žarno-

ŠPORTOVÉ OKIENKO
OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

vicou. Po veľmi zaujímavom futbalovom zážitku sa víťazom turnaja 
stala Žarnovica.
Žiaci začínajú súťaž 01. apríla 2017 domácim zápasom s Kremnicou 
a tu je už podrobný rozpis zápasov na jarnú časť súťaže 2016/2017:

p.č. dátum čas domáci hostia
1. 01. 04. 2017 13.00 Prenčov Kremnica
2. 15. 04. 2017 13.30 Prestavlky Prenčov
3. 22. 04. 2017 13.30 Prenčov Lovčica-Trubín
4. 07. 05. 2017 14.00 Lutila Prenčov
5. 20. 05. 2017 10.00 Štiavnické Bane Prenčov
6. 27. 05. 2017 14.30 Prenčov Hodruša-Hámre
7. 03. 06. 2017 11.00 Janova Lehota Prenčov
8. 10. 06. 2017 14.30 Prenčov Banská Belá
9. 17. 06. 2017 17.30 Veľká Lehota Prenčov

Bc. D. Ečeková

NOVÁČIK VÍŤAZOM
V sobotu, 25. februára 2017 sa v Starej Kremničke uskutočnil už 

VIII. ročník Halového futbalového turnaja o Putovný pohár 2017 – 
„Memoriál Jaroslava Dovčíka“. Rozdiel oproti predchádzajúcim roč-
níkom bol v tom, že sa ho po prvýkrát zúčastnili aj zástupcovia Pren-
čova. Turnaj sa začal ráno o 8.00 hod. a trval celý deň. Súpermi na-
šich futbalistov boli Stará Kremnička, Kopernica, Janova Lehota, 
Podlužany (všetci VII. liga), Lutila, Horná Ves (oba tímy VI. liga) a iní.

Sedem ročníkov po sebe bola víťazom turnaja TJ Inter Horná 
Ves, ktorú o toto prvenstvo pripravil práve náš Prenčov a chlapci do-
mov priniesli okrem krásneho pohára za umiestnenie na 1. mieste aj 
už spomínaný Putovný pohár, s ktorým sa o rok pokúsia o obháje-
nie prvenstva.

Ocenenie najlepšieho strelca turnaja taktiež putovalo do Prenčo-
va, nakoľko so štrnástimi gólmi sa ním stal náš Rastislav Blahút ml. 

K tomuto krásnemu výsledku chlapcom srdečne gratulujem a 
pevne verím, že takéto výsledky budú aj naďalej pokračovať, a to nie 
len vo futbalových turnajoch ale i na majstrovských futbalových zá-
pasoch súťaže.

A tu sú výsledky našich chlapcov v spomínanom turnaji (skupina B):
1.  PRENČOV - KOPERNICA 5:1 (3:0)
 Góly: R. Blahút 2, A. Chovan 1, L. Židík 1, Š. Beňovic 1 
2. PRENČOV - PODLUŽANY 6:3 (2:2)
 Góly: R. Blahút 3, P. Blahút 2, Š. Beňovic 1 
3. HORNÁ VES - PRENČOV 4:0 (2:0)
4. TUČKOVIA ZH - PRENČOV 0:9 (0:4)
 Góly: P. Blahút 4, R. Blahút 2, M. Halát 1, J. Baťo 1, F. Blahút 1
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Tabuľka skupina B:
p.č.   klub  Z  V  R P skóre B
1.     HORNÁ VES      4   4  0  0  22:1  12
2.     PRENČOV          4   3  0  1  20:8  9
3.     TUČKOVIA ZH    4   2  0  2  9:17  6
4.     PODLUŽANY     4   1  0  3  13:22  3
5.     KOPERNICA       4 0  0  4  5:21  0

Následne odohrali zápas vo štvrťfinále:
PRENČOV - LUTILA 5:3 (3:2)
Góly: R. Blahút 1, M. Halát 1, Š. Beňovic 1, A. Chovan 1, P. Blahút 1
a postúpili do semifinále:
HORNÁ VES - PRENČOV 5:6 (3:3) pp, góly: R. Blahút 4, L. Židík 1, 
P. Blahút 1
A vo finále zvíťazili:
PRENČOV - JANOVA LEHOTA 5:3 (1:0), góly: R. Blahút 2, P. Blahút 
1, A. Chovan 1, Š. Beňovic 1 

Bc. D. Ečeková

Putovný pohár

PING-PONGOVÝ DECEMBER
V roku 2016 sme sa po skúsenosti z predchádzajúceho roku roz-

hodli rozdeliť spoločný Silvestrovský stolnotenisový turnaj na dva sa-
mostatné turnaje. 

