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Je tu jeseň. Čas sa nachýlil a znova padá lístie. Padá pomaly a ticho, tak ako sa i príroda poberá na svoj zimný spánok. V takej-

to chvíli, keď olovené mračná navodzujú pochmúrnu atmosféru, keď človeku dobre padne ohriať si ruky nad plamienkom ohňa, prichádza-

jú na um spomienky. Spomíname viac ako inokedy na tých, ktorí chýbajú blízkym, priateľom.  

Začína sa november, predposledný mesiac roka. Prvé jeho dni patria každoročne pamiatke zosnulých a spomienke na svojich 

najdrahších. Preto sme sa aj my rozhodli v tejto slávnostnej atmosfére, kde vzduch je presýtený vôňou čačiny a horiaceho vosku, položiť 

kyticu spomienok na hroby našich blízkych. V lone cintorína - večného odpočinku i dlhého spánku, stretávajú sa príbuzní, priatelia, rodiny 

blízke i vzdialené, ktoré pri stovkách horiacich sviečok a ľudských osudov v súmraku jesenného ticha spomínajú na všetko, čo ich spájalo: 

rodičovskú lásku, lásku matky k dieťaťu, úctu a lásku detí k rodičom, manželské putá, vzťah človeka k človeku. Po líci sa nám skotúľajú 

slzy, mysľou prebehnú chvíle radosti i bolesti, zviazané láskou, ktorá ani dnes nekončí. Aj dnes ich ľúbime a nikde nezabúdame, čo pre 

nás znamenali. Slza, ktorá nám vypadne z oka, bude aj slzou vďačnosti a možno aj odprosenia. Kvety a svetlá sviečok na hroboch symbo-

lizujú predovšetkým úctu a spomienku. Postojme v ich svetle pri svojich najdrahších a aj s odstupom času venujme tomuto miestu ticho, 

pokoj a vďačnosť pre vieru v nesmrteľnosť človeka, ktorého sme milovali. Spomeňme si aj na tých, ktorí neležia na našom cintoríne, lebo 

povinnosti od nich vyžadovali, aby za vlasť položili to najdrahšie - svoj život. Zapáľme sviečku aj tým skôr narodeným, pri hroboch ktorých 

nepočuť ľudský hlas, či detský džavot. Možno, že ich najbližší ležia na nemocničnom lôžku, alebo sú služobne vzdialení.  

Prichádza november, sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých. Práve v tento čas sú naše spomienky tiché a pokojné. S 

úctou a láskou spomíname predovšetkým na tých, ktorí nám boli v živote najbližší a najdrahší, na našich rodičov, ktorí nám dali život a kto-

rí svojou láskou budovali náš dnešný život. Našu spomienku na nich nech sprevádza nielen rokmi znásobený pocit úcty a vďačnosti, ale aj 

odhodlanie a sľub, že sa budeme usilovať o dobro a porozumenie medzi ľuďmi.  

kolektív obecného úradu v Prenčove 
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Rozšírenie verejného vodovodu 

Obec Prenčov ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu 

rozšíril vedenie verejného vodovodu do lokality „Galojo lúka“. Kde 

sa realizuje výstavba nových rodinných domov. V súčasnosti sú 

tam už 3 novostavby a ďalšie 2 sú v procese prípravy podkladov 

stavebného povolenia. Zároveň sa uskutočnilo aj odkanalizovanie 

dažďovej povrchovej vody z terénu. Celkový náklad na realizáciu 

týchto práce bol takmer 12 000 (11 600) EUR. Novostavby sa mô-

žu na verejný vodovod pripojiť na základe písomnej žiadosti 

o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a následnej odpove-

di s uvedenými podmienkami pre zrealizovanie vodovodnej prí-

pojky.  

Údržba ČOViek 

V roku 2021 sme taktiež pristúpili aj k rozsiahlej údržbe malých do-

mových čistiarní odpadových vôd. Servisné práce vykonáva spo-

ločnosť W-Control s.r.o. Poprad. Odhadovaný náklad na servisné 

práce prekračuje sumu 8 200 EUR. Servis pozostáva z kontroly 

prevádzky ČOV, údržby, prečistenia, odkalenia, nastavenia para-

metrov, údržby technologických a strojných zariadení. 

 

 

V roku 2021 došlo ku zmene na pozícii riaditeľa Základnej 

školy. Po 17 rokoch od nás odišla pani Mgr. Milena Havranová, 

ktorá prijala ponuku učiť v súkromnej základnej škole GULIVER v 

Banskej Štiavnici. Uskutočnilo sa výberové konanie na pozíciu ria-

diteľa, kde bola vybraná nová pani riaditeľka, Mgr. Ingrid Kosmeľo-

vá. Do funkcie nastúpila od 1. augusta 2021. Bývalej pani riaditeľke 

prajeme do budúcnosti veľa osobných aj pracovných úspechov. 

Novej pani riaditeľke prajeme rýchly a bezproblémový prechod na 

novú pozíciu, veľa dobrých a šikovných žiakov, množstvo nových         

Informáciu ohľadom hospodárenia obce Prenčov v roku 

2021, k čerpaniu rozpočtu a jeho úpravám nájdete zverejnené na 

našom webe www.prencov.sk/dokumenty/hospodárenie   

 

V roku 2021 bolo vyhlásené aj nové výberové konanie na po-

zíciu hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór obce Prenčov na obdo-

bie 6 rokov je pani Katarína Frčková 

    STRANA 2                                                                                                                                                 PRENČOVAN 

 ZO ŽIVOTA V OBCI 

Chemická úpravňa 

V roku 2021 sme aj na základe podnetov od odberateľov pitnej vo-

dy z verejného vodovodu pristúpili k realizácii investície do namon-

tovania chemickej úpravne pitnej vody priamo vo vodojeme. 

Úpravňa je zrealizovaná tak, že sa v prípade potreby zapne. Nie je 

v 100% prevádzke 24 hodín denne. Ide o úpravu zakalenej vody 

účinnou látkou, ktorou je v našom prípade hliník. Kal vo vode vy-

zráža a následne sa voda prefiltruje a pokračuje do prívodného po-

trubia do Obce. Práce zrealizovala firma GARANT MARTIN spol. 

s r.o. v celkovej cene 16 418,40 EUR. Veríme, že táto investícia 

bola postačujúca na odstránenie dlhotrvajúceho zakalenia pitnej 

vody najmä v prípade prívalových dažďov, resp. nárazového spúš-

ťania sa snehu v zime. 

 Zmena ceny 

Na základe nového Potvrdenia o cene č. 0007/2021/V-PC vydané-

ho Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 22.7.2021, pristú-

pila obec Prenčov k úprave ceny vodného a stočného v obci Pre-

nčov od 1.10.2021 na základe Uznesenia OZ v Prenčove č. 139 zo 

dňa 29. septembra 2021 v nasledovných sumách: 

vodné vo výške 0,65 € / m
3
 a stočné vo výške 0,25 € / m

3
 

  

nápadov a elán, ktoré sú veľmi potrebné. 

K zmene došlo aj v našej Materskej škole. Do dôchodku od-

išla pani učiteľka Jarmila Vydarená, ktorá u nás pôsobila takmer 24 

rokov. Na jej miesto nastúpila nová pani učiteľka, Iveta Kalužová. 

Pani Vydarenej prajeme príjemný oddych na zaslúženom dôchod-

ku. Novej pani učiteľke prajeme množstvo zvedavých detičiek, kto-

rým bude môcť odovzdať nové vedomosti a poznatky do ich budú-

ceho života.   

