noviny z našej dediny
občasník pre obyvateľov Hronca

Vážení občania

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v období blížiacich sa vianočných sviatkov, záveru starého roka a zrodenia nového. Zároveň prichádza čas hodnotenia a bilancovania nášho
bytia v dosluhujúcom roku, ktorý každému
z nás priniesol čosi iné. Niekomu viac radostí ako starostí, niekomu viac doprial, inému
čosi zobral.
V ponímaní našej obce uplynul prvý rok po
komunálnych voľbách, keď ste Vy , občania,
rozhodli o zložení orgánov samosprávy. Či ste
sa rozhodli správne, to môžete už teraz sami
posúdiť. Osobne môžem skonštatovať, že novozvolení poslanci, i ja, sme našli spoločnú
reč, ktorá nemá byť prerušením kontinuity
s predošlými rozvojovými aktivitami a má
byť obdobím,ktoré zároveň otvorí cestu aj
niečomu novému. Skrátka povedané, spoločnými rozhodnutiami docielime ďaleko viac.
Vlastnou iniciatívou sa snaží každý z nás
pričiniť o to, aby obec napredovala vo všetkých aspektoch. Či sa nám to skutočne aj
darí, sa dozviete z tohto občasníka, ktorý
aspoň z časti približuje každodenný život
v našej obci a prichádza k Vám práve v tieto
predvianočné dni.
V roku 2015 sme sa snažili postupne plniť
jednotlivé úlohy a zámery podľa našich
možností. Pri tejto príležitosti mi dovoľte vážení spoluobčania stručne zhodnotiť
našu prácu.
V oblasti rozvoja, výstavby, životného prostredia a bezpečnosti bolo našou snahou
ukončiť výmenu okien a realizovať opravu
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Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok,
šťastie nech sprevádza každý Váš krok.
fasády na budove obecného úradu. Tieto
práce boli ukončené v mesiaci máj. Výmenou
okien sme dosiahli výraznú úsporu finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej energie.
Našim plánom a veľkým snom priaznivcov
športu bolo vybudovanie multifunkčného
ihriska. Vo volebnom programe sme dali
prísľub zabezpečiť vypracovanie projektu na
túto stavbu. Podarilo sa nám však oveľa viac.
Využili sme možnosť podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na základe
výzvy Úradu vlády SR v programe „Podpora
rozvoja športu“na rok 2015 , nakoľko sme boli
úspešní a Obecné zastupiteľstvo obce Hronec
schválilo spolufinancovanie, výstavba multifunkčného ihriska bola 28. 9. 2015 ukončená. 15. 11. 2015 nám ihrisko slávnostne
odovzdal predseda Národnej rady Slovenskej
republiky p. Pelegríny, spolu s podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky
p. Laššákovou.
Niekoľkoročným problémom bolo zaplavovanie komunikácie – Nálepkovej ulice
a parciel pod komunikáciou počas prívalových dažďov. V tomto roku sa nám tento
problém podarilo odstrániť, vybudované
bolo odvodnenie časti miestnej komunikácie.
Ďalším našim plánom je vybudovanie
oplotenia a osvetlenia v miestnom cintoríne a vydláždenie hlavných prístupových
chodníkov. V súčasnej dobe je spracovaný
projekt na realizáciu týchto prác. Veríme,
že v roku 2016 sa nám tento zámer podarí
uskutočniť.
23. 7. 2015 pri silnom nárazovom vetre došlo k vyvráteniu dreviny – lipy na Švermovej
ulici a poškodeniu prístrešku na súkromnom pozemku. V snahe zaistiť bezpečnosť
nielen obyvateľov tejto časti obce, ale aj
bezpečnosť cestnej premávky a okoloidúcich občanov bolo vydané rozhodnutie na
výrub stromov, ktorých zdravotný stav je
zlý. Výrub týchto stromov bol realizovaný
v mesiaci november. Z rovnakých dôvodov
sme v spolupráci so š.p. Lesy SR zabezpečili
výrub stromov na Mlynskej ulici, ktoré bezprostredne ohrozovali okolité rodinné domy,
cestnú premávku ako aj bezpečnosť obyva-