Mikulášsky ping-pong pre deti sa konal po prvýkrát v sobotu, 10. 
decembra 2016 so začiatkom o 9.30 hod. Prihlásiť sa mohli deti do 
16 rokov. V turnaji súťažilo 12 súťažiacich a všetci dostali aj miku-
lášsku odmenu. Prvé tri miesta boli ocenené aj špeciálnymi cenami 
pre víťazov. Na 3. mieste sa umiestnil Horváth Milan, 2. miesto obsa-
dil Štrba Róbert a víťazom turnaja sa stal Binder Adam. Všetkým sr-
dečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie opäť v roku 2017. 

Silvester sa okrem ukončenia roka 2016 niesol aj v duchu II. roč-
níka Silvestrovského ping-pongu pre dospelých. Súťažiacich bolo 25 
a každý dostal diplom za účasť. Víťazi boli ocenení cenami. Pre všet-
kých bolo pripravené občerstvenie – pečená klobása a punč. 

Na 4. mieste skončil Báťo Ján ml., 3. miesto patrilo Weberovi Já-
novi, 2. miesto obsadil Tomašovic Tomáš a 1. miesto patrilo Siekelo-
vi Lukášovi. Všetkých ďakujeme za účasť a držíme palce o rok. Víťa-
zom srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. 

Podujatie dopadlo nad naše očakávania a už teraz sa tešíme na 
Silvester 2017, ako sa znovu všetci spolu stretneme a zopakujeme si 
skvelý deň plný športu a zábavy.

Bc. D. Ečeková

Cena pre víťaza turnaja Ľ. Pelachy pripravuje občerstvenie pre súťažiacich      

Najlepší strelec Rastislav Blahút

Zloženie víťazného tímu – zľava zhora Chovan K. (tréner), Chovan 
M., Weber Z., Chovan A., Židík L., Blahút R., zľava zdola – Blahút M., 
Chovan D., Beňovic Š., Blahút P., Halát, M., Blahút F.
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Život v súčasnej dobe je príliš upo-
náhľaný a chaotický. Z tohto dôvodu by 
som chcela vysloviť jedno veľké ĎAKU-
JEM všetkým, ktorí sa zapájajú a po-
máhajú pri chode nášho futbalového 
klubu. Nikto z nás to nerobí preto, že z 
toho niečo má ale iba preto, že nás to 
baví. Všetci venujeme veľkú časť svojho 
voľna činnosti, ktorá je niekedy mnohý-
mi ľuďmi braná ako samozrejmosť ale-
bo nedajbože povinnosť. Pravda je však 
niekde inde. Všetci máme svoje rodinné 
i pracovné povinnosti a voľna nie je na-
zbyt a človek sa ho snaží využiť čo naj-
lepšie. Nikdy nič nebude fungovať, ak do 
toho človeka treba nútiť a robí to iba z 
povinnosti. To je prípad nášho futbalové-
ho klubu, ktorý funguje iba na báze dob-
rovoľnosti a ochoty ľudí, ktorí ho tvoria, 
a preto mi nedá venovať práve týmto ľu-
ďom aspoň pár viet.

V prvom rade je to naše Obecné za-
stupiteľstvo a pani starostka, Mgr. Ale-
na Ciglanová, ktorí nám poskytujú všet-
ky finančné prostriedky na chod futbalu 
v obci a práve vďaka nej nie sú žiadne 
prekážky, ktoré by bránili v bezproblé-
movom fungovaní. 

SÚŤAŽ V STOLNOM TENISE POKRAČUJE

NIČ NIE JE 
SAMOZREJNOSŤ

Za údržbu a správu trávnika a špor-
tového areálu i samotnej závlahy patrí 
veľká vďaka aj hospodárovi futbalové-
ho štadiónu pánovi Jaroslavovi Štefá-
nikovi, ktorý tejto činnosti venuje veľké 
množstvo svojho voľného času a úsi-
lia a práve vďaka nemu je náš športový 
areál a lepšie povedané futbalové ihris-
ko jedným z najlepších v regióne a je vy-
chvaľované aj našimi súpermi. 

Ďalej by som chcela poďakovať pá-
novi Kamilovi Chovanovi, ktorý je tréne-
rom dospelých i detí za to, že napriek 
mnohým prekážkam zotrval a vo svojej 
práci pokračuje naďalej a hľadá spôso-
by, ako Prenčovský futbal pozdvihnúť na 
vyššiu úroveň. 