 

V období rokov 1974 - 2019, teda úžasných 45 rokov, vyko-

návala funkciu kronikárky obce Prenčov pani Zuzana Králiková. Za 

množstvo úsilia a času, ktoré venovala práci kronikárky jej patrí 

naše veľké Ď A K U J E M E ! Pani Králiková sa svojej funkcie 

vzdala zo zdravotných dôvodov, ktoré jej neumožňovali naďalej 

zhromažďovať a zaznamenávať udalosti a informácie týkajúce sa 

obce Prenčov počas kalendárneho roka. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo od 1. 10. 2021 do funkcie 

kronikárky obce Prenčov pani Annu  Kriegerovú.  

Mgr. Dominika Ečeková 
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Napriek tomu, že život sa vďaka situácii s pandémiou COVID-19, ktorá nás trápi už od roku 2020 spomalil, Obecný úrad zabezpečuje chod 

Obce Prenčov, ako aj poskytované služby v plnom rozsahu bez obmedzení. 

SPRÁVA VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

PERSONÁLNE ZMENY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU 

HOSPODÁRENIE OBCE NOVÁ KRONIKÁRKA 
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Obec Prenčov sa v auguste 2021 zapojila do výzvy vyhláse-

nej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu 

plnenia funkcií rodiny za účelom vybudovať nové bezbariérové det-

ské ihrisko. Projekt je aktuálne vo fáze posudzovania, informácia 

o výsledku bude známa v mesiaci november 2021. Realizáciou 

projektu by sa skultúrnilo verejné priestranstvo pri mäsovýrobe, 

ako aj okolie stojiska separovaného odpadu, z ktorého sa bohužiaľ 

stala skládka odpadu. Celkový rozpočet projektu je 14 800 EUR, 

pričom realizácia terénnych úprav priestranstva je plne hradené 

z vlastných zdrojom žiadateľa a spoluúčasť na financovaní projektu 

je minimálne vo výške 10%, čo v našom prípade predstavuje 1 500 

EUR.  

           

 

Na základe uznesení Národnej rady SR a vyhlášok a usmer-

není Úradu verejného zdravotníctva SR realizovala aj obec Pre-

nčov testovanie antigénovými testami na COVID-19. Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom v januári 2021 

rozhodol o povolení prevádzkovať zdravotnícke zariadenie - mobil-

né odberové miesto v Kultúrnom dome. Na základe tohto povole-

nia sme prevádzkovali odberové miesto do konca apríla 2021, ke-

dy sa činnosť MOM prerušila. Celkovo sa uskutočnilo 17 testovaní, 

otestovali sme 2 359 osôb. Identifikovali sme 17 pozitívne testova-

ných osôb. Aktuálne sme na základe usmernenia RÚVZ ZH požia-

dali o zrušenie činnosti MOM k 1. novembru 2021, keďže sa už ce-

loplošné nariadené testovanie osôb na COVID-19 realizovať nebu-

de. Veríme, že sme Vám poskytovaním tejto služby aspoň čiastoč-

ne uľahčili zvládnutie situácie počas pandémie. 

Rok 2021 sme venovali aj údržbe obecných budov. Vymaľo-

vali sme vnútorné priestory Obecného úradu, urobili sa nové káblo-

vé rozvody sieťového pripojenia počítačov, vonkajšie steny sa na-

pustili chem. injektážou proti vlhkosti a nový náter získali aj okná. 

Taktiež sa zakúpili nové koberce, ktoré už za viac ako 10 rokov po-

trebovali výmenu a v chodbe na poschodí sa položila plávajúca 

podlaha. Údržba sa realizovala aj v priestoroch Remeselníckeho 

domu, kde sa taktiež maľovalo, ale priestory ubytovacej časti prešli 

aj výmenou nábytku. Celkové náklady na túto modernizáciu boli 6 

080 EUR. V Rem. dome sme zrealizovali aj zateplenie vykurova-

nia. Pokračovali sme v úprave priestorov aj v našom zariadení Se-

nior Park, kde sa taktiež maľovalo, zakúpilo sa nové vybavenie do 

kancelárie, izby opatrovateliek aj spoločných priestorov. Z dotácie 

poskytnutej z Min. práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 8 300 

EUR sme zakúpili 10 nových elektronických poloh. postelí s antide-

kubit. matracom s nepremokavou plachtou a 10 nočných stolíkov v 

celkovej sume 10 166 EUR 

 ROJEKT DETSKÉHO IHRISKA 

Detské ihrisko by pozostávalo zo 4 prvkov – pieskovisko, ko-

lotoč, hojdačka hniezdo a fitdráha. Osadená by bola informačná 

tabuľa a 3 ks lavičiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustračný obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: COVID tím po jednom z testovaní 

 

Mgr. Dominika Ečeková 

           

Naši zamestnanci aktuálne zrealizovali aj rekonštrukciu 

schodov na most pri Obecnom úrade, ktoré to už nevyhnutne po-

trebovali. Nasledovať bude aj výmena zámkovej dlažby verejného 

priestranstva pri Obecnom úrade aj Materskej škole, no tieto práce 

sa budú realizovať až v roku 2022. 

 

 

 

TESTOVANIE NA COVID 

ÚDRŽBA OBECNÝCH BUDOV 
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NOVÉ SCHODY 
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755. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY 

 

 Čestné občianstvo bolo udelené trom osobám. 

Ing. Pavel Krajčovic 

Narodil sa v Prenčove. V roku 

1963 ako 18 ročný mládenec  

opustil rodnú obec, aby  začal 

nový živor profesionálneho vo-

jaka na Ženijnom vojenskom 

učilišti v Bratislave. V roku 

1976 ukončil Vojenskú akadé-

miu v Brne, na ktorú sa ešte 

vrátil doplniť si ďalšiu odbor-

nosť v rokoch 1985-1987. 

V roku 1979 ukončil vojenskú 

akadémiu v Moskve. V roku 

1978 začal jeho hodnostný po-

stup - získal hodnosť majora, v roku 1982 podplukovníka a o 4 ro-

ky neskôr plukovníka. 1. 10. 1990 mu bola udelená hodnosť gene-

rálmajor. Svoju profesionálnu vojenskú službu  v československej 

armáde ako dôstojník z povolania vykonával od roku 1965 do roku 

1992. Po rozdelení Československa sa rozhodol ostať v českej ar-

máde ako náčelník generálneho štábu. V roku 1996 ako náčelník 

ženijneho vojska Generálneho štábu  odišiel do zálohy. O týchto 

profesných  úspechoch  generálmajora sme sa dozvedeli z knihy 

Elita armády Československá vojenská generalita 1918-1992 auto-

ra Alexa Maskalíka, ktorú Obci Prenčov zaslal generálny štáb Če-

skej armády ako jeho  rodisku. 

