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Vážení spoluobčania, 

        Kvetná nedeľa je neklamným znakom toho, že sa blížia najdôležitejšie kresťanské sviatky, sviatky 

Veľkej noci. Tieto sviatky sú sviatkami bolesti, utrpenia, ale aj nádeje a vzkriesenia, dávajú človeku novú 

nádej a posilňujú vieru. Toto obdobie je však spojené aj s novým životom prebúdzajúcej sa prírody. Už 

naši predkovia si vážili a ctili prírodu, ktorá im poskytovala živobytie a po zime im ponúkala šancu na 

lepší život. Preto si toto obdobie spájali s rôznymi slávnosťami, ktoré sa stali tradičnými a prechádzali z 

generácie na generáciu a uchovávajú sa dodnes. Stávajú sa vzácnymi vtedy, ak žijú medzi ľuďmi, ak ich 

má kto každoročne oživiť. Tohoročné veľkonočné sviatky nebudeme svätiť v chrámoch, ani ich zdieľať 

s priateľmi, nebudú  šibači,  ani veľkonočné pobyty. Ale každá situácia nám ponúka príležitosť pozrieť sa 

na ňu z iného uhla pohľadu, preto verím že tieto sviatky  prežijete v novej nepoznanej kvalite. 

        Veru dnes žijeme časy, ktoré by sme ešte pred pár týždňami považovali za nemožné, no niekedy 

aj nepredstaviteľné veci sa stanú skutočnosťou. Všetci  prechádzame zložitým obdobím, v ktorom sa 

ocitla nielen  naša spoločnosť, ale  aj celý svet. Situácia, ktorej sme nielen svedkami, ale predovšetkým 

priamymi účastníkmi, vyžaduje od nás mnoho energie, spolupráce a vzájomnej dôvery a podpory. Dote-

rajšie skúsenosti a výsledky ukazujú, že si počíname dobre. Chcem sa Vám všetkým poďakovať za zod-

povedný prístup  a disciplínu s akou ste prijali opatrenia  krízového štábu. 

        Ako starostka obce si plne uvedomujem zodpovednosť za  zvládnutie úloh miestnej samosprávy 

pre budúcnosť občanov našej obce. Chcem Vás uistiť, že sme tu pre Vás, pripravení pomôcť ak sa ocit-

nete v situáciách, keď budete pomoc potrebovať.  

        No nepochybujem ani o tom, že my Prenčovania  akúkoľvek krízovú situáciu zvládneme  a nezištne 

si pomôžeme ako dobrí susedia, priatelia či blížni. Preto nie je sa čoho báť! 

        Prajem Vám Všetkým požehnané Veľkonočné sviatky, veľa zdravia a rodinnej pohody. 

Boh nám žehnaj. 

                                                                                                            Mgr. Alena Ciglanová 

                                                                                                         starostka obce 



O Z N A M 

        Obecný úrad v obci Prenčov je až do odvolania pre ve-

rejnosť otvorený iba s obmedzením – osobné vybavenie 

v prípade potreby je možné iba po telefonickom dohovore 

s pracovníčkou vopred. Komunikácia prebieha výlučne e-

mailom alebo telefonicky. 

 

Obecný úrad má upravené úradné hodiny do odvolania nasle-

dovne:   Pondelok až piatok :   7.00 – 15.00 hod. 

Vstup do budovy je možný iba s použitím ochranného 

rúška, príp. inej vhodnej alternatívy (šál, šatka) na zakry-

tie nosa a úst a rukavicami. 
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 DÔLEŽITÉ  UPOZORNENIA  

Kontakty : 

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce 

0903 482 204    starostka@prencov.sk 

 

Mgr. Dominika Ečeková, odborná referentka 

0911 482 204  ecekova.ocu@prencov.sk 

 

Anna Kriegerová, odborná referentka 

0911 956 491  kriegerova.ocu@prencov.sk 

 

Lýdia Leleková, odborná referentka 

0911 482 205  lelekova.ocu@prencov.sk 

 

Pevná linka: 045 / 672 62 44 

e-mail:  prencov@prencov.sk  

 

Zmena v odpisovaní vody 

        Z dôvodu viacerých ohlasov občanov, že je 

problém uhradiť vysoký poplatok za odber pitnej 

vody a odvedené odpadové vody (vodné 

a stočné) v intervale raz ročne sme sa rozhodli, 

že sa vrátime k pôvodnému spôsobu vyúčtovania, 

a to 2-krát ročne – vždy v mesiaci marec 

a október. 

