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Hospodárenie obce Prenčov

Z rokovania OZ:

Január 2019

-  delegovanie v zmysle § 25, ods. 7 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve Ing. Janka Binderová za člena Rady školy pri zá-
kladnej škole s materskou školou Prenčov

-  schválenie členov jednotlivých komisií
-  schválenie odpredaja pozemku par. č. 1215 v k.ú. 

Prenčov za kúpnu cenu 8,-/m2

-  Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 1/2019 
o ochrane drevín a vydávaní súhlasu na výrub drevín 
a krovitých porastov na území obce Prenčov a VZN č. 
2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
obce Prenčov

Február 2019

-  schválenie úpravy rozpočtu na rok 2019
-  schválenie volebných obvodov pre poslancov OZ na 

volebné obdobie 2018-2022

Marec 2019

-  schválenie Štatútu obce
-  schválenie rokovacie poriadku Obecného zastupiteľ-

stva 
-  schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva
-  schválenie finančného príspevku na rok 2019 pre ne-

verejného poskytovateľa sociálnej služby: Denný sta-
cionár a opatrovateľská služba Margarétka Banská 
Štiavnica

Prehľad o hospodárení obce za rok 2018 môže každý občan získať z troch dokumentov a to súvaha, výkaz ziskov 
a strát a poznámky, ktoré sa skladajú z textovej časti a tabuľkovej časti. Uvedené dokumenty je obec povinná predlo-

žiť do registra účtovných závierok najneskôr do 31. 3. za prechádzajúci kalendárny rok. Každý záujemca sa k uvede-

ným dokumentom dostane prostredníctvom stránky http://www.registeruz.sk, kde do vyhľadávania zadá buď názov 
obce alebo IČO obce. 

Ďalším dôležitým dokumentov je záverečný účet a výročná správa obce, ktoré má obec zverejnené na svojej ofi-   
ciálnej internetovej stránke https://www.prencov.sk v časti dokumenty - hospodárenie.

   Príjmy                                                                                                         
Názov Schválený Upravený  Plnenie % 
 rozpočet rozpočet 
Bežné príjmy 688 135,00 725 205,00 778 501,00 107
Kapitálové príjmy 196 405,00 209 105,00 198 574,30 95
Finančné operácie    2 000,00     3 500,00      8 830,10 252
Príjem škola  52 000,00  52 000,00   80 200,25 154

Spolu 938 540,00 989 810,00 1 066 105,65 108

Výdavky
Názov Schválený Upravený Plnenie % 
 rozpočet rozpočet   
Bežné výdavky 496 520,00 520 430,00 575 250,32 111
Kapitálové výdavky 250 020,00 277 380,00 229 466,10 83
Finančné operácie  33 000,00  33 000,00  39 654,10 120
Výdavky škola 159 000,00 159 000,00 177 454,11 112

Spolu 938 540,00 989 810,00 1 021 824,63 103

Obecné zastupiteľstvo

-  rozhodnutie o pridelení uvoľneného 3-izbového bytu v 
objekte 11 b.j. IBV Štrát

Apríl 2019
-  prerokovanie hospodárenia obce za I. štvrťrok 2019
-  schválenie odpredaja pozemku z par. KN-E 1700/3

Máj 2019
-  oboznámenie  sa s novým pracovným poriadkom za- 

mestnancov obce Prenčov
-  schválenie úpravy rozpočtu na rok 2019
-  schválenie Komisie na ochranu verejného záujmu, jej
   členov a náplň práce
-  schválenie prenájmu objektu č.p. 38

Jún 2019
-  schválenie záverečné účtu za rok 2018
-  oboznámenie sa s výročnou správou za rok 2018 a 

správou audítora za rok 2018
-  vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pri ro-

dinnom dome č.p. 207
-  vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou 

školou Prenčov od 1.9.2019 na nové funkčné obdobie

Zápisnice a závery z rokovania Obecného zastupiteľ-
stva v Prenčove sú zverejnené na oficiálnej internetovej 
stránke obce Prenčov https://www.prencov.sk v časti doku-
menty obecné zastupiteľstvo

L. Leleková

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné a koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci v zmysle 
schváleného harmonogramu zasadnutí. Júlové zasadnutie je preložené na tridsiateho prvého čo je streda.
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Niečo z histórie Prenčova, kto-
rú určite nepoznáte

Činorodý publicista, cirkevný his-
torik, agrárnický politik a významný 
funkcionár evanjelickej cirkvi Fedor 
Fridrich Ruppeldt vo svojich spo-
mienkach na vpád maďarských boľ-
ševikov na Slovensko v roku 1919 
uvádza:

„Škoda by bolo zabudnúť na 
mnohé neveľké dobrovoľnícke čaty, 
ktoré doma na Slovensku sa utvá-
rali po prevrate a počas boľševické-
ho vpádu. (napr. Sbor turčianskych 
dobrovoľníkov). Oni reprezentova-
li ideu, že ´už Slovensko vstáva´. V 
legionároch vstávalo to Slovensko, 
ktoré bolo preniknuté americký-
mi ideami slobody, počulo pramen-
né slová Masaryka a Štefánika. A v 
tých dobrovoľníkoch doma vstávalo 
Slovensko, ktoré až dovtedy, až do 
konca svetovej vojny zväčša ´tvrdo 
spalo´. 