teľov. Nezaháľali sme ani v oblasti kultúry.
O tradičných podujatiach zorganizovaných
v 1. polroku 2015 sme Vás informovali
prostredníctvom minulého vydania našich
novín.
V druhom polroku sa nám tiež podarilo
pripraviť zaujímavé kultúrno-spoločenské
akcie. V júni sme zorganizovali ďalší ročník Okresnej prehliadky speváckych skupín
a sólistov seniorov okresu Brezno a tradičnú súťaž „O najchutnejší Jánsky guľáš“. I keď
nám počasie neprialo, uskutočnil sa aj „Palacinkový Annabál“. Súťažiace družstvá neodradila ani búrka a silný lejak, počkali kým
sa počasie umúdri a pustili sa do súťaženia.
V auguste sme si pripomenuli 71. výročie
slovenského národného povstania za účasti
poslanca NR SR p.Jaroslava Demiana.
Každoročne v októbri kultúrnym podujatím
a posedením pri dobrej hudbe a občerstvení potešíme našich seniorov. Už tradičnou
sa stala „Mikulášska nádielka pre malých aj
veľkých, ktorá sa konala 5. 12. 2015.
Vážení spoluobčania, v mene svojom,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva
ďakujem všetkým občanom, spolupracovníkom, firmám i organizáciám za dobrú
spoluprácu v roku 2015 Poďakovanie patrí
i sponzorom - Pekáreň St. Klaus – p. Perichtová, Modeláreň s.r.o. - p. Konkolovský,
PRO SOUND A LIGHT Marián Auxt, Ing.
Emil Caban, Kaviareň Koruna – p. Soňa
Trniková, Pizzeria Hronka – p.Olšiaková, RENOVIA sr.o. Zvolen – p. Krnáč, Turist Hotel
Drotár – p. Miroslav Medveď, ZLH Plus a.s,
HSQ Brezno – Ing. Marek Bukovčan.
Na záver Vám vážení spoluobčania želám
radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania
a predsavzatia. Našim deťom želám bohatého Ježiška. Aby pod vianočným stromčekom
našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie
a veľa psychických a fyzických síl.

Šťastné, veselé a požehnané
vianočné sviatky!

Bohuslav Nemky, starosta obce Hronec
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Z práce poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hronec
Vzhľadom na množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné implementovať na konkrétne podmienky obce, poslanci Obecného zastupiteľstva obce Hronec zasadali v II. polroku 2015 celkom 4 krát. Na riadnych zasadnutiach boli schválené dôležité dokumenty ako: Záverečný účet obce Hronec za rok 2014, Konsolidovaná výročná správa obce Hronec za rok 2014, Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 a I. polrok 2016, Všeobecne záväzné nariadenia obce Hronec č. 1/2015 až 7/2015,
Rozpočet obce Hronec na rok 2016.Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledku overenia
účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z.
Prijaté Všeobecne záväzné nariadenia:
VZN č. 1/2015 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Hronec- účelom Prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti užívateľov multifunkčného ihriska s umelou trávou o rozmere
33x18m, ktoré je vybudované v športovom areály. Upravené sú prevádzkové hodiny a poplatok za užívanie multifunkčného ihriska.
Prevádzkové hodiny
Multifunkčného ihriska Hronec:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
Pondelok:
10:00 hod. – 11:30 hod.
11:30 hod. – 14:00 hod.
14:00 hod. – 17:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

Materská škola Hronec
individuálne rezervovanie pre záujemcov,
verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

Utorok:
09:00 hod. – 14:00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov,
14:00 hod. – 16:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
16:00 hod. – 19:00 hod. ŠK futbalový oddiel Hronec,
Streda:
09:00 hod. – 14:00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov,
14:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,
Štvrtok:
09:00 hod. – 14:00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov,
14:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,
Piatok:
09:00 hod. – 14:00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov,
14:00 hod. – 16:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
16:00 hod. – 19:00 hod. ŠK futbalový oddiel Hronec,
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
Pondelok:
09:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,
Utorok:
09:00 hod. – 16:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
16:00 hod. – 19:00 hod. ŠK futbalový oddiel Hronec,