 

Zmena úradných hodín na Úrade práce 

        Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Banskej Štiavnici upravuje úradné hodiny pre 

klientov nasledovne:  

Pondelok:   8.00 – 11.00 hod.     

Utorok:         8.00 – 11.00 hod.     

Streda:       13.00 – 16.00 hod. 

Štvrtok:        8.00 – 11.00 hod.     

Piatok:         8.00 – 11.00 hod.     

 

Zmena v autobusovej doprave 

        SAD Zvolen a.s. oznámila, že na základe nariadenia 

BBSK platí od  2. apríla 2020 zmena v premávaní prí-

mestských autobusových liniek v banskobystrickom kraji, 

a to do odvolania. 

 

Do Banskej Štiavnice z Prenčova  

pôjdu autobusy v nasledovných časoch: 

Prenčov ZŠ:          5.23 h., 6.34 h., 6.52 h., 9.38 h., 13.19 h.,    

                            15.13 h., 17.37 h. 

Prenčov Jednota:  5.21 h., 6.32 h., 9.37 h., 13.17 h., 17.35 h. 

Prenčov RD:          5.20 h., 6.30 h., 9.35 h., 13.15 h., 17.34 h. 

 

Na Prenčov z Banskej Štiavnice  

pôjdu autobusy v nasledovných časoch: 

B. Štiavnica MsÚ:           8.20 h., 12.10 h., 16.05 h. 

B. Štiavnica Drieňová:    6.10 h., 8.26 h., 12.16 h., 15.20 h.,  

                                      16.12 h., 18.35 h 

B. Štiavnica križovatka:  6.13 h., 6.26 h., 8.30 h., 12.20 h.,  

                                      14.30 h., 15.25 h., 16.15 h., 18.40 h. 

 

Informácie o zmenených cestovných poriadkoch sú zverejnené na 

internetovej stránke dopravcu: https://web.sadzv.sk/old/pages/

cest_pal/index.htm Zároveň ich dopravca zverejní aj na výveskách 

jednotlivých autobusových zastávok.    

Mgr. D. Ečeková 

mailto:starostka@prencov.sk
mailto:ecekova.ocu@prencov.sk
mailto:kriegerova.ocu@prencov.sk
mailto:lelekova.ocu@prencov.sk
mailto:prencov@prencov.sk
https://web.sadzv.sk/old/pages/cest_pal/index.htm
https://web.sadzv.sk/old/pages/cest_pal/index.htm
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Dane a poplatky za odpad 

 

Fyzické osoby – občania 

Obec Prenčov ako správca dane oboznámi občanov kedy a 

akým spôsobom bude v tomto roku doručovať rozhodnutia dane 

z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady. Všetkým da-

ňovníkom FO, ktorí majú aktívne elektronické schránky budú 

rozhodnutia doručené elektronicky. Ostatným, ktorí sa nezdržujú 

v obci, budú rozhodnutia doručené poštou. Občanov, ktorí nema-

jú aktívnu elektronickú schránku a zdržujú sa v obci rozhodnutie 

doručí osobne pracovníčka úradu. O jej návšteve Vás budeme 

informovať vyhlásením v miestnom rozhlase alebo zaslaním 

SMS správ. Zároveň Vám odporúčame, aby ste počas mimoriad-

nej situácie prioritne komunikovali so správcom dane (obcou) 

elektronicky a telefonicky. Doporučujeme Vám realizovať úhrady 

daní a poplatku za KO najmä elektronicky – bankovým prevo-

dom na účet. Údaje potrebné pre takúto úhradu sú súčasťou roz-

hodnutia. Ide o ochranu zdravia nás všetkých. Dúfame, že spo-

ločnými silami sa nám podarí zvládnuť túto ťažkú situáciu. 