Slovenský národ práve hotovil 
sa radostne osláviť znovu založenie 
svojej Matice slovenskej. Slávnosť 
bola oznámená na 5. júna 1919. Do 
tohto ruchu zaznel povyk boja. Sta-
rý nepriateľ Slovákov pod rúškom 
internacionálneho boľševizmu obo-
ril sa na Slovensko. V Martine so 
stiesneným srdcom počúvali sme 
zvesti županov od juhu, že boľševi-
ci najväčšou silou dobýjajú  sa prá-
ve na Turiec, na zemepisné a kul-
túrne centrum Slovenska. Ľud žia-
dal zbroj, chcel bojovať proti boľše-
vikom. 6. júna cez noc som zašiel 
vlakom do Kremnice, kde plukov-
ník česko-slovenských legionárov 
Josef Šnejdárek bol so svojim štá-
bom. Splnomocnil ma: „Ak myslíte, 
že sa vám podarí dostať nejakých 
dobrovoľníkov z Turca, zhromaždi-
te ich, aby sa ukázalo, že Slováci sa 
chcú brániť, aby sa pozdvihol duch 
vojska.“

Pri zriadení tohto dobrovoľníc-
keho zboru nešlo o nejakú mno-
ho znamenajúcu vojenskú posilu, 
išlo  tu hlavne o morálny príklad a 
podporu pre naše vojsko. Sbor tur-
čianskych dobrovoľníkov prešiel aj 
krstom ohňa, i keď len dva dni, no 
predsa len bez straty. 15. júna prvý 

Uplynulo 100 rokov od bojov o Prenčov
oddiel zboru, 100 mužov, bol ko-
mandovaný ísť do Banskej Štiavni-
ce nadol a obsadiť Hontianske Ne-
mce. Pred Prenčovom sme boli pre-
kvapení puškovou streľbou boľševi-
kov, ktorí obsadili dedinu popolud-
ní. Naši ustúpili a neskôr po posi-
lách postúpili vpred. Od 6-tej ráno 
do 6-tej večera, bez oddychu a stra-
vy, stáli sme v boji celý deň pro-
ti veľkej presile. Docielilo sa to, čo 
komando chcelo: odtiahnuť silu Ma-
ďarov od hlavného boja o Pukanec.

Sbor turčianskych dobrovoľní-
kov robil aj strážne služby v Banskej 
Štiavnici, Lučenci, R. Sobote, Fiľa-
kove, Kremnici, vo Zvolene. Celko-
vo mal zbor 331 členov. Organizáto-
rom bol Francúz Dominois, ale ve-
liteľ, dôstojníci a poddôstojníci boli 
Slováci. Rozpustený bol dňom 30. 
september 1919 rozkazom veliteľ-
stva II. čs. p. divízie, a to spolu s 
čatou dobrovoľníkov tisovských So-
kolov.“

zdroj: 
Slovenské národné noviny, 

autor:L. Krajčír

„Maďarské revolučné gardy za-
čiatkom júna 1919 sa zmocnili Ban-
skej Štiavnice, mesto začal viesť 
trojčlenný direktoriát. Zaviedol dik-
tatúru proletariátu a poštátnil ma-
jetok podnikov, dielní súkromnej 
sféry. Banskú Štiavnicu od revo-
lučných gárd sa podarilo oslobodiť 
československým vojskám pod ve-
dením generála Šnejdárka.  Hra-
nice a vôbec vzťahy s Maďarskom 
riešila konferencia v Trianone v roku 
1920, jej závery sú dodnes z ma-
ďarskej strany spochybňované. Re-
volučná garda operovala v priesto-
re Prenčova  a Beluja. Podľa správy 
Župného poradcu pre správu mesta 
Banská Štiavnica a obvodného no-
tára Ondreja Bačkora pri potláča-
ní vojska gardy pri Prenčove zaistili 
Imricha Slovíka. Obvinili ho zo spo-
lupráce s gardou. Záležitosť v sep-
tembri 1919 vyšetroval Divízny súd 
v Banskej Bystrici.“ 

zdroj: Prenčov stopy v histórii, 
autor PhDr. Mikuláš Čelko

V prenčovskej kronike sa uvá-
dza:

Legionármi z Prenčova boli: 
Juraj Bartolovic (americký), Ján 
Matušovic (ruský), Pavol Buko-
vický (taliansky).

„Pri boľševickom vpáde pre-
nčovskí obyvatelia trpeli veľ-
mi, lebo Prenčov patril do hlav-
nej fronty, kde vojská boľševic-
ké s našimi sa často striedali  a 
tak obyvatelia boli ohrozovaní 
na majetkoch aj na životoch. V 
tej dobe prišiel skoro o život aj 
r. k. farár Martin Beneš. Boľševi-
ci upodozrievali ho totiž, že dá-
val znamenie z veže nášmu voj-
sku, keď zvonár v podvečer so 
svetlom šiel  na vežu zazvoniť. 
Zatvorili ho a chceli pozbaviť ži-
vota. 

Prenčovania dali výraz svo-
jej vernosti a lásky k novozalo-
ženému Čsl. štátu. Maďari za-
čali odvážať mnohé cenné veci 
a predmety z B. Štiavnice, naj-
viacej z vysokej lesníckej ško-
ly do Maďarska. Keď naplne-
né vozy tiahli cez Prenčov, pre-
nčovskí obyvatelia vediac, že 
odvážaním týchto vecí Maďa-
ri okrádajú náš štát a že nemá 
im v tom kto zabrániť, zorganizo-
vali sa viacerí občania a nalože-
né vozy, ktorých bolo veľa zadr-
žali. Kone im odobrali a nepusti-
li ďalej do Maďarska. Nato bolo 
však zo Šiah vyslané vojsko ma-
ďarské - národná garda pričine-
ním prenčovského notára Kolo-
mana Berciho, ktoré zadržané 
veci v Prenčove násilne zbraňou 
odobralo a odviezlo nočnou ho-
dinou do Maďarska. S nimi mu-
sel však utiecť aj notár, lebo roz-
horčení Prenčovania ohrozova-
li mu život. Škoda, že Prenčo-
vanom nepodarilo sa zachrániť 
mnohé drahé veci, ktoré Maďa-
ri  z B. Štiavnice ukradli.“