Silvia Veselovská 

Rodáčka z Prenčova. Od mladého 

veku sa venuje športu. Má za se-

bou gymnastickú a atletickú minu-

losť, kde sa obidvom športom ve-

novala na súťažnej úrovni niekoľko 

rokov. Thaiboxu sa venuje od roku 

2013 a momentálne trénuje v sku-

pine zápasníkov. V roku 2016 na-

stúpila do svojho prvého zápasu a 

momentálne má na konte viac ako 

20 zápasov pod thajskými pravidla-

mi. V roku 2019 si vybojovala vo 

svojej váhe prvé miesto v rebríčku 

amatérskej Slovenskej ligy muay thai a pobila sa o titul majstra 

S.M.T.A. V zápase získala titul vicemajsterky za rok 2018/2019. Vo 

voľnom čase sa venuje taktiež skupinovému ale aj individuálnemu 

trénovaniu dievčat. Šikovnosť a tvrdú prácu nielen v športe ale aj v 

zala už počas strednej školy. Svojou húževnatosťou  získala prvé 

miesto prestížnej súťaže „Najlepší praktikant roka 2014“, ktorú kaž-

doročne organizuje Kempinski Hotel River  

Park. Všetko sa dá, keď človek chce a hlavne preto aj niečo urobí. Aj 

napriek tomu, že jej mnohí hovorili, že ju v takom prestížnom hoteli ne-

prijmú, nedala sa odradiť. Najviac guráže jej dodala aj mama, ktorá 

o jej túžbe vedela a podporovala ju. Silvia nabrala odvahu a v hoteli sa 

osobne uchádzala o prácu, čo sa jej vyplatilo. Potom už len nasledova-

la tvrdé úsilie korunovaná úspechom. Napísal denník Trend o jej úspe-

chu v článku „Keď snaha dokáže plniť sny“. O úspechoch Silvie Ve-

selovskej sme sa dozvedeli od jej sestry Simony, ktorá reagovala 

na príspevok na stránke obce o oceňovaní zaujímavých osobností, 

ktoré reprezentujú obec Prenčov. 

Ing. Ján Konečný   

Narodil sa v Prenčove. Vybral si pro-

fesiu nie celkom obvyklú v našich 

končinách, učarovali mu lode, lodeni-

ce a vodná doprava. V roku 1979  

ukončil Strednú školu vnútrozemskej 

vodnej dopravy, Děčín a v roku 1984  

ukončil námornú univerzitu v Gdyni 

(Poľsko). V rokoch 1984-1998 bol za-

mestnaný v CZECH OCEAN SHIP-

PING Praha (právny nástupca Čes-

koslovenská námorná plavba, Praha). 

Polovicu svojej kariéry staval lode  

v svetových  lodeniciach v Čine a Nemecku. Viac ako 10 rokov sa 

ako námorný kapitán plavil na rôznych plavidlách nemeckých a 

nórskych vlastníkov pod vlajkami Nórska, Antiguy, Barbudy a Libé-

rie. V roku 2008  v Adenskom zálive jeho loď prepadli somálsky 

piráti. Aj vďaka  jeho rozvahe a rozhodnosti mohol aj túto loď pri-

viesť do prístavu. Od roku 2014 pracuje na Ministerstve dopravy 

a výstavby SR, v divízii vodná doprava ako senior štátny radca, na 

námornom úrade SR vo funkcii hlavného štátneho radcu. 

Udelené boli 3 Ceny obce  

Zuzane Krajčovicovej a Ing. Branislavovi Konečnému 

Ako poslancom Obecného zastupiteľstva za verejno-

prospešnú činnosť, hospodársky a kultúrny rozvoj obce Prenčov  

a Kolektívu členov COVID tímu Miestneho odberového miesta v 

Prenčove 

Ocenenie bolo udelené za preventívnu činnosť pri záchrane  
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CENA OBCE 

 Rok 2021 je pre našu Obec výnimočným rokom. Pripomenuli sme si 755. výročie prvej písomnej zmienky o obci Prenčov. V piatok 6. 

augusta 2021 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci na svojom 26. zasadnutí v mesiaci jún 2021 rozhodli 

o udelení Čestného občianstva a ocenení Cenou obce a Cenou starostu obce. Programom slávnostného zasadnutia bolo ich odovzdanie.  

ČESTNÉ OBČIANSTVO 
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CENA STAROSTU OBCE 

ľudských životov počas II. vlny pandémie COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektív je tvorený zdravotníckym, administratívnym, obsluž-

ným personálom a členmi Dobrovoľného hasičského zboru. Antoší-

ková Janka, Bartolovicová Veronika, Binder Dušan, Binderová 

 

 

 

Udelených bolo 5 Cien starostu obce  

Janka Frčková 

Ocenenie jej bolo udelené za za-

slúžilú činnosť pre rozvoj školstva 

v obci Prenčov. Jej pôsobiskom 

je materská škola, v ktorej sa ako 

učiteľka venuje deťom 

v predškolskom veku od roku 

1985. V  rokoch 1991-2002 pôso-

bila vo funkcii riaditeľky MŠ. Od 

1.7.2002 v rozpočtovej organizá-

cii ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom 

je obec Prenčov pôsobí vo funkcii 

zástupcu riaditeľa. Učiteľka telom 

a dušou. Učiteľka, ktorá má deti úprimne rada a jej práca je jej pos-

laním. Počas svojho pôsobenia zaškolila 2 generácie prenčovanov. 

Svoje pracovné povinnosti si plní zodpovedne a svedomito, a tak 

sa vo veľkej miere podieľa na vytváraní dobrého mena našej MŠ. 

Jarmila Vydarená 

Ocenenie jej bolo udelené za zaslúžilú činnosť pre rozvoj 

školstva v obci Prenčov. Od 1.9.1997 pôsobila ako učiteľka MŠ 

v Prenčove. S láskou sa venovala drobcom v našej obci takmer 24 

rokov. Svoju dlhoročnú prácu ukončila odchodom do dôchodku ten-

to rok v júni. Pani učiteľka bola obľúbená v kolektíve detí, k plneniu 

pracovných povinností pristupovala s veľkou mierou zodpovednosti, 

trpezlivosti a kreativity a svojim profesionálnym prístupom, odbor-

nosťou i skúsenosťami rozvíjala vedomosti a praktické zručnosti 

tých najmenších občanov Prenčova – deti v materskej škole. Svoje 

pracovné povinnosti si plní zodpovedne a svedomito, a tak sa vo 

veľkej miere podieľa na vytváraní dobrého mena našej MŠ. 

Darina Slančíková 

Ocenenie jej bolo udelené za zaslúžilú činnosť pri rozvoji so-

ciálnych služieb v obci Prenčov. 1.4.2016 bola prijatá do zariadenia 

Senior Park Prenčov, ktorého zriaďovateľ je Obec Prenčov ako 

zdravotná sestra vo funkcii vedúcej opatrovateľského úseku. Ne-

skôr plnila funkciu vedúcej celého zariadenia. Vybudovala dobre 

fungujúce zariadenie spĺňajúce štandardy kvality zariadenia sociál-

 

 

Janka Ing., Budinská Mi-

chaela Bc., Danielová 

Radka, Ečeková Domini-

ka Mgr., Frčková Katarí-

na, Hlaváčová Emília, 

Homolová Patrícia, Cho-

vanová Monika, Krajčo-

vic Jakub, Krajčovic Sla-

vomír Ing., Murančanová 

Eva Mgr., Piatrová Do-

minika 

 

 

 

 

nych služieb. Na sklonku svojej 

profesionálnej kariéry bola vysta-

vená skúške obstáť v tak zložitej 

situácii akou CIVID pandémia je 

v zverenom zariadení. Pod jej 

vedením všetci zamestnanci za-

riadenia v tento zložitý čas vydali 

so seba maximum, aby ochránili 

svojich zverencov. Svojou sve-

domitou prácou prispela k šíreniu 

dobrého  mena zariadenia so-

ciálnych služieb Senior Park.  

Rastislav Blahút 

Ocenenie mu bolo udelené za 

úspešné reprezentovanie obce 

Prenčov. Pochádza z futbalovej 

rodiny, takmer všetci súrodenci 

aj otec boli a niektorí aj sú ak-

tívnymi hráčmi Prenčova. Čle-

nom OFK je od roku 2012. Je 

jedným z najlepších hráčov, za 

svoje pôsobenie uštedril súpe-

rom viac ako 100 gólov. 

 

Kamil Chovan ml. 