Streda:
09:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,
Štvrtok:
09:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,
Piatok:
09:00 hod. – 16:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
16:00 hod. – 19:00 hod. ŠK futbalový oddiel Hronec,
Sobota – Nedeľa.
09:00 hod. – 13:00 hod. rezervovanie pre záujemcov
(užívateľom nad 18 rokov),
13:00 hod. – 17:00 hod. deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervované pre záujemcov
(užívateľov nad 18 rokov),
Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len
v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení. Od poplatku za
služby spojené s užívaním MI sú oslobodení členovia ŠK Futbalového oddielu Hronec.
Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené sumou
5,- € /hod. Príplatok za osvetlenie je 2,- € /hod.
VZN 2/2015 - o poskytovaní jednorázových finančných výpomocí
z rozpočtu obce Hronec.
Predmetný návrh VZN upravuje v písomnej forme poskytovanie
jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Hronec obyvateľom trvalo bývajúcim v obci Hronec, ktorí ku dňu 1.1. príslušného príslušného roku dosiahli vek 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP a za predpokladu, že má obec na tento účel v rozpočte na
príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.
VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb pre
obyvateľov obce Hronec.
VZN obsahuje zmeny, ktoré vyplynuli zo samotnej novely zákona
o sociálnych službách. Hlavným cieľom novely zákona o sociálnych
službách je zlepšiť kvalitu sociálnych služieb, upraviť pravidlá podpory sociálnych služieb, zvýšiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych
služieb, ale aj upraviť viaceré otázky ktoré si vyžiadala prax.
VZN č. 4/2015 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území obce Hronec.
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Doteraz platné VZN č. 4/2012 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia nadobudlo účinnosť dňa 20.12.2012. Pri jeho používaní
v praxi boli preukázané nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.
Z uvedeného dôvodu navrhujeme nové znenie VZN, čím budú nedostatky odstránené a navrhované VZN bude prehľadnejšie a jasnejšie, doplnené o nové položky, upravená výška poplatkov, doplnené
povinnosti prevádzkovateľov MZZO. K úprave niektorých položiek
došlo z dôvodu, že obec má určiť poplatok úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
VZN č. 5/2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu
obce Hronec podľa zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Hronec.
Obec Hronec, ako príslušný orgán územného plánovania obstarala
územnoplánovaciu dokumentáciu Územný plán obce Hronec, Zmeny a doplnky č. (ďalej len ÚPD). Prerokovanie návrhu ÚPD bolo
oznámené na úradnej tabuli obecného úradu 23.3.2015, oznámenie
bolo vyvesené po dobu 30 dní. Návrh je v zásadných koncepčných
otázkach v súlade so zadaním, ktoré bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva obce Hronec č. 13/2004, zo dňa 28.9.2004
VZN č. 6/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Obec Hronec má na svojom území zriadenú Materskú školu s právnou subjektivitou, sídlo ul.29.augusta 64, Hronec. V zmysle zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje obec Hronec každoročne dotácie na mzdy a pre-

vádzku na kalendárny rok podľa počtu detí v MŠ, (potencionálni
stravníci) podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho roka. Pre
výpočet dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hronec na rok 2016, boli použité predpokladané
bežné výdavky na osobné náklady a predpokladané prevádzkové
náklady MŠ .
VZN č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Od 1. Januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch
(č. 79/2015 Z.z.) spolu s vykonávacími predpismi v odpadovom
hospodárstve. Nová právna úprava si následne vyžiada aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení. Nový zákon mení i niektoré
iné zákony a k nim patrí i zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre drobný stavebný odpad je nová definícia a je to „odpad
z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo
pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.“ Vo vzťahu k miestnemu poplatku zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam zaviesť množstvový
zber drobných stavebných odpadov, čo znamená, že ten komu drobný stavený odpad vznikne, bude zaň platiť miestny poplatok. Zákon
zároveň určuje rozpätie sadzby poplatku 0,015 – 0,078 € za kilogram
týchto odpadov. Pre absenciu relevantných podkladov o produkcii
drobných stavebných odpadov bola pre rok 2016 sadzba poplatku
0,030 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Zohľadňuje dopravu odpadu, manipuláciu s ním, DPH, cenu za
zneškodnenie a poplatok za uloženie na skládku.

Z kultúrneho a spoločenského života
20. 6. 2015 sa v kultúrnom dome v Hronci stretli spevácke skupiny seniorov okresu Brezno.