                                                                                A. Kriegerová 

DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ MIESTNYCH DANÍ  

A POPLATKU ZA ODPAD 

 

Aj v roku 2020 musí obec Prenčov distribuovať rozhodnu-

tia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady. Tento rok 

je však iný. Mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pan-

démie mení naše zvyky a bežné postupy a tak to bude aj 

v prípade doručovania rozhodnutí. Ak to situácia dovolí budeme 

doručovať rozhodnutia až v druhom polroku 2020.  

Vzhľadom k mimoriadnej situácii na Slovensku bude obec 

tolerovať úhrady miestnych daní a poplatkov za KO do konca 

roku 2020.  

 

Právnické osoby – podnikatelia 

Právnické osoby majú zo zákona zriadenú a aj aktivovanú elek-

tronickú schránku na doručovanie písomností, preto im budú roz-

hodnutia doručené automaticky elektronicky do tejto schránky, 

ako v minulom roku.  

 Zmena pri vývoze odpadu 

KOMUNÁLNY ODPAD 

Z dôvodu zvyšovania poplatkov technických služieb o 25% za vývoz komunálneho odpadu sme museli pristú-

piť k zníženiu frekventovanosti  vývozu  tak, aby poplatky vyrubené občanom za rok 2020 boli postačujúce. 

Vývoz komunálneho odpadu bude v obci Prenčov od 23. apríla raz za tri týždne!  

Informácia o vývoze odpadu bude vždy vyhlásená v obecnom rozhlase a zaslaná sms správou! 

Separovaný odpad - plasty, papier 

Separovaný odpad budú zbierať pracovníci  

technických služieb. 

Rozpis separovaného zberu:  

30. apríl 

28. máj 

25. jún 

23. júl 

20. august 

17. september 

15.október 

12.november 

10. december 

A. Kriegerová 
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ČO CHYSTÁME V OBCI... 

VYBUDUJEME GABIONOVÝ MÚR 

         

        Obec Prenčov požiadala o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu, ktorá bola schválená 

a prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia SR 

dostane 5 000 EUR. Z dotácie sa vybuduje oporný gabionový múr 

pozdĺž cesty od Domu smútku do evanjelického cintorína 

a zároveň aj živý plot, ktorým sa dotvorí vydláždené verejné prie-

stranstvo v cintoríne, ktoré sme vybudovali v roku 2019. 

V súčasnosti sa pripravuje Zmluva o poskytnutí podpory zo strany 

SAŽP SR. 

 

 

VÝMENÁ ZÁMKOVEJ DLAŽBY 

 

 V tomto roku je naplánovaná údržba verejného priestranstva pri Obecnom úrade a pred Kultúrnym domom. Zámková dlažby, ktorou je prie-

stranstvo vyložené si vyžaduje výmenu, ktorú zrealizujú zamestnanci Obce. 

 

REKONŠTRUUJEME POŽIARNU ZBROJNICU 

 

Z poskytnutej dotácie Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 EUR prebieha rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.  

Existujúce garáže prešli zatiaľ výmenou okien, brán, elektroinštalácie. 

 
Mgr. D. Ečeková 

 

 

 

 SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 

  

PRIHLÁSILI SA: 

ODHLÁSILI SA: 

Šípková Adriana                              

Šípková  Dominika                          

Školnikovič Marián                         

Binderová Katarína                         

Binderová Bianka 

Beňovic Marek 

Pálková Monika 

Židíková Lea 

UMRELI: 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

Stav obyvateľov k 1.1.2020                                                           655 

Počet prihlásených k trvalému pobytu (k 31.03.2020)                 3 

Počet odhlásených z trvalého pobytu (k 31.03.2020)                   8 

Počet zomrelých (k 31.03.2020)                                                       4                                               

Počet narodených (k 31.03.2020)                                                    0 

Stav obyvateľov (k 31.03.2020)                                                   646 

Holotová Edite Elena 

Ivanič Zdenko 

Valovič Michael  

Holecová Alžbeta 

Školiaková Paulína 

Osvald Anton 

Juraj Murínček 



Už tradične sa prvú novoročnú nedeľu, 5. januára 2020 rozo-

zvučal Rímsko-katolícky kostol svätého Mikuláša v Prenčove počas 

Novoročného ekumenického koncertu prekrásnymi koledami 

a piesňami. 