zapísala: Mgr. D. Prieberová
spolupráca: Pavol Adámy



STRANA 4 PRENČOVAN

ŠKOLSKÉ OKIENKO
Posledný júnový piatok sme i v na-

šej materskej škole ukončili vyučova-
nie v školskom roku 2018/2019.  Bol to 
opäť rok bohatý na zmeny,  preto nároč-
ný ale i úspešný. V tomto školskom roku 
navštevovalo MŠ v Prenčove 16 detí vo 
veku od 2 do 6 rokov. Na vstup do zá-
kladnej školy sme pripravovali 3 deti. Z 
materskej školy odchádzajú aj 3 deti z 
dôvodu presťahovania a zmeny trvalé-
ho bydliska. V máji 2019 bol zápis no-
vých detí do materskej školy, kde sme 
zapísali 7 detí vo veku od 2 do 3 rokov, 
ktoré budú našu materskú školu navšte-
vovať od septembra v novom školskom 
roku.  

Po celý čas pobytu v materskej ško-
le sme sa snažili všetkým deťom všte-
povať lásku a úctu ku všetkému dobré-
mu, pestovať ich vôľové a charakterové 
vlastnosti, formovať ich zručnosti a ve-
domosti. Vždy na konci školského roka 
sa pre budúcich prváčikov zatvárajú dve-
re materskej školy.  Je to chvíľa,  kedy sú 
časy strávené v materskej škole nená-
vratne preč a s nimi i bezstarostné chví-
le plné hier a zábavy.

Budúci prváci sa rozlúčili s materskou 
školou a pani učiteľkami krátkym kultúr-
nym programom. Ukončenie školského 
roka zavŕšili rozkrájaním torty a občer-
stvením. Želáme im len samé úspechy,  
optimizmus i odvahu pri plnení školských 
povinností  a  aby z nich  boli usilovní a 
šikovní žiaci, ktorí na svoju  škôlku nikdy 
nezabudnú.

J. Frčková

Ukončenie  školského roka 2018/2019 v materskej a základnej škole
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Aj keď už deti zaslúžene oddychujú a rozbehli sa na prázd-
niny, zaspomínajme si aspoň stručne na niektoré nezabudnuteľ-
né chvíle, ktoré sme prežili počas posledného mesiaca školské-
ho roka 2018/2019. (viac zaujímavých informácii a foto nájdete 
na našom facebooku ZŠ s MŠ Prenčov)

MDD
Sviatok všetkých detí nám pripravili naši kamaráti z Artkruhu v 
Prenčove. Ako vždy, aj tentoraz mali pre nás pripravené skvelé 
aktivity, pri ktorých sme sa ani trochu nenudili. Bola to prehliad-
ka cirkusových výkonov. Overila naše športové ale aj kreatívne 
schopnosti. Nechýbala ani opekačka a kopec zábavy. S nimi je 
nám vždy úžasne. Rozumieme si a veľa sa od nich učíme. Ďa-
kujeme.

Zdravý chrbátik 
Už pred rokom sme sa zapojili do projektu Zdravý chrbátik. Po-
čas školského roka sme fit lopty využívali nielen na telesnej vý-
chove, ale aj pri školskej lavici. Sedenie na fit lopte podporuje 
správne držanie tela a celkový správny vývin chrbtice, na kto-
ré sme našich žiakov upozorňovali denne. Zakladatelia toto pro-
jektu a cvičitelia chodia po školách, ktoré sú v projekte zapojené 
a pomáhajú a sledujú úspechy a pokroky žiakov. Aj k nám priš-
la na návštevu p. Radka Komárová, ktorá si s deťmi zacvičila a 
nešetrila chválou.

Plaváreň 
Aj plávanie podporuje zdravie. Radi preto chodíme občas  počas te-
lesnej výchovy na plaváreň do Banskej Štiavnice. Keby bola bližšie, 
určite by sme tam boli každý deň.

Výlet do BS a ryžovanie zlata
Do Banskej Štiavnice chodíme nielen za športom, ale aj za pozna-
ním. V Kamerhofe nás vždy čaká nejaké nové remeslo, ktoré si vy-
skúšame. Tento raz sme spoznali ako sa aj v našom okolí ryžovalo v 
potokoch zlato, ktoré vyplavili bane. Dozvedeli  sme sa, že aj v Štiav-
ničke za Prenčovom bolo možné zlatinky objaviť. Každý z nás dostal 
certifikát o úspešnom nájdení zlatinky a dokonca sme si vyrobili prí-
vesok, tiež starou známou technikou – smaltovaním.

Opekačka
Všetky diktáty napísané, opakovanie úspešne za nami, známky uza-
tvorené, pripravené vytlačiť ich na vysvedčenie! Nič nám teda nebrá-
ni začať chodiť po výletoch. Najlepšie je vždy doma a tak sme zača-
li pri našej studničke.

Zvolen
Niektorí z nás sa ešte nikdy neviezli vlakom. Čo tak cestovať do Zvo-
lena Štiavnickou Ančou. Bolo to síce riziko, lebo každú chvíľu vláčik 
nepremáva, ale my sme to riskli. A vyplatilo sa! Mali sme skvelý záži-
tok. Nielen z cestovania samého(najviac sa nám páčil tunel po Drie-
ňovou), ale aj z prehliadky obrneného vlaku vo zvolenskom parku, či 
fontány na námestí s výhľadom na zámok. No a čo by to bol výlet bez 
nákupov a zmrzliny. Budú to krásne spomienky.
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Kolpachy
Horúčavy posledných júnových dní nás vylákali k vode. Pôvod-
ný plán kúpaliska Sklené Teplice nám zrušili prevádzkovatelia 
kúpaliska. Ale nám to nevadilo. Operatívne sa našli ochotní ro-
dičia, ktorí nás odviezli na Kolpachy. Celé jazero sme mali pre 
seba. Chutil nám po kúpaní aj melón či zmrzlina.