Nezabudnuteľnou a neoddeliteľnou 
súčasťou futbalového klubu je i vedúci 
mužstva dospelých pán Daniel Beňovic.

V činnosti klubu sú aj funkcie či po-
zície, ktoré sa navonok možno zdajú 
ako malé alebo nepodstatné, no opak je 
pravdou, moje poďakovanie patrí aj pani 

Monike Chovanovej, ktorá mi pomáha 
pri organizácii futbalových zápasov z ad-
ministratívnej stránky, no i pánovi Ľubo-
mírovi Pelachymu, ktorý má pod palcom 
usporiadateľskú službu na domácich fut-
balových zápasoch.

Poďakovanie patrí i Oblastnému fut-
balovému zväzu Žiar nad Hronom, na-
jmä sekretárovi zväzu, pánovi Tomášo-
vi Gemzovi, s ktorým úzko spolupracu-
jeme, za pomoc a podporu nášmu fut-
balovému klubu.

Samozrejme sú tu ešte aj ďalší ľu-
dia, ktorých som možno nespomenula 
no do činnosti klubu sa zapájajú a po-
skytujú pomocnú ruku. Im patrí taktiež 
poďakovanie. 

Na záver, ale to neznamená že by 
to bolo menej významné, práve naopak 
moje poďakovanie patrí našim futbalis-
tom – malým i veľkým za to, že sa fut-
balu venujú, za veľmi pekné výsledky v 
súťaži i na rôznych turnajoch, ktorých sa 
zúčastňujú, za reprezentovanie našej 
obce a šírenie jej dobrého mena. 

Bc. D. Ečeková,
prezidentka FK

PLÁNOVANÉ AKCIE

V roku 2017 plánuje náš FK zorganizovanie dvoch fut-
balových turnajov, a to 01. júla 2017 Letný turnaj žia-
kov U15, II. ročník a 15. júla 2017 už XI. ročník Memo-
riálu Jozefa Chovana a samozrejme v zime, už by sa 
taktiež dalo povedať že „tradičný“ a hlavne veľmi obľú-
bený Silvestrovský ping-pong.

Bc. D. Ečeková 

Aj v novom roku futbalisti pokračujú v duchu stolno-
tenisových súťaží a 29. januára 2017 sa Kamil Chovan 

ml. zúčastnil na Krajskom bodovacom turnaji mládeže, 
ktorý sa konal v Rimavskej Sobote. V kategórii mlad-
šie žiactvo obsadil krásne 1. miesto. Pokračovanie bolo 
aj 04. februára 2017, tentoraz sa turnaj v stolnom teni-
se konal na Štiavnických Baniach, kde sa za Prenčov 
(ako zástupcovia obecného futbalového klubu) zúčast-
nili v kategórii žiaci Chovan Kamil ml., Štrba Róbert ml. 
a Chovan Dávid a v kategórii dospelých nás reprezento-
val Chovan Kamil st. Na turnaji nás reprezentovali ukáž-
kovo, nakoľko obsadili prvé priečky víťazov – 1. miesto 
Chovan Kamil ml., 2. miesto Štrba Róbert ml., 3. mies-
to Chovan Dávid a 2. miesto obsadil i Chovan Kamil st. 

Všetkým srdečne gratulujeme ku krásnym výsled-
kom, ďakujeme za prezentovanie našej obce i FK a pra-
jeme ešte veľa športových úspechov.

Bc. D. Ečeková
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Srdečne Vás všetkých pozývame 
na pálenie Vatry, ktoré sa uskutoč-
ní v piatok, 5. mája 2017 so začiat-
kom o 19.00 hod. na miestnom futbalo-
vom štadióne.

POZVÁNKA

Príďte spolu s nami osláviť Deň matiek, v 
nedeľu 21. mája 2017 o 16.00 hod. do sály 
Kultúrneho domu v Prenčove.

ÚRADNÉ HODINY 
OBECNÉHO ÚRADU 

V PRENČOVE

PO   7.00 - 12.00   12.30 - 15.00
UT   7.00 - 12.00   12.30 - 15.00
ST   7.00 - 12.00   12.30 - 17.00
ŠT   7.00 - 12.00   12.30 - 15.00
PI    7.00 - 12.00   12.30 - 15.00

TEL. KONTAKT: 045 / 672 62 44

E-MAIL: PRENCOV@PRENCOV.SK