O neopakovateľný zážitok sa nám tento rok postaral Sloven-

ský spevácky zbor ADOREMUS a komorné hudobné teleso MUCHA 

QUARTET z Bratislavy.  Pripravenú pre nás mali PROSTONÁROD-

NÚ VIANOČNÚ OMŠU zo zbierky Andreja Kmeťa, ktorý v našej far-

nosti pôsobil skoro 30 rokov ako kňaz. Kmeťova vzácna zbierka 

prostonárodných vianočných piesní upravená Dušanom Billom pre 

zbor a orchester ako pozoruhodná antológia slovenského vianočné-

ho repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý 

nemá na Slovensku obdobu. Patrí k významným hudobno-literárnym 

prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej 

pamiatky. 

V závere koncertu sa nám prihovorila starostka obce, pani 

Mgr. Alena Ciglanová, ThLic. Michal Baláž – farár a Mgr. Peter Ján 

Soták – farár. 
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 Novoročný ekumenický koncert 

 Česť osloboditeľom! 

Začiatok marca sa v našej obci spája so 75. ročnou spomien-

kou na jej oslobodenie. Dňa 3. marca 1945 bola naša obec oslobo-

dená sovietskou armádou. Tento deň sme si pripomenuli položením 

venca k miestnemu pamätníku v obci. Slávnostného aktu sa zúčas-

tnili členovia Klubu dôchodcov, deti ZŠ v Prenčove, občania, ako aj 

zamestnanci obce. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce 

Mgr. Alena Ciglanová. Deti zo ZŠ predniesli básne k oslobodeniu 

a na záver si starší členovia miestneho klubu dôchodcov zaspomí-

nali ako oni vnímali vojnové dni, keďže vojnu zažili ako deti. 

Vojna kruto zasiahla do života našej obce. Veľa našich obča-

nov sa už k svojim rodinám nikdy nevrátilo. Bol zničený most cez 

miestny potok a zničené domy. Každá rodina bola nejakým spôso-

bom dotknutá brutalitou a silou vojny.  

 

V noci z 1. na 2. marca 1945 začali dopadať do okolia obce 

delostrelecké strely a míny. Boje sa priblížili do jej bezprostrednej 

blízkosti. Obyvatelia sa ukrývali v pivniciach a len občas navštevo-

vali svoje príbytky.  

2. marca zaútočila Červená armáda od Sebechlieb 

a Baďana. Útok sa Nemcom podarilo zastaviť, ale druhého dňa rá-

no - 3. marca ich hnala nezadržateľne pred sebou. Boj trval celý 

deň, veď sa bojovalo o každý dom. Po silnom útoku o siedmej ho-

dine večer bol Prenčov oslobodený. 

Naše malé Slovensko je posiate množstvom pomníkov zná-

mych aj neznámych padlých za našu slobodu, preto im patrí naša 

hlboká úcta a vďaka. 

A. Kriegerová 

A. Kriegerová 



Ako sme vyhnali zimu 

 

        Tohtoročná zima nebola tá 

pravá a preto sme sa nevedeli do-

čkať kedy už príde jar. V našom tematickom vyučovaní PRIŠLA 

JAR, sme si pripomenuli jarné zvyky 

a tradície na dedine. Morenu sme si 

vyrobili spoločne, naučili sme sa spie-

vať ľudovú pieseň Ej Morena a hodili 

sme ju zapálenú do Štiavničky, aby 

sme aj my sym-

bolicky vyjadrili, 

že zima má us-

túpiť jari.  