Ocenenie mu bolo udelené za 

úspešné reprezentovanie obce 

Prenčov v oblasti športu. Od 

malička sa venuje futbalu, v 

2014 začal hrať aj súťažne za 

žiakov Prenčova, od 2016 bol 

viackrát nominovaný do výbe-

rov, kde nás úspešne zviditeľňo-

val a reprezentoval. Od 2018 

pôsobí vo futbalovom klube 

Pohronie ZH, D. Ždáňa, v najvyššej súťaži žiakov - 1. lige.  
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 Rok 2021 bol pre našu obec výnimočný nielen tým, že 

sme zorganizovali jubilejný 20. ročník ľudového festivalu 

„Podsitnianskych dní hojnosti“, ale zároveň sme si pripomenuli aj 

krásne výročie 755. rokov prvej písomnej zmienky o obci Prenčov. 

     Sobota ráno 7. augusta 2021 nás privítala krásnym sl-

nečným počasím. Obloha sa nádherne modrela a teplé slniečko 

ochladzoval príjemný vetrík. Úplne super deň na takéto podujatie. 

Už od rána sa na miestnom futbalovom štadióne pripravovalo 

ozvučenie, stavali stánky pre občerstvenie aj na predaj tradičných 

remeselných výrobkov, rozkladali sa lavice na sedenie, stany pre 

detský kútik, chystala sa tombola. Poľovníci začali variť chutný gu-

láš, párančiari z Pukanca napĺňali kotle a chystali cesto na páran-

ce, šikovní Hrušovčania podkúrili v peci, aby návštevníci mohli 

okoštovať nadýchané chlebové lepníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukráreň Alžbetka chystala balené koláče a tortičky, Burger 

Veža grilovala mäská a klobásky a krčmári narazili sudy s pivkom 

a nealko nápojmi. Keďže sme nezabudli ani na našich najmenších, 

chystal sa pre nich kolotoč, dva nafukovacie hrady a pani učiteľky 

s pracovníčkami komunitného centra pripravovali detský kútik 

s rôznymi hrami a maľovaním na tvár. Nezaháľali ani naši občania 

a mnohí sa zapojili do súťaže vyhlásenej Komunitným centrom 

o najkrajšie vyzdobenú záhradku, predzáhradku, dvor alebo bal-

kón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolo obeda prešla hodnotiaca komisia obec a vybrala tri 

najkrajšie predzáhradky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sprievodný program sme pripravili stánky remeselníkov 

a rôznych predajcov, ktoré boli umiestnené pod futbalovým štadió-

nom a svoj tovar tam ponúkali drotári, hrnčiari,  výrobcovia šperkov 

a bižutérie, výrobcovia z dreva, košikári, výšivkárky a výrobcovia 

z textilu, medovnikárka, predajcovia medu a medoviny, predajcovia 

hračiek, makramé, klobúkov, šitých maňušiek, háčkovaných hra-

čiek, zvoncov, píšťal, kožušín, čeleniek, balónov a iných tovarov.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FOTO: Dievčenská zložka FSk Prenčovan  

Hlavný program začal o 15 –tej hodine, slávnostným prí-

hovorom starostky obce, pani Mgr. Aleny Ciglanovej. Nasledovalo 

vystúpenie domácej dedinskej folklórnej skupiny Prenčovan, ktorú 

hudobne sprevádzala ľudová hudba Mariana Krnáčika a hosťom 

v ich vystúpení bol Stanislav Bartko, ktorý zaspieval a zahral na 

fujare a heligónke. Vo vlastnom vstupe sa predstavil aj jeden 

s najstarších členov folklórnej skupiny pán Martin Bartolovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Vystúpenie Martin Bartolovic 
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FOTO: Ženská zložka FSk Prenčovan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Mužská zložka FSk Prenčovan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO: Ľudová hudba Mariána Krnáčika a FSk Prenčovan 

 

Diváci sa mohli započúvať aj do krásnych piesní v podaní 

FSk Dolina Čajkov a obdivovať ich prekrásne kroje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: FSk DOLINA Čajkov 
 

Záver prvého bloku kultúrneho programu patril Folklórnemu 

súboru URPÍN z Banskej Bystrice, ktorý svojím profesionálnym vy-

stúpením očaril všetkých divákov.  

      

 

 

 

      

 

 

 
 

FOTO: FS URPÍN Banská Bystrica 
 

Veľký úspech mala aj bohatá tombola, kde si vyžrebovaní 

účastníci festivalu mohli odniesť napríklad plynový gril, wellness 

pobyt pre dve osoby v Hoteli HVIEZDA Dudince, záhradnú hojdač-

ku, chladiaci box, steakový príbor, darčekový kôš, poukážky na ná-

kup mäsových výrobkov ako aj ďalšie zaujímavé ceny. Po ukonče-

ní tomboly, boli odmenení vecnými cenami občania zapojení do 

súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Hodnotiaca komisia sa zhodla, 

že najkrajšiu predzáhradku mala pani Miroslava Bartolovicová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO: Stánok s tombolou 
 

V druhom bloku programu divákov rozohnila hudobná skupi-

na SOKOLY z Bratislavy a záver patril diskotéke pod holým ne-

bom. 

 

     Všetci organizátori chceme veriť, že si tu každý prišiel na 

svoje. Že sa každý účastník nášho komorného dedinského festiva-

lu mohol dobre najesť, dobre napiť aj dobre zabaviť a hlavne, že 

o rok ak nám to podmienky dovolia, príde na naše podujatie zas. 

Kriegerová Anna 
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Z činnosti komunitného centra 

Od 1. januára 2021 došlo v našom komunitnom centre 

k personálnym zmenám. Na post odborného garanta komunitného 

centra bola prijatá Mgr. Eva Murančanová a na pozíciu odborného 

pracovníka komunitného centra nastúpila Mgr. Eliška Bendíková. Od 

7. mája 2021 bola pani Monika Chovanová preradená na pracovnú 

pozíciu komunitný pracovník a na  uvoľnené pracovné miesto pra-

covník komunitného centra bola od 1. júla 2021 prijatá Mgr. Martina 

Rievajová.  

Jar v komunitnom centre 

Začiatok roka 2021 našu činnosť ovplyvnili pretrvávajúce  opat-

renia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19. Naše zariadenie vy-

konávalo svoju činnosť v obmedzenom režime za dodržiavania prís-

nych pandemických opatrení. Zamerali sme sa na pomoc obci pri ob-

jednávaní občanov na pravidelné testovanie, pomáhali sme 

s roznášaním respirátorov do schránok občanov, boli sme súčasťou 

covid tímu v obci, občanov sme registrovali na očkovanie, pomáhali 

sme s registrácii  a zabezpečí očkovania mobilnou očkovacou jednot-

kou v obci. V týchto dňoch pomáhame s registrovaním občanov do 

očkovacej lotérie a s vytlačením covid pasov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochorenie COVID-19 neobišlo ani našu obec. V tomto neľah-

kom období nám pomocnú ruku podal Mgr. Maroš Balog z Úradu spl-

nomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a priniesol pozitívnym 

občanom a rodinám v povinnej karanténe potraviny a nevyhnutnú 

materiálnu pomoc. Pracovníčky nášho KC, v tomto období, zabezpe-

čovali nákupy pre občanov a ich roznos do domácností chorých ob-

čanov. 

Za dodržania prísnych pandemických opatrení sme v mesiaci 

marec zorganizovali Burzu šatstva a obuvi. Vecí bolo skutočne veľmi 

veľa, za čo patrí srdečná vďaka všetkým občanom obce i darcom 

z okolitých obcí, ktorí prispeli do zbierky. Veľmi veľa odevov našlo 

svojich majiteľov a tie, ktoré sme nerozdelili medzi našich klientov, 

sme posunuli občanov do Komunitného centra Šobov. Za pomoc pri 

odvoze ďakujeme poslancovi obecného zastupiteľstva 

a dobrovoľníkovi KC pánovi Petrovi Ernekovi. Sme rady, že obleče-

nie môže i naďalej slúžiť a prinášať radosť aj iným sociálne znevý-

hodneným občanom.  