V programe vystúpilo celkom 12 súborov
a to Lehotianka - Dolná Lehota, Chabenec - Jasenie, Seniori Brezinky - Polomka, Jozef Beraxa - Podbrezová Štiavnička,
Seniori - Valaská, Nádeje - Závadka nad
Hronom, Lipianka - Pohronská Polhora,
Senior - Brezno, Jeseň života - Braväcovo, Potešenie - Michalová, Bacúšan Senior - Bacúch, Dalarda Hronec.
Slávnostný program prehliadky otvoril
predseda okresnej organizácie v Brezne pán Daniel Kyanica. „Pieseň má nenahraditeľné miesto v histórii národa
najmä spôsobom jej rozširovania. Zaspievať si, zanôtiť si v istých chvíľach je
priam prirodzené. Lebo vraj, kto sa oddáva spevu, má dobré srdce. Spievať sa
má vždy, v radosti i smútku. „Ak sa tešíš
– nuž si spievaj. Ak ti je do plaču, skús
si zaspievať, zaiste sa ti uľaví, radí priateľská duša a pridáva – Vždy si osládzaj
život spevom.“ Piesňou sa naozaj dá stri-

Okresná prehliadka speváckych skupín
a sólistov seniorov okresu Brezno

asť z človeka tieseň. Zaháňa sa ňou osamelosť ľudskej duše“. Aj týmito slovami
sa k účastníkom podujatia, pozvaným
hosťom i početnému obecenstvu prihovoril starosta obce Hronec p. Bohuslav

Nemky. Podľa tradície uplynulých ročníkov záverom zaplnili javisko vedúci
súborov, aby z rúk predsedu okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov prevzali
ďakovné listy.
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Milovníci kotlíkového guľášu vedia, že tradične sa koncom júna v Hronci koná súťaž
„O najchutnejší jánsky guľáš“.

Súťaž „O najchutnejší jánsky guľáš“

Nebolo tomu inak ani tohto roku
a tak sa 27. 6. 2015 opäť stretli súťažiaci
v športovom areály , kde predviedli svoje kulinárske schopnosti vo varení tohto
pokrmu.
Do súťaže sa prihlásilo celkom 8 družstiev: ZO JDS Hronec, Materská škola,
Dobrovoľný hasičský zbor obce, Športový klub futbalový oddiel, Kaviareň
Koruna, Pizzeria Hronka I. Pizzeria
Hronka II, Klub strany SMER-SD. Počas varenia prebiehali zábavné súťaže
ako hádzanie šípkami na terč, kop lopty na malú bránku, hádzanie krúžkov,
požiarny útok. Medzi obľúbené súťažné
disciplíny patrí vyrezávanie rôznych
tvarou zo zemiakov a vlastná poézia na
tému „Guľáš“
Víťazom v športovo-zábavných disciplínach sa stalo družstvo Športového
klubu – futbalový oddiel v zložení
p. Zuzana Budajová, p. Ivan Gromus
st. a Stanislav Schmidt., ktoré sa zároveň podľa rozhodnutia prítomných
návštevníkov stalo najsympatickejším
družstvom súťaže.
V záverečnej ochutnávke porota rozhodla, že „Najchutnejší jánsky guľáš“
v roku 2015 uvarilo družstvo klubu stra-

ny SMER-SD v zložení – p. Pavol Syč,
p. Vladimír Machyniak, p. Milan Schwarzbacher. Vo večerných hodinách bola zapálená „Jánska vatra“ a zábava pokračovala
pri dobrej hudbe a občerstvení.
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Oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania

Slovenské národné povstanie je udalosť,
ktorá má osobitné miesto v našich národných dejinách a tým aj v našich mysliach
a srdciach. Povstanie je svedectvom hrdinského odporu malého národa proti veľkej
vojenskej sile, odporu proti vstupu fašistickej okupačnej armády na slovenské územie.
Povstanie je pozitívnym a príťažlivým príkladom hrdinského zápasu za ideály slobody,
demokracie, sociálnej spravodlivosti alebo
národnej emancipácie. Ukázalo, že slovenský
národ nie je ochotný kolaborovať s nemeckým
fašistickým režimom, že vedel nájsť vnútornú
silu na to, aby sa vzoprel vojenskému a politickému diktátu fašistickej okupačnej mocnosti.
Boj povstalcov je veľkým vzorom statočnosti
a nezlomnosti voči násiliu páchanému v časoch totality a vojnového besnenia.
27. augusta 2015 sme si spomienkovými