Záver roka 

Tento školský rok 2018/2019 bol celý netradičný. Začínali sme 
s pätnástimi žiakmi a končí nás trinásť. Učili sme sa podľa no-
vého školského programu a bolo to skvelé. Všetci žiaci úspeš-
ne zvládli obsah vzdelávania a postupujú do vyššieho ročníka. 
U každého jedného žiaka sme zaznamenali výrazný osobnost-
ný posun vpred. Deti sa naučili spolupracovať, pomáhať si a to-
lerovať jeden druhého. Udelili sme 3 pochvaly za výborný pro-
spech a vzorné správanie. Naši žiaci sa neučili pre známky na 
vysvedčení (mimochodom, mali ich skvelé), ale sami pre seba, 
aby poznatky, ktoré zažili a zostali im v pamäti, využili nielen 

v ďalšom ročníku, ale aj doma v bežnom živote. V tomto škol-
skom roku na pôde našej školy ukončilo primárne vzdeláva-
nie „sedem statočných“ štvrtákov, ktorým prajeme v novej škole 
veľa úspechov a takú radosť z učenia, akú mali v našej škole.
Sme radi, že sme sa vydali cestou, ktorá sa nám po roku pocti-
vej práce javí ako úspešná a efektívna.
Ďakujeme  všetkým, ktorí nám verili a išli do toho s nami.

Mgr. M. Havranová
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Milí čitatelia,
v tomto čísle občasníka Vám radi priblížime prácu Komu-
nitného centra, úspešne zrealizované aktivity ako aj tie, kto-
ré sa najbližšie uskutočnia. Prioritnou činnosťou, ktorú v ko-
munitnom centre realizujeme je poskytovanie sociálneho po-
radenstva. Prostredníctvom poskytovania komplexných so-

KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV
ciálnych služieb prispieva-
me k predchádzaniu vzniku 
alebo stupňovaniu nepriaz-
nivých sociálnych situácií a 
napomáhame k riešeniu so-
ciálnych problémov. Ak máte 
nejaký problém či exekúcie, 
s ktorými si neviete pora-
diť, prípadne potrebujete po-
môcť s vypisovaním žiados-
ti, šekov, vytlačení rôznych tlačív a pri komunikácii s rôzny-
mi inštitúciami, neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás a 
radi Vám pomôžeme. Všetky služby v Komunitnom centre 
sú bezplatné. Pracovníci KC: Mgr. Ivana Pajkošová – odbor-
ný garant KC; Monika Chovanová – pracovník KC.

Zrealizované aktivity:

Aktivity, ktorým sa venujeme s deťmi a mládežou sú 
predovšetkým zamerané na plnohodnotné trávenie voľné-
ho času a tiež na prevenciu proti túlaniu sa po obci spolu s  
predchádzaním sociálno-patologickým javom.
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V marci sme pri príležitosti mesiaca kníh v spolupráci s 
obecnou knižnicou zrealizovali literárnu besedu s názvom 
Deň venovaný knihe. Nedeľné popoludnie 24. marca 2019 
sme strávili v príjemnej spoločnosti našich vzácnych hostí. 
So svojou literárnou tvorbou sa nám predstavil spisovateľ, 
rodák z obce Prenčov Anton Pižurný a talentovaný cestova-
teľ a fotograf, rodený Prenčovan Peter Frčka. Toto stretnu-
tie viedla vedúca knižnice  Mirka Bartolovicová. Všetci umel-
ci v nás svojou tvorbou vyvolali pozitívne emócie, za čo im 
všetkým patrí veľké poďakovanie.  

V mesiaci apríl sme zrealizovali komunitnú aktivitu s ná-
zvom Rodinný cyklomaratón -  tejto aktivity sa zúčastnilo 25 
cyklistov, dobrovoľníci a tiež rodičia, ktorí prišli povzbudzo-
vať. Medzi cyklistami boli aj seniori, čo nás veľmi milo pre-
kvapilo a potešilo. Trasa cyklomaratónu viedla celou dedinou 
tak, aby cesta bola vyhovujúca a bezpečná pre všetkých zú-
častnených. Aktivita mala veľmi pozitívne odozvy, a preto si 
ju určite zopakujeme aj na budúci rok. 

V mesiaci máj sme sa zúčastnili Rozprávkovej dedinky 
na Počúvadle s nacvičenou rozprávkou Ako Kubko s Mať-
kom búrku napásli. Rozprávku sme nacvičili s deťmi, ktoré 
navštevujú Komunitné centrum a to: Anka Kondeková, Kat-
ka Kondeková, Veronika Suchá, Dominika Ľuptáková, Ma-
rek Chovan a Andrejka Stehlíková. 

V mesiaci jún sme oslávili Medzinárodný deň detí tak, že 
sme deti a mládež zobrali na ranč do Svätého Antona a strá-
vili sme deň s koníkmi. Deti boli nadšené a veľmi si užili ten-
to deň. Jazda na koni bola pre niektorých prvá v živote a za-
nechala v nich silný a pozitívny zážitok. 

Aktivity v lete:
Počas letných prázdnin realizujeme každý deň v KC tvorivé a 
športové aktivity pre deti a mládež. Tento rok opäť chystáme 
denný letný tábor v čase od 22. 7. do 26. 7. 2019. Bližšie in-
formácie vám poskytneme v Komunitnom centre.  