 

 

 

KOMUNITNÉ CENTRUM 

    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V mesiaci apríl boli 

veľkonočné sviatky po-

značené šírením ochore-

nia COVID-19, preto sa 

pani starostka rozhodla 

spríjemniť  občanom toto 

neľahké sviatočné obdo-

bie, potešiť ich a vyvolať 

sviatočnú náladu veľko-

nočnou výzdobou po ce-

lej obci. Pán Jarko Bačík 

nám pozváral kovové 

konštrukcie na veľkonoč-

né koše a spolu 

s ostatnými pracovníkmi 

obce zostrojil drevené 

vozy. My v KC sme oplietli koše, vyzdobili sme ich, vysadili sme kve-

tinovú výzdobu, sviatočne vyzdobili autobusové zastávky a drevené 

vozy. Veríme, že spoločný zámer sa podaril a aj táto výzdoba prispe-

la k tomu, že veľkonočné sviatky v našej obci boli prežité 

v radosti, zdraví, spokojnosti a vo veľkonočnej nálade. 

 Veľká noc a s ňou spojené výdavky sú pre mnoho rodín fi-

nančnou záťažou a tak sme sa rozhodli zapojiť do výzvy nadácie da-

kujeme.sk  Veľkonočná nádielka  a predložiť príbehy dvoch znevý-

hodnených rodín z našej obce. Oba príbehy boli úspešné a  vďaka 

nadácii dakujeme.sk a zamestnancom VÚB banky sa nám   podarilo 

štedrým veľkonočným nákupom skrášliť sviatky jari dvom rodinám 

v nepriaznivej sociálnej situácii.  
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V spolupráci s nadáciou dakujeme.sk pokračujeme i ďalej. Od-

borná garantka  nášho KC je zapojená do projektu nadácie dakuje-

me.sk  Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupi-

ny a samoživiteľov v oblasti finančného vzdelávania. V mesiaci apríl 

bol podporený náš projekt v rámci grantovej výzvy Pošli dobro 

mamám, kde sa nám za pomoci tejto nadácie  a finančnej pomoci 

darcov podarilo pre mamičku z našej obce, ktorá sa ocitla v neľahkej 

životnej situácii, vyzbierať sumu 761,- € a Občianske združenie Jany-

ho Landla prispelo na podporu projektu sumou 500,- €. Obom nadá-

ciám a aj dobrovoľným darcom patrí srdečná vďaka za to, že majú 

srdce na správnom mieste  a pomáhajú tam, kde je to nevyhnutné. 

Letné aktivity  

 

S uvoľňujúcimi sa opatreniami sa rozbehli aj aktivity komuitné-

ho centra v oblasti organizovania voľno-časových aktivít, kultúrno-

spoločenských a športových podujatí. Prvou väčšou akciou, na ktorej 

príprave sa podieľalo komunitné centrum v spolupráci so Základnou 

a materskou školou Prenčov bola oslava Medzinárodného dňa detí. 

Spoločne sme pre deti  pripravili predpoludnie plné zábavných úloh, 

prekážok, rôznych športových i vedomostných disciplín. Užili sme si 

kopec smiechu a zábavy. Víťazom bol  samozrejme každý a pani 

starostka nás na konci prekvapila sladkým ocenením  v podobne 

nádhernej a chutnej torty. Každé dieťa si odnieslo okrem krásneho 

zážitku i diplom a sladký balíček.    

 

           V roku 2021 sa 

nám, za pomoci dob-

rovoľníkov  

a pracovníkov obce,  

podarilo zlikvidovať 

čiernu skládku 

v rómskej časti obce, 

vyčistiť obecný potok, 

vyzdobiť obec pri prí-

ležitosti veľkonočných 

sviatkov, Podsitnianskych dní hojnosti, opraviť pódium na nádvorí 

komunitného centra. Každému jednému dobrovoľníkovi, ktorý priložil 

ruku k dielu  a podieľal sa na skrášlení obce, patrí naša srdečná vďa-

ka, lebo aj vďaka vám  je naša obec vždy  upravená, čistá, vyzdobe-

ná.  

        Letné prázdniny sme 

s našimi deťmi strávili aktívne. 

V mesiaci júl sme zorganizovali 

futbalový turnaj komunitných cen-

tier na našom štadióne, v rámci 

Podsitnianskych dní hojností sme 

pre deti a mládež pripravili Stánok 

detskej radosti, podieľali sme sa 

na vyhlásení súťaže Najkrajšie 

vyzdobená záhradka, predzá-

hradka, balkón. Spolu so školopo-

vinnými deťmi sme privítali výle-

tom na obecný rybník 

a spoločnou opekačkou prázdniny. V auguste sme  absolvovali den-

ný letný tábor a dennú letnú školu, ktoré sa stretli s pozitívnou odo-

zvou zo strany detí i dospelých.  

Positnianske dni hojnosti sú v našej obci  zamerané na zviditeľ-

ňovanie regionálneho  dedičstva, poukazujú  na klenoty  hmotnej a 

duchovnej kultúry Prenčova a jeho blízkeho okolia. Podujatiu domi-

nuje regionálny folklór a ľudové tradície. Pri príležitosti Podsitnian-

skych dní  sme, v spolupráci s obcou, vyhlásili súťaž o Najkrajšie vy-

zdobenú záhradku, predzáhradku, balkón. Komisia zložená 

z poslancov obce a zástupcov KC v deň Podsitnianskych dní, v so-

botu dňa 7.augusta 2021, prešla celú obec, aby mohla vyhlásiť víťa-

zov súťaže. Rozhodovanie veru nebolo ľahké, lebo vďaka občanom, 

ktorí sa zapojili do súťaže bola obec skutočne krásne tradične vyzdo-

bená. Nakoniec sa nám podarilo vyhlásiť 4 miesta a víťazov odmeniť 

hodnotnými cenami. Všetkým súťažiacim patrí veľké ďakujeme, že 

prispeli k nádhernej Podsiatnianskej výzdobe našej obce.   Už teraz 

sa tešíme na budúci ročník a na vaše nápady a kreativitu. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od júla v  komunitnom centre pravidelne organizujeme Krúžok 

šikovných rúk, ktorý je každý týždeň venovaný inej tématike 

a nachádza si v našich aktivitách svoje stabilné miesto. Krúžok je ur-

čený pre všetky vekové kategórie. Od septembra sa koná každý pia-

tok v čase od 13.00 do 15.00 hodiny a budeme radi, keď aj vy zavíta-

te medzi nás a spoločne budeme môcť aktívne tráviť voľný čas, od-

dýchnuť si, podebatovať, vymeniť si rady, skúsenosti a vytvoriť krás-

ne dielka.  
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Vitaj školský rok 

Prišla jeseň a s ním nový školský rok. S deťmi z základnej ško-

ly sme ho privítali popoludním plným zábavy, hravých vedomostných 

úloh, športových disciplín, popoludním  s názvom Vitaj školský rok. 

September priniesol aj školské povinnosti, domáce úlohy, prípravy na 

vyučovanie. Každé popoludnie v čase od 13.00 sa môžete 

v komunitnom centre zúčastniť prípravy na vyučovanie, napísať si 

s našou pomocou domáce úlohy, pripraviť sa na vyučovanie. Rady 

vám pomôžeme s vytlačením domácich zadaní, pracovných úloh, či 

s prípravou prezentácií. Snažíme sa, aby sme spoločne zvládli  nový 

školský rok a aspoň trošku uľahčili rodičom prípravu detí do školy. 