oslavami pripomenuli 71. výročie Slovenského národného povstania. Hlavným významom SNP je predovšetkým to, že otvorilo
cestu k novému, lepšiemu a spravodlivejšiemu životu v oslobodenej vlasti. Slovenské
národné povstanie je v slovenskej histórii
výnimočným počinom. Nemusíme zveličovať ani spochybňovať jeho vojenský a politický význam. Povstaním sme sa prihlásili
k protihitlerovskej koalícii, k tým myšlienkam, pre ktoré je obrana slobody a spravodlivosti tým najvyšším cieľom. Slovenské
národné povstanie nám dnes pripomína

množstvo pamätníkov a hrobov v našich
mestách, obciach a horách, na ktorých sú
vyryté mená tých, ktorí zahynuli. Každé
z nich symbolizuje, že Povstanie to nie je len
historická udalosť, ale aj množstvo ľudských
osudov a hrdinstiev. Práve týmto ľuďom sme
zaviazaní nespreneveriť sa hodnotám, za ktoré zomreli, a ja verím, že tento odkaz budeme
mať vždy na pamäti a že ho naplníme svojím každodenným životom v prospech našej
krásnej vlasti – Slovenskej republiky.
Bohuslav Nemky
predseda ZO SZPB v Hronci
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Búrka a silný lejak boli súčasťou „Palacinkového
Annabálu“ 25.7.2015. Ani nepriazeň počasia neodradila prihlásených súťažiacich a tak ak po iné roky sa súťaž uskutočnila. Sedem trojčlenných družstiev v časovom limite 1 hodina upieklo 433 palaciniek, ktoré boli
ponúknuté prítomným.
Víťazom sa stalo družstvo v zložení Zuzana Kňazíková,
Mária Gromusová a Marta Antesová s celkovým počtom
107 palaciniek
Návštevníci mali možnosť zakúpiť si tombolové lístky. Výťažok z tomboly bol venovaný Materskej škole
v Hronci.
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Posedenie dôchodcov pri príležitosti
mesiaca „Úcty k starším“

Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme
okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne
hýriť najkrajšími farbami –zlatožltá, červená,
hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju
obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy.

Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom,
až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na
jeseň. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale
život ide ďalej.

Príjemné jesenné popoludnie strávili seniori
z našej obce, keď bolo pre nich pripravené
posedenie pri dobrej hudbe a občerstvení. Na
úvod milým programom všetkých potešili deti
z Materskej školy v Hronci. O dobrú zábavu
a do tanca hral Tanečný orchester z Valaskej.

„Mikulášska nádielka pre malých aj veľkých“

Mikulášska nádielka v Hronci začala na Námestí skvelou atmosférou , kultúrnym programom tých najmenších – detí z Materskej
školy. Nielen neodolateľná vôňa kapustnice
a „hasičskej harule“ , ktorá sa sa šírila do
ďaleka , ale aj hudobná skupina HEX prilákala všetky vekové kategórie. Po výbornom vystúpení populárnej skupiny HEX
deti netrpezlivo čakali príchod obľúbeného

Mikuláša. Ako prvý dorazil na hrončianske
námestie neposedný čert, ktorý sa priviezol
na vláčiku. Pri jeho príchode sa nebo nad
Hroncom rozžiarilo krásnym ohňostrojom.
Mikuláš medzi hrončianske deti zavítal aj
so svojim nerozlučným spoločníkom – anjelom. Tentoraz prišli netradične – na ozdobenom, rozsvietenom prívesnom vozíku.
(pokračovanie na str. 7)
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Krátko po príchode sa Mikuláš ujal prvej
milej úlohy. Čarovnými slovami rozsvietil
vianočný strom , ktorý sa rozžiaril krásnymi svetielkami. Aká by však bola „Mikulášska nádielka“ bez sladkostí? Dobrosrdečný
deduško mal samozrejme plný kôš sladkých
dobrôt , aj tentoraz spoločne s anjelom i čertom nimi deti ochotne obdaroval. Záujem
bol veľký aj o „Mikulášsku“ jazdu vláčikom.
Ďalšie chvíle patrili hudobnej skupine Los
babracos. Hudbou a spevom navodili tú
správnu mikulášsku atmosféru.