Naši  žiaci sú 

tvorivé hlavičky 

a majú šikovné ruky preto sme si pri príleži-

tosti marca mesiaca knihy urobili knižku Jar-

né kvety s vlastnými básničkami. Názvy 

kvietkov sme zoraďovali aj podľa abecedy, učili sme sa v nich poz-

návať mäkké slabiky, či počítať o nich slovné úlohy, niektoré sme sa 

naučili povedať po anglicky.  

Na našom vyučovaní nesmú chýbať 

pokusy. Tento raz deti skúmali  ako 

klíčia semienka rastlín, zasadili  si 

obilie, kukuricu i zemiaky a každý deň 

pozorovali ako rastú. To, že dni sa 

pomaly a iste predlžujú si zapisovali 

do tabuľky a každý deň počítali 

o koľko minút sa noci skrátili a koľko 

hodín trvá deň. Jar je krásna. Je 

úžasné pozorovať ako sa príroda pre-

búdza a cítiť ako slnko naberá na sile.  

 

 Exkurzia v kravíne na Roľníckom družstve Prenčov 

 

        Jar to nie sú len jarné kvety a práce v záhrade, ale aj zvieratá 

a ich mláďatá. Prečo o tom len rozprávať, najlepšie je to vidieť. Vy-

brali sme sa teda na naše roľnícke družstvo. Prišli sme práve v čase 

kŕmenia, a tak 

deti radi po-

mohli. Po kra-

víne nás pre-

viedol  a na 

naše zvedavé 

otázky nám  

odpovedal 

Janko Hlaváč, 

ml. Mohli sme  
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Základná škola v Prenčove  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

vidieť kravičky budú-

ce mamičky, ale aj 

obrovského  býka 

a teliatka pobehujúce 

po maštali. Najstaršie 

žiačky si vyskúšali 

priamo na mieste 

spracovať o našej 

návšteve krátku re-

portáž. Fotili, robili 

videozáznam 

a v škole  spracovali 

prezentáciu. Sme 

vďační, že sme tu 

mohli byť.   

 

Ešte aj ďalšie 

dni v tomto 

týždni na tému 

FARMA  sme 

spomínali na 

túto exkurziu. 

Využili sme ju 

aj na matema-

tike, aby sme 

spočítali na 

základe získa-

ných informá-

cií, koľko majú 

na družstve 

spolu dobytka, 

alebo pri pra-

vopise vybraných slov, či tvorení viet do svojich denníkov, ktoré si 

píšeme.  



 

Mgr. M. Havranová 
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Učíme sa doma 

        V týchto ťažkých chvíľach, keď máme všetci kvôli pandémii 

mnohé obmedzenia, a nemôžeme žiť tak ako predtým, chodiť do 

školy a zábavne sa učiť, aj my sme museli zvoliť iný spôsob, ako si 

učivo opakovať alebo sa naučiť niečo nové. Rodičia našich detí mu-

seli prevziať na seba časť našej práce, za čo im patrí veľký obdiv 

a poďakovanie. Snažíme sa preto pre nich pripraviť nápady 

a návody pre domáce učenie aspoň pomocou našej webovej strán-

ky www.zsprencov.sk. Komunikujeme  prostredníctvom facebooku, 

videohovormi, kde nám deti čítajú alebo sa spolu rozprávame. Svo-

je práce nám posielajú odfotené  alebo nám ich vhodia do priprave-

ného boxu. 

Veríme, že 

to spoloč-

nými silami 

zvládneme 

a ešte sa 

v škole ten-

to školský 

rok stretne-

me a to 

nielen pri 

odovzdáva-

ní vysvedčení.  