Mgr. I. Pajkošová

Občianske združenie ZLATÁ CESTA vďaka finančnej pod-
pore Bankobystrického samosprávneho kraja realizije od 
mája do augusta 2019 projekt pod názvom „Oživenie tra-
dičného remesla“.  V rámci projektu sa v dňoch od 10.-
14.6. 2019 v Remeselnom dome v Prenčove konal kurz 
„HRNČIARSTVA“.  

V minulosti sa v regióne nachádzali kvalitné ložiská hliny, 
ktoré boli dobrým predpokladom pre rozvoj hrnčiarstva. Najzná-
mejšou v regióne bola beľujská hrnčina, ktorá sa vyrábala z bie-
lej hliny a vyznačovala sa starou jedinečnou hrnčiarskou techni-
kou – geometrický dekor bol spravidla maľovaný, rastlinný mal 
vždy ryté „rajsované“ – škrabané kontúry, čo bolo jej rozozná-
vacím znakom. 

OŽIVENIE TRADIČNÉHO REMESLA
Jediným žijúcim udržiavateľom uvedenej hrnčiarskej techni-

ky  je akademický sochár Štefan Mlích zo Seliec pri Banskej Bys-
trici, ktorý sa snažil odovzdať svoje zručnosti účastníkom kurzu. 

O kurz bol veľký záujem a zúčastňovalo  sa ho 16 „účastní-
kov – remeselníkov“  z regiónu, ktorí sa chceli naučiť čo najviac 
a pracovali s hlinou až do neskorých večerných hodín, aby zís-
kali aspoň základné zručnosti výroby keramiky. 

Cieľom projektu bolo predovšetkým  oživiť tradičné remeslo 
a zachovať výrobu belujskej hrnčiny aj pre budúce generácie, s 
tým aby výrobky z bielej hliny postupne získali značku regionál-
ny produkt HONT. 

Janka Bačíková, 
                                               manažér MAS Zlatá cesta 
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Život v Senior parku Prenčov
Nič  nové. Ži-

vot v Senior par-
ku Prenčov ply-
nie pokojným ste-
reotypným živo-
tom. Popri každo-
denných opatrova-
teľských činnostiach snažíme sa našich seniorov zapájať do 
rôznych pracovných aktivít ako sú napríklad cvičenie a cibre-
nie pamäte, jednoduché športové aktivity, alebo arteterapia 
(ručné práce, čím sa precvičuje motorika svalov a prstov). 

V tomto roku sme s našimi seniormi privítali jar spo-
ločne so študentmi z Internátnej školy z Banskej Štiavni-
ce, ktorí si spoločne s vychovávateľkami nacvičili jedno-
duché pásmo pod názvom pochovávanie Moreny. Spo-
ločne si s nimi zaspievali ľudové piesne. Seniorov odme-
nili vlastnoručne napečenými koláčmi. 

Leto sme zahájili už tradičnou opekačkou. Pri spoloč-
nom posedení sme si pripomenuli narodeniny  a meniny 

našich oslávencov. V rámci spoločného programu v ten-
to deň dostávali klienti aj milú zábavnú tombolu. Opekač-
ku a gratulácie ukončila p. Dubovanová svojou vlastnou 
básňou zloženou špeciálne na túto príležitosť, ktorá je 
uverejnená na poslednej strane. 

                                       Darina Slančíková, vedúca 
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Vnútromisijný výbor Hontianskeho seniorátu Evanjelic-
kej cirkvi a. v. každoročne organizuje stretnutie detí a mlá-
deže Hontianskeho seniorátu v jednom zo svojich zborov. 
Tento rok sa podujatie konalo v Prenčove v spolupráci s 
Evanjelickým zborom a. v. v Prenčove. V sobotu 22. 06. 
2019 bol pre deti pripravený bohatý duchovný aj športový 
program. Doobedie strávili v Komunitnom centre a v Kul-
túrnom dome a po obede na miestnom ihrisku už deti ča-
kali rôzne atrakcie, ako vodný futbal či nafukovací hrad. 
Zabehnutý program po obede síce prerušila búrka a silný 
dážď im už nedovolil pokračovať či spoločne ukončiť celé 
podujatie, ale napriek tomu veríme, že každý si vedel od-
niesť niečo pozitívne a povzbudzujúce z tohto stretnutia.

S programom i atrakciami pomohli mladí ľudia, dobro-
voľníci zo Spoločenstva evanjelickej mládeže a piesňa-
mi, chválami program dopĺňala kapela L+ band z Bratisla-
vy. Spolu sa podujatia zúčastnilo približne 120 detí a mlá-
deže, čomu sa všetci tešili. Stretnutia sa zúčastnili aj deti 
z Prenčova, ale hlavne z celého Hontianskeho seniorátu. 
Popri obede v školskej jedálni bolo prichystané aj bohaté 

Stretnutie detí a mládeže Hontianskeho seniorátu
občerstvenie ako domáce koláče od žien z domáceho cir-
kevného zboru a ovocie.

Za podporu ďakujeme obci Prenčov a školskej jedálni  
za poskytnutie priestorov a zabezpečenie stravy pre zú-
častnených, ďalej sponzorom COOP Jednota, SVETRO 
s. r.o. - pani Blašková, stavebniny LP-STAVMIX - Ľubomír 
Pelachy, Obec Prenčov a taktiež ďakujeme každému, kto 
podal pomocnú ruku,  či už pri prípravách stretnutia alebo 
počas samotného podujatia.

Monika Lipovská,
ECAV Prenčov
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V roku 2019 Obci Prenčov 
fond schválil tri projekty, kto-
ré sme podali ako žiadosti 
o nenávratnú finančnú pod-
poru. Projekty pod názvom: 
„Severný Hont- spoznaj jeho 
kroj“, „Akvizícia knižničné-
ho fondu Obecnej knižnice 

Získali sme finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia
v obci Prenčov“, „Pozvánka 
na svadobné veselie“. Všet-
ky projekty sú spolufinanco-
vané z obecného rozpočtu vo 
výške 5 % z celkovej sumy 
rozpočtu žiadosti a budú re-
alizované v priebehu rokov 
2019-2020.