Všetci, či ste dobrí, či horší žiaci, či potrebujete pomoc 

s každodennou prípravou, či prídete len raz za čas, ste srdečne víta-

ní.  

Čaká nás október, mesiac plný aktivít:  Hovorme o jedle, Posedenie 

pre mamičky a ich detičky, Šarka-

niáda, Úcta k starším, ale i bohatý 

november a december, v ktorom 

pre vás chystáme Tekvicový 

sprievod v maskách, posedenie 

pri čaji, Mikulášske popoludnie, 

vianočné trhy, Spievame vianoč-

né koledy, pečenie vianočných 

medovníkov a mnohé ďalšie akti-

vity, na ktoré ste všetci srdečne 

pozvaní. O našich aktivitách pra-

videlne informuje prostredníctvom 

plagátov vyvesených v úradnej tabuli a na verejných priestranstvá, 

prostredníctvom oznamov na našej facebookovej stránke 

a prostredníctvom obecného rozhlasu. Tak ich, prosím, sledujte, lebo 

bez vás nemá naša snaha význam.  

Ďakujeme 

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na oprave pódia na 

nádvorí komunitné centra. Pôvodné, drevené pódium bolo zhnité 

a hrozil deťom navštevujúcim cukráreň a komunitné centrum úraz, 

preto sa nám podarilo osloviť dobrovoľníkov pod vedením Maťka 

Štefanského a pódium svojpomocne zrekonštruovali. Položili naň 

zámkovú dlažbu, ktorú dodala obec. Srdečná vďaka patrí Maťkovi 

Štefanskému, ujovi Martinovi Bartolovicovi, Marekovi Weisovi, Ma-

ťovi Chovanovi, Ľubovi Mišutovi mladšiemu a Jožkovi Kanalošovi.    

KOMUNITNÉ CENTRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapci ĎAKUJEME.  

 

 

Komunitné centrum pomoc pre všetkých  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ste si však nemysleli, že naša činnosť je len o deťoch, 

o voľno-časových aktivitách a o zábave, dovoľujeme si vám pripome-

núť, že komunitné centrum slúži pre všetkých obyvateľov našej ko-

munity. Vstup k nám je voľný a naše služby, rady a pomoc sú bez-

platné.  Našim spoločným cieľom je vybudovať z KC miesto,  kde 

každý jeden z vás nájde pomoc, oporu, bude mu podaná  pomocná 

ruka vo chvíľach, keď ju bude najviac potrebovať. Pri práci s klientmi 

spolupracujeme s mnohými inými organizáciami a inštitúciami posky-

tujúcimi sociálnu pomoc. Neustále sa snažíme zdokonaľovať, vzdelá-

vať, odborne rásť, aby sme boli kompetentní poskytnúť vám odbornú 

pomoc,  radu, podporiť vás, aby sme dokázali  spoločne zvládnuť ne-

priaznivú sociálnu situáciu, do ktorej ste sa dostali, lebo problémy 

a neľahké životné situácie sa najľahšie zvládajú spoločne.  

         Rok 2020 bol pre každého z nás náročný, prežívali sme obdo-

bie, ktoré sme ešte nezažili, zúžil sa sociálny kontakt medzi deťmi, 

mládežou, dospelými, seniormi, obmedzili sa návštevy v rodinách, aj 

činnosť nášho KC nefungovala tak, ako za bežného chodu. Veríme 

však, že nielen  rok 2021, ale i ďalšie roky, prinesú návrat do normá-

lu, že budeme zdraví, spokojní a že čo najmenej budete potrebovať 

odbornú pomoc našich pracovníkov. Ak sa však dostanete do neľah-

kej životnej situácie, stratíte príjem, budete potrebovať radu, pomoc, 

vypočutie alebo  sa  budete chcieť len tak sa vyžalovať, pochváliť, 

porozprávať, sme tu pre Vás každý pracovný deň a verte, ste u nás 

kedykoľvek srdečne vítaní. 

 

Eva Murančanová,  

garant KC 
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SENIOR PARK PRENČOV 

 Život v SENIOR PARKU 

Rok 2021 začal mnohými personálnymi a organizačnými zme-

nami. Životy našich klientov ostali aj naďalej poznačené dobou covi-

du – 19.  Naďalej nemôžu tráviť svoj čas plnohodnotne so svojimi ro-

dinami. Návštevy klientov sú obmedzené protipandemickými opatre-

niami.  Nedá mi však nespomenúť ťažké obdobie, ktoré zažilo zaria-

denie v mesiacoch november  a december 2020, kedy zúril u nás co-

vid – 19. Bolo to náročné ako pre klientov tak i pre personál.  Obrov-

ské ďakujem patrí predovšetkým opatrovateľskému 

a zdravotníckemu personálu zariadenia,  ktoré šli neraz na dno svo-

jich síl, ďalej kuchárkam, upratovačke ako aj administratívnemu ve-

deniu. Zvládli sme to len vďaka nim a ich obetavosti.  

 

Od nového roka sme prijímali nových klientov. Aj v tejto ťažkej 

dobe sa snažíme našim klientom spríjemňovať ich chvíle strávené 

v našom zariadení v podobe rôznych aktivít, tvorivých činností, prí-

jemných posedení pri kávičke či dobrej rozprávke. Sme im nápomoc-

ní pri komunikácii s rodinnými príslušníkmi aj cez sociálne siete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo februári sa klienti skupinovo očkovali prostredníctvom výjaz-

dovej očkovacej  služby (VOS) vakcínou Phizer – BioNTech,  

a druhou dávkou v marci.  Aktuálne sa pripravujeme na očkovanie 3. 

dávkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej sme zveľaďovali priestory zariadenia, vymaľovali sme jedáleň 

aj kanceláriu, dokúpili sme vybavenie do práčovne, zariadili  

sme novú kanceláriu pre zdravotnícky personál. Kúpili sme noví zá-

hradný nábytok a vytvorili oddychové miesta v exteriéri. Do konca 

roka plánujeme ešte vytvoriť oddychové miesta v interiéry. V mesiaci 

máj sa u nás začal realizovať projekt  s názvom “Senior Park Pre-

nčov – prístavba”  ktorý realizovala obec Prenčov. Priestory budú 

slúžiť ako spoločenská miestnosť.  V júli sme už v nej prvýkrát oslávi-

li narodeniny a meniny našich obyvateľov. Uvarili sme spoločne kotlí-

kový guľáš, kuchárky nám pripravili sladké koláče  a príjemne sme si 

posedeli pri hudbe. Zahrať na harmonike a zaspievať nám prišiel 

dobrovoľník Ján Stehlík z Prenčova. Neskôr sa pridali aj ostatní 

a zaspievali sme si spoločne ľudové piesne.  Pre všetkých to bolo 

naozaj príjemné rozptýlenie. Navštívili nás pracovníci obecného úra-

du Prenčov, Komunitné centrum ako aj Zlatá cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V septembri sme sa s našimi jubilantmi zúčastnili slávnostnej 

akadémie  pri príležitosti Mesiaca úcty starším, ktoré pripravila obec 

Prenčov v priestoroch kultúrneho domu v Prenčove.  

 

 

Mgr. Eliška Bendíková 

vedúca zariadenia  
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ŠKOLSKÉ OKIENKO 

September v škôlke 

,,Vitaj v škôlke, malý drobček, spoznaj náš čarovný dom-

ček. Tu sa deti cez deň hrajú, učia, cvičia, počítajú .....“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani sa nestíhame čudovať, ako ten čas letí, minulo sa leto a 

je už za nami aj prvý mesiac nového školského roka 2021/2022. 