 

Prejeme všetkým  

veľa trpezlivosti a zdravia!  

http://www.zsprencov.sk
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SENIOR PARK PRENČOV 

D. Slančíková, vedúca 

Mgr. B. Bahledová, soc. pracovník 

Fašiangy v Senior parku 

Fašiangy – najveselšie zvyky roka 

majú pôvod v predkresťanskom 

období a patria k zvykom spoje-

ným s prelomom zimy a jari. Pred-

chádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu, začína sa na Troch 

kráľov a končí popolcovou stredou. V minulosti tak ako aj dnes sú 

obdobím hodovania, vyvrcholením, ktorého je aj zábava 

s maskami vyjadrujúcimi ,,svet naruby“. 

Takto sme si ich pripomenuli aj my v Senior parku. Spolu na 

tvorivých 

dielňach si 

klienti sa-

mi pripra-

vili masky, 

ktoré si 

dozdobili 

podľa svo-

jej vlastnej 

predstavy 

a fantázií. 

Jednotlivé 

masky ne-

skôr mohli predstaviť na spoločnom fašiangovom posedení, kde 

sme tri najkrajšie odmenili ovocným balíčkom. Ostatní zúčastnení 

dostali malú sladkú odmenu.  

Samozrejme nemohli chýbať ani masky zamestnancov. Už 

počas dňa sa seniorom prihovárala hradná pani. Neskôr k nim pri-

šla ,,bosorka“ ktorá si chcela nájsť u nás v zariadení vhodného 

partnera. Bohužiaľ sa jej to nepodarilo a odišla naprázdno.  

Počas tohto fašiangového posedenia sme mali pre našich 

seniorov pripravený aj bohatý program, ktorého súčasťou bolo aj 

vystúpenie študentov z Banskej Štiavnice, ktorí zaspievali, zatan-

covali a našich seniorov pohostili vlastnoručne napečenými pam-

púchmi, ktoré bezprostredne k fašiangom patria. A naši klienti sa 

už tešia na budúce fašiangy.  
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OFK ŠTART PRENČOV INFORMUJE 

          Futbalový klub v rámci zimnej prestávky sú-

ťažnej sezóny 2019/2020 zorganizoval každoročný 

Silvestrovský pingpongový turnaj, kde z hojnej účasti 

súťažiacich si prvenstvo nakoniec vybojovali   Lukáš 

Siekela  1. miesto, Ján Priebera 2. miesto, Kamil Chovan 3. 

miesto, Zdenko Weber 4. miesto . Organizáciu turnaja ako každý  

predchádzajúci ročník mal na starosti  prezident klubu Kamil 

Chovan s asistenciou Jána Webera . O občerstvenie pre všet-

kých zúčastnených sa postarala  Monika Chovanová. Všetkým, 

ktorí pomohli patrí srdečná vďaka. Veľmi nás teší, že každým ro-

kom stúpa záujem športovcov aj fanúšikov o túto vydarenú akciu.  

Celé podujatie bola príjemná bodka za končiacim sa rokom 

2019. 

        Zimná príprava hráčov začala turnajom žiakov 

v Sebechleboch 18. 01.2020 , kde sa stretli štyri družstvá a to  zo 

Sebechlieb , Krupiny , Dudiniec  a Prenčova . V silnej konkuren-

cii družstiev , ktoré hrajú oveľa vyššie súťaže, sa  nakoniec naši 

žiaci umiestnili na  4. mieste .   

        Družstvo dospelých z viacerých naplánovaných prípravných 

zápasov z dôvodu vzniknutej krízovej situácie nakoniec stihlo 

odohrať jeden a to s Dobrou Nivou na umelom trávniku  vo Zvo-

lene s výsledkom  2 : 2 . Strelci gólov  Rastislav Blahút a Andrej 

Chovan. 