Projekt z verejných zdro-
jov podporil Fond na podpo-
ru umenia.

Pod týmto názvom podala obec 
Prenčov projekt so žiadosťou o ne-
návratný finančný príspevok zo zdro-
jov Fondu na podporu umenia, ako 
vzdelávací projekt pre miestnych 
obyvateľov šiestich obcí Prenčov, 
Baďan, Beluj, Kráľovce-Krnišov, Po-
čúvadlo, Žibritov ako aj širokú verej-
nosť. Projekt bol podporený sumou 
5000 €. Projekt realizuje obec Pre-
nčov, autori a zodpovedné osoby 
- Mgr. D. Prieberová, A. Kriegerová, 
Mgr. A. Ciglanová.

Kultúrno-osvetové aktivity projek-
tu sú zamerané na spoznávanie ľu-
dového odevu - krojov týchto  šies-
tich obcí. Odbornými garantmi sú Zu-
zana Piešová a Zuzana Šovčíková, 
ktoré sa celoživotne zaoberajú štu-
dovaním krojov rôznych regiónov a 
aj toho nášho spod Sitna.

Projekt je rozdelený do troch fáz. 
I. fáza bola zameraná na vzdeláva-
cie aktivity kde sme spolu s odborný-
mi garantmi spoznávali a triedili kro-
je jednotlivých obcí, priamo na mies-
te. V obci Baďan sme navštívili obec-

Severný Hont - spoznaj jeho kroj
ný úrad a ľudovú izbu, kde sú sústre-
dené odevy z celej dediny a spolu-
pracovali sme s p. Kukovou, On-
drejkovou, Kollárovou. V obci Počú-
vadlo nám pomohli p. Triebušníko-
vá, p. Pomothyová, p. Valachová a 
rodina Greňová, kde nám pán sta-
rosta sprístupnil priestory obecného 
úradu. Pani Slančíková a p. Balko-
vá nám ukázali kroje z obce Kráľov-
ce-Krnišov. Navštívili sme priamo do-
mácnosť a ľudový dom kde sme ob-
divovali skvosty, ktoré sa v obci za-
chovali. V obci Beluj sme objavili za-
nietenú pani Paukovicovú, ktorá má 
veľkú zbierku pôvodných krojových 
súčiastok, tak isto p. Borošková nás 
privítala vo svojej domácnosti. Nav-
štívili sme aj ľudovú izbu kde sme sa 
vzdelávali aj v histórii a využití oble-
čenia. V Žibritove sme navštívili ro-
dinu Krajčovičovú priamo v ich do-
mácnosti a ľudový odev zo Žibritova 
nám ukázala aj p. Šovčíková, ktorá 
je rodáčka z tejto obce. V Prenčove 
sme boli v krojárni, ktorá je umiest-
nená v priestoroch kultúrneho domu. 

Tu sme našli kompletné zachované 
kroje z rôznych období, ktoré zozbie-
rala Anna Kriegerová. V jednotlivých 
obciach sa zachovali podobné odev-
né súčiastky, niekde viac, niekde me-
nej, rozdiely sú minimálne, len v jed-
notlivej výzdobe a farbách. Zo šies-
tich obcí sa vymyká Žibritov, ktorého 
kroj sa v neskorších vývojových ob-
dobiach odlišuje od ostatných pia-
tich obcí, ktoré  sa spoločne vyvíjali 
aj v krojových súčiastkach tým istým 
smerom. Malé rozdiely vo výzdobe 
boli skôr ovplyvnené finančnou situá-
ciou rodiny alebo šikovnosťou a fan-
táziou majiteľov, či výrobcov. I. fázu 
projektu sme úspešne ukončili.

II. fáza projektu momentálne pre-
bieha. Stretávajú sa realizátori pro-
jektu, odborní garanti a miestni ak-
téri, ktorí sa spoločne vzdelávajú v 
problematike krojov, ich jednotlivých 
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súčastí a pripravujú program, ktorý je zahrnutý v tretej 
fáze projektu - živé prezentácie. Bolo potrebné pripraviť 
scenár a dramaturgiu programu, pripraviť jednotlivé jeho 
časti. Zosúladiť hudbu, spev, tanec, pripraviť krojové sú-
čiastky tak, aby boli vhodné na ukážku verejnosti na ja-
visku.

III. fáza projektu zahŕňa tri živé prezentácie na ja-
visku pre širokú verejnosť ako kultúrno-osvetové pod-
ujatie. Tento program bude uvedený na troch rôznych 
miestach pod názvom „Poklady podsitnianskych truh-

líc.“  V auguste 2019 v obci Prenčov počas festivalu 
Podsitnianske dni hojnosti. V októbri, 19. 10. 2019, v 
kultúrnom centre v Banskej Štiavnici a 16. novembra 
v Bratislave, Dom kultúry Dúbravka. 

Srdečne vás všetkých pozývame zhliadnuť tento 
program venovaný zručnosti našich starých materí a 
starých otcov a tiež obetavým a zanieteným súčasní-
kom, ktorí zachovávajú a strážia bohatstvo, ktoré nám 
naši slovenskí predkovia zanechali. Príďte a bližšie 
spoznajte kroj severného Hontu. 