Tento školský rok máme zapísaných 23 detí, čo je plný počet pre 

jednotriednu materskú školu. Máme 14 dievčat a 9 chlapcov vo 

veku od 2,5 - do 6 rokov. Predškolákov vo veku 5-6 rokov je 

v tomto šk. roku 6. Pre tieto deti je od septembra 2021 povinná 

dochádzka do materskej školy. Pre naše najmenšie deti to bol 

veľmi významný mesiac, kedy strávili prvé dni bez svojich blíz-

kych v spoločnosti nových detí, učiteliek. V materskej škole ich 

čakalo plno hračiek, kamarátov, pesničiek, hier, ale i nový režim. 

Niektorým vyhŕkli aj slzičky, ale adaptačné problémy už máme za 

sebou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S deťmi sme za necelé dva mesiace stihli niekoľko pekných akti-

vít či už vonku v prírode, alebo v priestoroch MŠ.  

Na Svetový deň mlieka v školách naši milí ,,Zvedavčekovia“ 

strávili pekný a zaujímavý deň na farme pri zvieratkách. Ďakuje-

me manželom Balkovcom za možnosť vidieť, dotknúť sa a pohla-

diť domáce zvieratká a tiež za ochutnávku kozieho mliečka a sy-

ra. Veľmi pekne ďakujeme aj Komunitnému centru v Prenčove za 

organizáciu, odvoz a zážitkový pobyt na farmárskom dvore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október v škôlke 

        Spoznávali sme ročné obdobie jeseň. Pozorovali sme zme-

ny počasia a aj prírody. Naučili sme sa, že zvieratká sa na jeseň 

pripravujú na dlhé zimné obdobie. Využívali sme pestrofarebné 

prírodniny, ktoré sa nájdu na jeseň v lese alebo na školskom dvo-

re. Vyrábali sme ozdoby a skrášľovali sme si priestory našej škôl-

ky. Nezabudli sme ani na prípravu do školy: počítali sme, určovali 

prvú hlásku, precvičovali logické myslenie. Ďalšou témou bolo 

ovocie a zelenina. Spoznali sme rôzne zaujímavé druhy. Naučili 

sme sa, že vitamíny, ktoré obsahujú sú dôležité pre naše zdravie. 

Patria sem aj tekvice a tak sme vytvorili tekvicové strašidlá. Ne-

zabudli sme ani na medzinárodný deň jablka. Aktivity sa niesli 

v znamení jabĺk – maľovanie, jablkové pracovné listy, spievali 

sme si o zelenine a ovocí. Mesiac október je mesiacom úcty 

k starším. Pre babky a dedkov preto pripravujeme malé, milé pre-

kvapenie. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

Jeseň je jedno z tých najkrajších, najúžasnejších 

a najfarebnejších období roka. Čarovná jeseň vnáša do našich 

sŕdc akýsi zvláštny pocit pokoja, pohody a lásky.                                                                     

Myslíme na Vás všetkých a prajeme pevné zdravie. Deti 

z MŠ a pani učiteľky. 

Janka Frčková, zást.riad.pre MŠ 

                                                                                                                    

Zo života Materskej školy v Prenčove - školský rok 2020/2021 
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ŠKOLSKÉ OKIENKO 

SEPTEMBER v škole 

Školský rok 2021/2022 sme začali s počtom žiakov 9. Máme 

4 dievčatá a 5 chlapcov, ktorí tvoria náš žiacky kolektív. Škol-

ským rokom nás bude sprevádzať Bambuľka a dedo Jozef. Priví-

tali sme 2 nových spolužiakov, kamarátov: Victorku Adamovicovú 

a Nika Gavaliera. K nim pribudla aj nová p. učiteľka/riaditeľka. Dr-

žíme im palce, aby sa im u nás darilo.  

Počas prázdnin nám namontovali na strechu solárne panely. 

Budeme modernejší... 

Čo všetko sme zažili v septembri? 

Mali sme 1. spoločnú opekačku v našej školskej záhrade, 

počasie bolo ukážkové a dostali sme domáce špekačky od rod. 

Adamovicovej.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boli aj veci menej príjemné, kloktacie testy. Ale zvládli sme 

to!  Pripravili sme krátky kultúrny program pre našich starších ob-

čanov, ktorí sme predviedli počas slávnostnej akadémie v piatok 

10.9. v kultúrnom dome.  

 

September bol teplý 

a slnečný, tak sme sa venovali 

viac športovaniu v školskom klu-

be detí. Šup na kolobežky 

a bicykle. Brázdili sme ulice 

a uličky Prenčova. Pobyt na čer-

stvom vzduchu je dôležitý. 

Jeseň nám nadelila aj zo 

svojej úrody, Janko Piatra nám 

doniesol gaštany až z Bratislavy. 

No a my sme ich „využili“ 

a zhotovili z nich rôzne výtvory.  

 

 

Cez Vlastivedu sme spoznávali Prenčov, zastavili sme sa 

na kus reči na obecnom úrade (24.9.), nakukli sme do Izby A. 

Kmeťa. Cestou spať do školy sme si všímali ľudovú architektúru, 

pekné záhradky pred domami a iné zaujímavosti našej obce.  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Keďže máme v obci aj Komunitné centrum a v ňom šikovné 

„tety“, máme naozaj bohatý program. Napr. popoludní sa píšu 

úlohy, hrajú sa spoločenské hry. Ponúkajú nám rôzne tvorivé čin-

nosti. Spojili sme sily a 17.9. popoludní to rozbalili naplno. My 

v škole máme Karaoke zariadenie a KC obrovský priestor. Tak sa 

to tam ozývalo spevom a hudbou, parádny zážitok!   

 

29.9. sme spoločne s KC navštívili Ranč u Balkov, v rámci podu-

jatia Deň mlieka na školách. Čakali nás zvieratká, ochutnávka 

mlieka a mliečnych výrobkov, pobyt v prírode, čerstvý vzduch. 

Úžasný deň, keby ich tak bolo viac... Uvidíme čo nás čaká 

v októbri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

   Mgr. Ingrid Kosmeľová 

riaditeľka ZŠ s MŠ 
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ŠKOLSKÉ OKIENKO - detská tvorba 

Orko  a Šeďo                                      

Orko je mača behavé 

a preto rýchlo vyhladne. 

Na borovicu lezie rád, 

občas z nej hodí papulniak. 

A Šeďo – jeho brat, 

je tiež veľký „nezbedák...“ 

                                    

Šeďo a Orko – to sú oni,  

Kocúrikovia malí, nezbední. 

Radi si behajú po dvore, a potom si každý spať ľahne. 

Veľmi rýchlo vyhladnú, a potom papať chcú... 

Keď papať dostanú, hneď všetko vylížu. 

Veselí sú stále ako každé mača malé! 

                                               

My sme malé kocúre, a radi sa hráme... 

Dobrí sme a poslušní, ale často vyvádzame. 

 

                                    PLAMENIAK 

Plameniak je pekný vták, Zuzkin veľký kamarát.  

Vo vode sa čľapká rád, zvykne sa v nej hrať. 

Korčule by si v zime obul rád, na jazere bude rýchlejší  ako vlak. 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

            PIPI je vždy veselá, šibalstvá stále vymýšľa. 

Kamarátov Tomyho a Aniku má, každý deň je s nimi zábava. 

        S policajtmi žarty robí, na streche ich za nos vodí. 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                 Autorka : Alica Hanová,  

                                                                                                                                 3. ročník Základná škola s materskou školou Prenčov  

Tancovali mačky 

 

Tancovala mačka s „mačkom“, rozlievali misku 

s mliečkom. 