Pobyt v prírode je prirodzená aktivita človeka,
pre niektorých viac pre niektorých menej potrebná
Tí, čo prichádzajú do prírody za oddychom
vyhľadávajú pokojné a čisté miesta. Je však
veľa takých čo si urobili z prírody odpadkový dvor. Všetko nepotrebné vynesú do
prírody a vyhodia pri lesných cestách, pred
i za obcou, do potoka a nestarajú sa o to,
koľko rokov to tam bude, alebo sa jednoducho spoliehajú na to, že niekto to po nich
poupratuje.
Nie je vám ľahostajná príroda a hnevá vás
to, čo v nej veľakrát nájdete a čo do nej
vonkoncom nepatrí? Mária Nemčáková je
jednou z tých, a preto sa rozhodla vyčistiť
a odstrániť nelegálne skládky vytvorené
uprostred prekrásnej hrončianskej prírody.
O tejto iniciatíve informovala starostu obce
p. Bohuslava Nemkyho, ktorý jej snahu
a aktivitu ocenil vecným darom. Na spoločnom stretnutí Márii poďakoval, že si našla
čas a chuť pomôcť lesu zbaviť sa záťaže komunálneho odpadu. Je príjemné vedieť, že
máme v našej obci podporu enivronmetnálne aktívnych ľudí.

Mladým záleží
na našej prírode
Mária Nemčáková z Hronca sa rozhodla vo svojom voľnom čase, počas prázdnin urobiť niečo netradičné - Vzala do
rúk igelitové vrecia a náčinie, ktorými
celé hodiny, bez nároku na akúkoľvek
odmenu, odstraňovala nánosy odpadov
a tým prispela k zlepšeniu životného
prostredia a skrášlila okolie v ktorom
žije. Kiežby svojim pozitívnym vzťahom k čistote prírody motivovala aj
mnohých iných.
Majka príroda Ti ďakuje a my tiež.
Emil Banko
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29.6.2015 celú našu obec zasiahla smutná správa o úmrtí
vzácneho človeka, rodáka z Hronca maestra Ladislava Chudíka.

N

a jeho počesť sa dedinou rozozvučali zvony z našej zvonice, na budove obecného úradu
sme vyvesili čiernu zástavu. V obradnej
miestnosti Obecného úradu v Hronci mohli jeho rodáci i obdivovatelia
z okolia vyjadriť svoje smútočné pocity
v kondolenčnej listine. Sieň bola otvorená niekoľko dní od 7.00 do 18.00 h.
Vo štvrtok 2.7.2015, bola za zosnulého
Pána herca v miestnom rímskokatolíckom kostole odslúžená svätá omša.
Posledná rozlúčka s hereckou legendou p. Ladislavom Chudíkom sa konala
3.7.2015 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislava.
Na poslednej ceste s umelcom sa za
všetkých rodákov prišiel rozlúčiť starosta obce Hronec p. Bohuslav Nemky
a vedúca obecného úradu Mgr. Jaroslava Gromusová.
Národom milovaný herec Ladislav Chudík túžil splynúť so svojím rodiskom,
dedinou Hronec, ktoré od detstva veľmi
miloval.
Jeho posledné zbožné prianie mu splnila
manželka Alena , ktorá prišla 28. 9. 2015

na Hájny grúň spolu s dlhoročným kolegom Dušanom Jamrichom, režisérom
Patrikom Lančaričom, hercom Robom
Rothom, najvernejšou fanúšičkou Evou
Prokopovou a rodinnou kamarátkou
Dadikou Fráňovou. Jedinečného pietneho aktu, pri ktorom všetci prítomní
rozptýlili hercov popol na štyri svätové
strany sa zúčastnil starosta našej obce
p. Bohuslav Nemky.
Legenda slovenského herectva navždy
odišla do hereckého neba a rodný Hronec bude za ňou ešte dlho smútiť.
Česť jeho pamiatke!
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Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla

Hrončianskym hasičom sa v sobotu 17. 10.
2015 splnil veľký sen. Podpredseda vlády SR
a minister vnútra SR Robert Kaliňák odovzdal do rúk veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Patrika Kučeráka kľúče
od nového zásahového vozidla, ktoré bude
slúžiť pri ochrane majetku, bezpečnosti
a zdravia našich spoluobčanov. Starosta obce
p. Nemky poďakoval podpredsedovi vlády SR
a ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliňákovi
v mene svojom ako aj v mene všetkých členov dobrovoľného hasičského zboru našej
obce za dar, ktorý je pre náš Dobrovoľný hasičský zbor veľkým prínosom.
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Slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska v Hronci