 
 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 32-2019/2020 zo dňa 02.04.2020 - ObFZ 

Žiar nad Hronom   

1. VV ObFZ, hlasovaním per rollam dňa 25.03.2020, schválil: 

 a) zrušenie jarnej časti všetkých súťaží ObFZ Žiar nad Hronom 

súťažného rončíka 2019/2020, 

 b) anulovanie výsledkov všetkých doteraz odohraných MFS ob-

lastných súťaží ObFZ Žiar nad Hronom súťažného ročníka 

2019/2020, 

 c) zo VI. ligy a zo VII. ligy ObFZ Žiar nad Hronom v náväznosti na 

súťažný ročník 2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi, 

 d) štart v VI. lige v súťažnom ročníku 2020/2021 má garantovaný, 

v prípade záujmu a riadneho prihlásenia, maximálne tých 15 

účastníkov, ktorí dokončili jesennú časť súťažného ročníka 

2019/2020, 

 e) štart v VII. lige a mládežníckych súťažiach sa v súťažnom roční-

ku 2020/2021 bude riadiť bežným postupom, ktorý je zavedený pre 

prihlasovanie do súťaží (teda bez obmedzení). 

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov  

v kruhu svojej rodiny Vám želajú  

Kamil Chovan a Monika Chovanová 



         

        V januári 2020 bol schválený Ná-

rodný projekt Budovanie odborných 

kapacít na komunitnej úrovni a obec 

Prenčov podpísala zmluvu 

s Implementačnou agentúrou Minis-

terstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky . Tento projekt bude v trvaní do 

decembra 2022. 

        Do vyhlásenia krízového stavu sme realizovali skupinové 

aktivity záujmového a preventívneho charakteru.  

        Z tých pre-

ventívnych to bolo 

stretnutie 

s dobrovoľníkmi 

z Červeného krí-

ža, ktorí deťom 

ukázali prvú po-

moc pri určitých 

zraneniach 

a následne si deti 

mohli vyskúšať rolu záchranára pri ošetrení figuranta. 

Komunitné centrum  od 13.03.2020 až do odvolania pracuje 

v obmedzenom režime a to len telefonickou a elektronickou 

formou. Do každej domácnosti v obci sme rozniesli letáky 

s kontaktmi na pracovníkov Komunitného centra 

a s informáciami čo pre občanov v tejto krízovej situácii mô-

žeme pomôcť zabezpečiť a vybaviť. 

        Keďže o pár dní budeme sláviť  Veľkonočné sviatky, ktoré tohto 

roku budú v takom nezvyčajnom režime vyrobili sme veľkonočnú vý-

zdobu do dediny pre spríjemnenie a zlepšenie nálady občanov. 

M. Chovanová 

Mgr. I. Trsťanová 
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KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV 



 

V prípade, že budete odkázaní na pomoc iných (choroba, karanténa a podobne)  

môžete sa obrátiť na dole uvedené kontakty osôb, ktoré Vám pomôžu. 

 

1. Pomoc s nákupom a donáškou potravín a hygienických potrieb 

    (v pracovných dňoch v čase od 09:00 – 14:00 hod. na základe telefonických objednávok, ktoré si na 

    hlásite deň vopred). 

 

2. Pomoc pri komunikácií s inštitúciami telefonicky alebo elektronicky (úrad práce, sociálna poisťovňa, or-

dinačné hodiny lekárov, stredoslovenská energetika a podobne) 

 

3. Poskytnutie informácií o aktuálnych zmenách v doprave (autobusové a vlakové spoje) 

 

4. Zabezpečenie ochranných rúšok, rukavíc a základných liekov v prípade záujmu  

(ak budú dostupné na trhu)  

 

5. Každá aktuálna informácia bude zverejnená na web stránke obce www.prencov.sk, vyhlásená obec-

ným rozhlasom a sms správou 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POMOCI OBČANOM V KRÍZOVEJ SITUÁCIÍ  

SOCIÁLNYMI PRACOVNÍKMI OBCE PRENČOV 
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ŠITÉ RÚŠKA 

máme k dispozícii  

v Komunitnom centre.  

V prípade záujmu nás 

môžete  

telefonický  

kontaktovať. 

0903 612 514 

http://www.prencov.sk
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Veľkonočný týždeň sa začína po Kvetnej nedeli.  

Kvetná nedeľa – svätili sa bahniatka, maňušky, u nás v Prenčove  

sa volali „cinke“, čo sú vŕbové prúty. Mali chrániť pred ohňom, ne-

šťastím. 

Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela?  

Dala som ich svätému Juru.  