„Pozvánka na svadobné veselie“
Projekt pod týmto názvom je podporený z mi-
moriadnej výzvy, ktorú vyhlásila ministerka kul-
túry v spolupráci s Fondom na podporu umenia 
na aktivity v tradičnej kultúre. Podarilo sa nám 
získať podporu v hodnote 4000 €, ktorá bude 
využitá na zhotovenie replík historicky zacho-
vaných krojových súčiastok, ktoré sú už v zlom 
stave, prípadne sú len v jednom exemplári, či 
sa zachovali len na fotografiách. Po väčšine sa 
jedná o svadobné kroje alebo kožušnícke vý-
robky. Realizátor projektu je obec Prenčov a od-
bornými garantmi Mgr. D. Prieberová a A. Krie-
gerová. 

Akvizícia miestnej obecnej knižnice
Koncom roka 2019 bude knižnica obohatená o nové kniž-

ničné tituly vďaka finančnej podpore Fondu na podporu ume-
nia. Projekt schválili s rozpočtom 1000 € a realizátorom je 
Obec Prenčov, zodpovedné osoby - M. Bartolovicová, Mgr. 
A. Ciglanová. 

V rámci postupu výberu knižných titulov bude oslovená aj 
verejnosť a zohľadňované budú názory a potreby obyvateľov. 
Môžete sa zapojiť do procesu výberu aj vy priamo v obecnej 
knižnici. Vedúca knižnice M. Bartolovicová vás bude informo-
vať. Zo získaných finančných prostriedkov sa obec zaviaza-
la 20% využiť na nákup titulov, ktoré vyšli s podporou Fondu 
na podporu umenia.

Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom budeme môcť rozví-
jať služby, ktoré obec svojim obyvateľom poskytuje.

Mgr. D. Prieberová



PRENČOVAN STRANA 13

ČO NÁS TRÁPI ...
NEZODPOVEDNÍ MAJITELIA PSOV

Obec Prenčov v poslednej dobe zápasí s problémom rozšíreného cho-
vu psov spojené so sústavným túlaním sa psov po obci a znečisťovaním 
priestranstiev. V poslednej dobe pribúdajú aj sťažnosti občanov na danú 
problematiku, preto obec Prenčov pripravuje VZN, ktoré bude zahŕňať

- podrobnosti o vodení psa v obci
- vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom  zakázaný,
- povinnosti majiteľa, resp. osoby, ktorá psa vedie k zvýšeniu čistoty ve-

rejných priestranstiev ako aj k zvýšeniu disciplinovanosti,
- možnosti  sankcionovania majiteľov psov pri porušení nariadenia obce.
Apelujeme na majiteľov psov, aby si svoje dvory, záhrady a nehnuteľnos-

ti zabezpečili tak, aby sa psy nepohybovali voľne po obci a neznečisťova-
li verejné priestranstvá, ako aj vysadenú zeleň. Zároveň upozorňujeme na 
povinnosť zbierať exkrementy po svojich psoch pri vychádzkach a vyhadzo-
vať ich do zberných nádob a nie nechávať ich voľne v zeleni, na a pri chod-
níkoch. 

Pripomíname, že každý majiteľ psa je povinný podať si priznanie k dani 
za psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorý je chovaný na území obce Prenčov 
a pri uhynutí psa je povinný podať daňové priznanie „ na zánik daňovej po-
vinnosti.“

Pevne veríme, že do budúcnosti majitelia túlajúcich  psov urobia všetko 
pre to, aby svoje nehnuteľnosti zabezpečili tak, aby nedochádzalo k útekom 
ich psov a tí, ktorí „zabudli“ na svoju daňovú povinnosť, nech tak urobia čo 
najskôr, aby sa vyhli pokutám zo strany obce.

STOJISKÁ 
NA SEPAROVANÝ ODPAD

Druhým veľkým problémom 
našej obce sa stali vybudované 
stojiská na separovaný odpad. 
Hlavne stojisko vybudované pri 
Remeselníckom dome. Našim cie-
ľom bolo umožniť občanom, aby 
mali možnosť separovať odpad a 
to tak, aby mali kde vyviezť papier, 
sklo, kompozitné obaly z mlieka, 
ovocných štiav, konzerv a podob-
ne, prípadne plasty.

V stojiskách nájdete okrem se-
parovaného odpadu, všetko mož-
né. Niektorí občania nemajú ani 
tú snahu odpad vložiť do zber-
ných kontajnerov, ale hádžu ho v 
stojisku po zemi a okolo stojiska, 
že sa pracovníci Technických slu-
žieb, ktorí nám separovaný odpad 
raz mesačne odvážajú nemôžu k 
zberným kontajnerom dostať.  

Obec dva krát ročne robí zber 
elektro odpadu, ako aj veľkoroz-
merného odpadu po domoch v 
obci, preto takýto odpad do sto-
jísk na separovaný odpad nepatrí. 
Občan, ktorému sa pokazí práčka, 
chladnička, bojler, mraznička, te-
levízor a nechce počkať na zvoz, 
ktorý vykonáva obec má možnosť 
požiadať spoločnosť, ktorá mu 
nový tovar dodá, aby starý a po-
kazený vzala a vyviezla, prípadne 
si ho môže vyviezť sám na zberný 
dvor do Banskej Štiavnice. 

Taktiež do stojísk nepatrí sta-
vebný odpad, menené okná, dve-
re a podobne. Takýto odpad má 
občan vyviezť na zberný dvor v 
Banskej Štiavnici.

VANDALIZMUS
Možno ste si  vážení občania všimli, ale každý rok obec Prenčov maľuje za-

stávky. No niekedy neprejde ani mesiac a znovu sú ošarpané, obkopané, vyrúca-
né a plné ohorkov z cigariet, hoci pri každej je odpadkový kôš. Taktiež sa rozmohla 
zábava rozlámať lavičky na oddych (niektoré dokonca aj zmizli),  poobtŕhať zele-
né plastové koše na odpad či smerové tabule, ktoré mali informovať návštevníkov 
našej obce, kde je ihrisko, škola, kultúrny dom, dom smútku, cintoríny a podobne.  