Naša obec je právom hrdá na svoju históriu,
prekrásnu scenériu a teší sa záujmu domácich ale aj zahraničných turistov. Žijeme
svojim každodenným životom, ku ktorému
neodmysliteľne patrí aj sféra športu, ktorej
história siaha až do obdobia po prvej svetovej vojne. Organizované športové dianie
v obci sa spája najmä s futbalom. Prvé riadky futbalovej kroniky sa začali písať v roku
1921 založením Hrončianskeho atletického
klubu, ktorý ako telovýchovný spolok mal
za úlohu všestranne povzniesť telovýchovu,
najmä futbal, ale aj lyžiarstvo a ľahkú atletiku po vzore nášho rodáka Alojza Sokola,
ktorý v roku 1896 na olympiáde v Aténach

v behu na 100 m získal bronzovú medailu.
V súčasnej dobe máme aktívny futbalový oddiel – družstvo dospelých, ktoré už niekoľko
rokov dosahuje výborné výsledky, preto je
snahou starostu obce a snahou poslancov
Obecného zastupiteľstva vytvárať im maximálne vhodné podmienky pre reprezentáciu našej obce. Jednou z priorít pre súčasné
volebné obdobie bolo vybudovanie viacúčelového ihriska. Preto sme využili možnosť
požiadať o poskytnutie dotácie na základe
výzvy v programe „Podpora rozvoja športu“
na rok 2015, kde sme pri získaní finančných
prostriedkov boli úspešní. Práce na výstavbe
multifunkčného ihriska boli dňa 28. 9. 2015

Domy a ľudia

ukončené a ihrisko slávnostne odovzdal starostovi obce 15. 11. 2015 predseda Národnej
rady Slovenskej republiky p. Peter Pelegríny,
spolu s podpredsedníčkou Národnej rady
Slovenskej republiky p. Jankou Laššákovou a
splnomocnencom vlády pre mládež a šport
pánom Dušanom Galisom.
Chráňme si a vážme si naše nové športovisko,
správajme sa k nemu tak, aby sa zachovalo aj
pre budúce generácie.

Belloniho vila

Neďaleko vstupu do Hronca, na ľavej strane
hlavnej cesty smerujúcej od Prajského domu
k fabrike, všimne si návštevník murovanú
ohradu v popredí s dvomi veľkými brezami.
Ponad ohradu vykúka rozložitá vila. Jej vybudovanie súviselo s hrončianskou úzkokoľajnou lesnou železnicou.
Lesná úzkokoľajka
Dopravu surovín a železiarskych výrobkov
hrončianskych hút a hámrov oddávna zabezpečovali po cestách svojimi záprahmi obyvatelia okolitých obcí. Drevo z lesov do hút a na
píly sa transportovalo vodnou cestou – splavovaním potokmi za pomoci vodných nádrží
– tajchov. Od polovice 19. storočia fungovala
v hrončianskej fabrike ako ,,vnútropodniková
doprava“ úzkokoľajná železnica. Spájala zlieváreň pod Kopcom so závodom v Lisovni. Od

roku 1883 trať úzkokoľajky viedla z Hronca
cez závod na Chvatimechu do závodu v Podbrezovej i do fabriky na Piesku. V roku 1886
bola v réžii podbrezovskej štátnej železiarne
vybudovaná riadna trať štátnej dráhy z Banskej Bystrice do Podbrezovej. V roku 1896
predĺžili túto trať cez Brezno a Pohronskú Polhoru do Tisovca.
V roku 1907 začali štátne lesy výstavbu úzkokoľajnej lesnej železnice (rozchod 760 mm)
kvôli intenzívnemu zvozu drevnej suroviny
(väčšinou guľatiny) z lesov Čierneho Balogu
na pílu Štiavnička. Práce dokončili v roku
1909 a v ďalších rokoch predĺžili vetvy železnice do všetkých okolitých dolín v povodí
Čierneho Hrona. V roku 1915 cez prvú svetovú vojnu postavili ruskí vojnoví zajatci úzkokoľajnú trať cez Osrblie do Anderlovej a na Tri
Vody. Všetky trate tejto lesnej úzkokoľajky do-
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siahli postupne celkovú dĺžku 137 km. V roku
1909 spojila Hronec s Podbrezovou riadna
železničná trať. Na hrončianskej železničnej
stanici vzniklo prekladisko z lesnej železnice
na túto trať. Vlaky nákladnej dopravy odvážali do sveta okrem dreva aj výrobky zlievárne
a smaltovne, popritom trikrát denne začali
premávať aj vlaky osobnej dopravy Hronec
– Chvatimech - Podbrezová.
Od roku 1918 v prvej Československej re-

publike dostala hrončianska lesná úzkokoľajka úradný názov Štátna lesná železnica
s osobitným riaditeľstvom v Hronci. Bol to
dôležitý samostatný útvar, ktorý fungoval
v rámci podniku Štátne lesy a statky. Železnica mala postupne vyše sto zamestnancov
rôznych profesií. V porovnaní s inými lesnými železnicami na Slovensku prepravila ročne
najväčšie množstvo dreva. Zabezpečovala aj
verejnú osobnú dopravu na trati Čierny Balog