Svätý Jur ich vzal, pole otváral,  

aby tráva rástla tráva zelená, až po kolená. 

Zelený štvrtok - v  kostoloch sa zväzovali zvony. Nahradili ich rap-

káče. Jedli sa zeleninové jedlá, ktoré mali zelenú farbu. 

Veľký piatok – sa považuje za veľký pôstny deň. Vrcholí pôst, ktorý 

trvá štyridsať dní od Popolcovej stredy. Veľkopiatočnou vodou sa 

kropil dom, hospodárske budovy a  zvieratá.  

Dievčatá sa snažili zariekávaním vody prilákať a získať mláden-

cov. 

Vŕba, vŕba, daj mi muža, červeného ako ruža, bieleho ako kvet, 

dobrého ako med.  

Biela sobota – pripravovali sa sviatočné jedlá.  

Dievčatá sa umývali v potoku, aby boli krásne a šikovné.  

Veľkonočná nedeľa – v kostoloch sa posväcovali jedlá, ktoré ľu-

dia nosili v košíkoch. Bola v  nich údená šunka, vajcia, chlieb, soľ... 

Posväteným jedlám sa pripisovala veľká moc.  

Veľkonočný pondelok – chlapci, mládenci, muži oblievali a šibali 

dievčatá. V Prenčove  sa len oblievalo vodou a pofŕkalo voňavkou.  

Tetičko, tetičko, dajte maľované vajíčko, ak nedáte maľované, daj-

te aspoň biele; sliepočka vám znesie iné. 

 

 

Veľkonočné citrónové mafiny s cukrovou polevou 
 

Cesto:                                               Na ozdobenie: 

125 g maslo                                       2,5 PL citrónová šťava  

kôra z 1 citróna                                  100 g práškový cukor 

2 PL citrónová šťava                          tyrkysové a žlté potr. farbivo 

100 g krupicový cukor                        farebné cukrové guličky 

1 balíček vanilkový cukor 

1 ks vajce 

2 ks vaječný žĺtok 

120 g polohrubá múka 

1 ČL prášok do pečiva 

50 ml mlieko 

 
 

1. Rúru vyhrejeme na 190 °C a plech na mafiny vystelieme papie-
rovými košíčkami. 

2. Cesto: V miske zmiešame zmäknuté maslo s citrónovou kôrou. 
Potom pridáme krupicový a vanilkový cukor a dobre premieša-
me. Ďalej primiešame vajíčka.  

3. Múku zmiešame s práškom do pečiva a polovicu preosejeme 
do zmesi. Premiešame a pridáme mlieko. Nakoniec pridáme aj 
zvyšnú múku a všetko spolu dobre premiešame. Primiešame 
aj citrónovú šťavu. 

4. Pripraveným cestom plníme papierové košíčky cca do 3/4. Pe-
čieme vo vyhriatej rúre 15 až 20 minút. Upečené mafiny ne-
cháme vychladnúť na mriežke. 

5. Poleva: Práškový cukor zmiešame s citrónovou šťavou a roz-
delíme na 3 časti. Do prvej pridáme trošku tyrkysového potravi-
nárskeho farbiva. Do druhej žltého a tretiu necháme "čistú". 
Pripravenou cukrovou polevou ozdobíme mafiny. Nakoniec po-
sypeme cukrovými guličkami a ozdobíme vajíčkami. 

 

Rozprávková dedina  - ZRUŠENÁ! 

        Mikroregión Južné Sitno oznamuje deťom a ich rodi-

čom, že každoročné podujatie pre deti Rozprávková dedi-

na, ktoré sa koná v obci Počúvadlo je tento rok zrušená 

z dôvodu opatrení prevencie proti šíreniu ochorenia CO-

VID-19 (koronavírus). 

 Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...  

Veľkonočné sviatky sú veľkým sviatkom kresťanov. Spájajú sa s nimi, ale aj ďalšie zvyky a obyčaje. 

https://recepty.aktuality.sk/recept/6093/domaci-vanilkovy-cukor/