Skúsme sa zamyslieť, či chceme mať poriadok len v našich domácnostiach 
alebo aj v našej obci. Tá je tiež našim domovom kde žijeme, kde vyrastajú naše 
deti i vnúčatá a je vizitkou nás všetkých. 

A. Kriegerová 
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Od posledného čísla nášho 
občasníka sme zrealizovali ďal-
šie práce v obci, o ktorých Vás 
chceme informovať.

Opravilo sa OPLOTENIE 
športového areálu, ktoré bolo za 
tribúnou poškodené a do areálu 
nám tak chodila vysoká zver na 
pastvu. Osadili sa nové stĺpiky a 
potiahlo nové pletivo. Práce vy-
konali pracovníci obce.  

Ukončujú sa práce na ZBER-

NOM DVORE, pripojenie na elek-
trickú energiu, oplotenie a terén-
ne úpravy a pripravuje sa zača-
tie kolaudačného konania. Ukon-
čenie realizácie projektu „Systém 
separácie zložiek komunálnych 
odpadov v obci Prenčov“ je na-
plánovaný na august 2019. 

Pracuje sa na oprave SCHO-

DOV DO KATOLÍCKEHO CIN-

TORÍNA, s ktorou budú už čosko-
ro naši pracovníci hotoví. 

PODPORA ROZVOJA ŠPOR-

TU V OBCI PRENČOV je projekt, 
ktorý sme podali na Úrad vlády 
SR – splnomocnenec pre šport. 
Účelom projektu je zakúpenie 
materiálno-technického vybave-
nia a športovej výbavy pre rôzne 
druhy športov – stolný tenis (sto-
ly a rakety), futbal (bezpečnost-
né futbalové bránky 4x2 m, zá-
pasové lopty), basketbal (kôš s 
doskou a sieťkou, lopty), volej-
bal (lopty). Celkový rozpočet bol 
pôvodne 6 316 €, po korekcii je 

ZREALIZOVALI SME...

upravený na dotáciu vo výške 4 000 € a 5% spoluúčasť obce v sume 
200 €. Projekt v súčasnosti prechádza kontrolou dokladov pred podpi-
som zmluvy. 

TERÉNNA  SOCIÁLNA  PRÁCA  V OBCIACH – projekt, kto-
rý bude ukončený v auguste 2019 realizovala obec Prenčov prostred-
níctvom dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Im-
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plementačná agentúra MPSVR 
SR) od roku 2016. Zamestnaná 
bola Mgr. Božena Bahledová, te-
rénna sociálna pracovníčka, kto-
rá má svoju kanceláriu v priesto-
roch Remeselníckeho domu. Ná-
plňou jej práce je napríklad po-
moc v sociálnej oblasti, pomoc 
osobám so zdravotným postihnu-
tím, nevládnym starším ľuďom a 
ich opatrovateľom v rodine. Po-
skytuje základné informácie (so-
ciálne poradenstvo) v krízových 
situáciách a zabezpečuje potreb-
né sociálne služby a podobne. 
Kontaktné údaje sú – telefónne 
číslo 0902 823 311 alebo e-mail: 
tspprencov@gmail.com.   48

Uctili sme si pamiatku AN-

DREJA  KMEŤA, keď sme v pia-
tok 14. júna 2019 zorganizova-
li výlet do mesta Martin pre oby-
vateľov našej obce. Prihlásilo sa 
28 záujemcov rôznych vekových 

kategórií. Autobus nás priviezol 
k národnému cintorínu, kde sme 
vzdali poctu Andrejovi Kmeťo-
vi a položili sme veniec na jeho 
hrob. Následne sme sa presunu-
li do Múzea Andreja Kmeťa, kde 

sme si prezreli expozíciu veno-
vanú jeho bádateľskému životu a 
večer sme ešte navštívili aj diva-
dlo, kde sme si pozreli predstave-
nie Ostrov. 

Mgr. D. Ečeková
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

      

KTO SA NARODIL:   KTO NÁM UMREL:            

KTO SA ODHLÁSIL:           

  Anna Kriegerová

Selyem Matej
Ďurigová Nina

Mgr. Točeková Viera
Toček Milan
Kováč Juraj

Ivanič Zdeněk
Ivaničová Ľudmila

Ivanič Pavol          

Vlačuha Ľudovít, 64 r.
Bartko Ján, 67 r.

PhDr. Jánošdeáková Marta, 91 r.
Hlaváčová Emília, 83 r. 
Pavlendová Mária, 87 r.

Červenák Juraj, 87 r. 

Krnáč Matej             
Stehlíková Ľubica    

Jozef Michal Drozd  
Stehlík Sebastián    

Bešinová Milada Ing.            
Koreňová Veronika                

Koreň  Marek
Plentová Miriama
Šimulčík  Tomáš

Plentová Samanta Elizabeth
Šimulčíková Mia Sophia

             

KTO SA 
PRIHLÁSIL:   

Horúčavy spôsobili útlm mojich slov,
nedajú sa vložiť do úst, 

či na papier hrou,
čo len slová, ale svaly stuhli 

na betón,
mozog vrie v tej horúčave 

– nevydáva ani tón.

Dnes sa však tu griluje a náš mozog 
pracuje,

otázkami sami v sebe, či aj jubilantov 
oslavujeme?

Jedny slávia mená, 
iným pribudli zas rôčky

a v spoločnom tempe slávime tie 
dníčky.

Prajeme Vám všetkým zdravia, 
spokojnosti, oddychu

a navzájom v duši radosť ukrytú.

Nech Vám dni plynú v zdraví 
a šťastí,

to Vám prajú 
Vaši spolubývajúci.

Autorom básne je pani 
                           Oľga Dubovanová

Opekanie 
a jubileá