– Hronec – Štiavnička. Lesnej železnici patrili
početné trate, koľajiská, výhybne, mosty, výhrevne a ďalšie prevádzkové stavby, tiež staničné budovy v Hronci a na Čiernom Balogu.
Ťažnými strojmi bolo 7 parných a 1 benzínová lokomotíva. Vozový park tvorili oplenové,
plošinové, osobné, špeciálne a služobné vozne
doplnené niekoľkými motorovými drezinami
rôznych typov.
(pokračovanie nabudúce)

Sezóna DHZO 2015

Členovia DHZO Hronec sa aj v roku 2015 aktívne zapájali do súťaží v hasičskom športe.
Reprezentovali sme našu obec v rámci Horehronskej hasičskej ligy ako aj na súťažiach mimo nášho okresu.
Naše športové aktivity sú zhrnuté v nasledovnom prehľade:
24. 5. 2015 Hronec
– Memoriál Júliusa Pavloviča + 1. kolo Horehronskej hasičskej ligy 2. miesto – memoriál,
2. miesto – Horehronská hasičská liga
30. 5. 2015 Osrblie
– Okresná previerka pripravenosti 1. miesto
13. 6. 2015 Polomka – Krajské kolo 8. miesto
4. 7. 2015 Polomka
– 2. kolo Horehronskej hasičskej ligy
+ Nočná súťaž
3.miesto – Horehronská hasičská liga,
5.miesto – nočná súťaž
25. 7. 2015 Sielnica
– Nočná súťaž 8.miesto
23. 8. 2015 Závadka nad Hronom
3. kolo Horehronskej hasičskej ligy
+ Memoriál
3.miesto – Horehronská hasičská liga,
4.miesto - Memoriál
29. 8. 2015 Hronsek
8.miesto
5. 9. 2015 Bystrá
4. kolo Horehronskej hasičskej ligy + Pohár
starostu obce Bystrá
4.miesto – Horehronská hasičská liga,
5.miesto – pohár starostu obce Bystrá
19. 9. 2015 České Brezovo
1.miesto s najlepším časom sezóny 16,3s
a s najlepším zostrekom 15,62s
26. 9. 2015 Gašparovo
5. kolo Horehronskej hasičskej ligy + Pohár
starostu obce

4. miesto – Horehronská hasičská liga,
4. miesto – pohár starostu obce
V Horehronskej hasičskej lige sme skončili
na konečnom 3. mieste
V družstve mužov súťažili: Patrik Kučerák, Andrej Martinec, Jakub Spišiak, Peter
Chudík, Roman Repka, Jozef Ridzoň, Ivan
Gromus, Matej Syč, Tomáš Olšiak, Martin
Olšiak, Ľubomír Ťažký
Družstvo DHZ Hronec ďakuje obecnému úradu, pánovi starostovi Bohuslavovi
Nemkymu, predsedníčke DHZ Mgr. Jaroslave Gromusovej za dobrú spoluprácu a perfektne vytvorené podmienky. Držte nám palce v sezóne 2016.
Ivan Gromus ml.

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame
na Nový rok 30 minút
po polnoci na Námestie
na Novoročný
ohňostroj a novoročný
punč.
Pripravujeme:
Fašiangový karneval – 7. 2. 2016

Sväté omše počas
vianočných sviatkov:
24. 12. - štvrtok
polnočná svätá omša 24,00 hod.
25. 12. - piatok
narodenie Pána 10,30 hod.
26.12. - sobota
sv. Štefan 10,30 hod.
27. 12. - nedeľa
sv.rodina 10,30 hod.
1. 1. 2016 piatok
Nový rok 10,30 hod.
6. 1. 2016 streda
Traja králi 10,30 hod.
Prajem požehnané Vianoce a šťastný
Nový rok 2016
Mgr. Miroslav Raček, správca farnosti
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