Počkaj, počkaj mačka mladá, ako si to tancovala? ! Že 

si to vylievala? 

Neboj sa ty, mačka s mačkou, vylížeme spolu všetko. 

A keď všetko vylízali, zase spolu tancovali... 

Básnička o sove Bombičke 

 

Ja som sova Bombička, a nie som vôbec maličká. 

Hlava veľká, nohy krátke, dve krídelká na lietanie. 

Ja som bomba-Bombička, zelená ako trávička. 

Telo veľké, uši malé, akurát na počúvanie. 

Ja som bomba-Bombička, guľatá ako loptička. 
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JESEŇ ŽIVOTA SME OSLÁVILI V SEPTEMBRI 

 

Mesiac október sa tradične pripomína ako mesiac úcty 

k starším. Naša obec pripravila slávnostnú akadémiu pre jubilantov 

a pre našich seniorov o mesiac skôr z dôvodu zhoršujúcej sa pan-

demickej situácie, ale hlavne preto, že sme sa chceli s Vami všet-

kými stretnúť, poďakovať sa Vám, za Váš plodný život, za Vašu 

prácu i za to že žijete medzi nami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: jubilanti „60“ 

Počas slávnostnej akadémie, ktorá sa konala 10. septembra 

2021 sme sa stretli so seniormi a jubilantmi našej obce kde sme si 

spolu s nimi zaspomínali na ich detstvo, na mladosť a jubilantom, 

ktorí sa dožili v roku 2020 a 2021 krásnych okrúhlych životných 

jubileí, sme zo srdca zablahoželali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: jubilanti „65“ 

V bohatom programe vystúpili deti zo ZŠ v Prenčove, mladé 

tanečníčky z FSk Prenčovan a čerešničkou na torte bolo vystúpe-

nie hudobnej skupiny SENZUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: jubilanti „70“ 

Pracovníčky obecného úradu, OZ Zlatá cesta a Komunitného 

centra pripravili pre všetkých chutné občerstvenie. Pani starostka 

Mgr. Alena Ciglanová zaželala našim milým hosťom za seba i za 

všetkých občanov obce Prenčov pevné zdravie, veselú myseľ, veľa 

úsmevu, elánu a radosti zo života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: jubilanti „75“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: jubilanti „80“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO: jubilanti „85“ 

 

Jubilantmi, ktorí dovŕšili krásnych 90 rokov boli v roku 2020 

pani Adamovicová Zuzana a Buštorová Mária. V roku 2021 sa toh-

to krásneho jubilea dožila pani Frčková Anna. Tieto jubilantky sa 

nášho podujatia nezúčastnili zo zdravotných dôvodov.  

Našim jubilantom a seniorom prajeme ešte veľa krásnych 

slnečných dní a rokov v zdraví a ešte veľa prežitých farebných je-

sení. 

          Anna  Kriegerová 

    STRANA 5                                                                                                                                                 PRENČOVAN     STRANA 7                                                                                                                                                 PRENČOVAN  
   PRENČOVAN                                                                                                                                                 STRANA 15 



 
 

Kružlic Ľubomír             Rákayová Jana     

Kružlicová Jana                 Turčániová Mária      

Kružlicová Nikola             Erneková Dagmar   

Kružlicová Kristína         Hofreiter Kamil      

Rejková Martina             Fajnorová Božena 

Bitušiaková Silvia               Totkovičová Emília 

Sopko Peter                       Považanová Ľubica 

Bitušiak Jaroslav              Jančeková Anna 

 
   STRANA 16                                                                                                                                               PRENČOVAN 

 
PRIHLÁSILI SA: 

UMRELI: 

Šuleková Ľudmila 

Vankovicová Angela 

Kopčanová Viera 

Sakolcajová Mária 

Remiar Ján 

KTO SA NARODIL: 

 SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

Vajda Ján 

Kališek Kristián 

Borgula Michal, Kondek 
Matúš, Víťazková  

Karolína, Nieddu Jakub 

Mičíková Ema 

 

 

Svoreňová Erika, Ing.         

Svoreňová Linda              

Svoreňová Lucia            

Olík Vladimír, Ing.             

Olíková Veronika, Mgr.     

Olíková Veronika                    

Olíková Nela 

Olík Viliam 

ODHLÁSILI SA: 

OFK ŠTART Prenčov v roku 2021 

Tak ako bežný každodenný život, tak aj ten športový 

a futbalový v roku 2021 narušila a obmedzila pandémia 

a protipandemické opatrenia s ňou spojené. Jarná časť sezóny 

2020/2021 tak bola zrušená. Nová sezóna 2021/2022 začala 

2.8.2021. 

Náš obecný futbalový klub pôsobí v IV. Mirage lige čo je 

najvyššia súťaž bývalého žiarskeho okresu. V bráne sa mužstvo 

spolieha na skúsenosti a stabilné výkony brankára J. Herolda 

a vo futbalovom poli na vekom mladých ale futbalovo už skúse-

ných futbalistov bratov Andreja (kapitán mužstva) a Martina Cho-

vana, bratov Michala a Rasťa Blahúta a bratov Šimona a Braňa 

Beňovica. Zvyšok tímu tvoria väčšinou mladí futbalisti, čo dáva 

mužstvu perspektívu že káder by mohol zotrvať spolu dlhšiu dobu 

a napredovať. Mužstvo začal trénovať hráč Rasťo Blahút, ktorý si 

plánuje do budúcnosti urobiť aj licenciu na trénera. Momentálne 

máme dvoch trénerov s licenciou Kamila Chovana a Andreja 

Chovana, ktorí sa zúčastňujú a pomáhajú na tréningoch.  

Momentálne sa družstvo po odohraných 11 zápasoch na-

chádza v tabuľke na 10. mieste s 3 výhrami, s 2 remízami a 6  

Stav obyvateľov k 01.01.2021                                                     637 

Počet prihlásených k trvalému pobytu (k 30.09.2021)              16 

Počet odhlásených z trvalého pobytu (k 30.09.2021)                11 

Počet zomrelých (k 30.09.2021)                                                    5                                               

Počet narodených (k 30.09.2021)                                                   7 

Stav obyvateľov (k 30.09.2021)                                                  644 

prehrami. Súčasné družstvo má na to, aby sa v tabuľke pohybova-

lo niekde v polovici.             

Ešte pár viet k žiackemu futbalu na Prenčove. Keďže v  se-

zóne 2021/2022 viac hráčov už nemohlo hrať v súťaži kvôli veku, 

keďže je ohraničený do 15. roku dieťaťa a nových hráčov pribudlo 

málo, družstvo žiakov sme do súťaže neprihlásili. Ak by bol záu-

jem zo strany rodičov a detí treba sa prihlásiť u pani Chovanovej 

a začne sa  znovu trénovať a následne družstvo prihlásime do sú-

ťaže. 

Obecný klub by chcel všetkých priaznivcov stolného tenisu 

pozvať na obľúbený  Silvestrovský turnaj v stolnom tenise ak to 

pravdaže situácia dovolí. Keďže v roku 2020 sa pre pandémiu tur-

naj nekonal veľmi dúfame, že tohto roku sa nám ho podarí zorga-

nizovať. 

Záverom treba len dúfať, že futbalová sezóna 2021/2022 sa 

odohrá kompletná a že v súčasnej dobe nie sú ani dôležité výsled-

ky ani víťazstvá, ale návrat do normálneho života bez obmedzení, 

čo bude tým najväčším víťazstvom pre nás všetkých.   

                                              Kamil Chovan, Ján Dolinský 


