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Veľkonočné sviatky
Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí.
Všetko živé sa raduje, na Veľkú noc sa hotuje.
Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí !
Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd ako každú jar,
slniečko a teplé dni nám prinesú ako krásny dar.

Oslava Veľkej noci dnes zahŕňa kresťanské
i pohanské tradície. Patrí medzi ne napríklad
pečenie sladkého barančeka, maľovanie kraslíc,
šibanie dievčat korbáčom, či oblievanie vodou.
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším
kresťanským sviatkom. Kresťania si v tomto
období pripomínajú umučenie a vzkriesenie
Ježiša Krista. Všetko začína Popolcovou stredou,
ktorá zahajuje 40 dňové obdobie pôstu. Okrem

očisty tela pôstom sa môžu veriaci na sviatky pripraviť aj jarným upratovaním. Prípravy vrcholia
v tzv. Veľkom týždni, ktorý začína Kvetnou nedeľou a vrcholí Veľkonočným pondelkom.
Veľkonočné sviatky však majú odjakživa podstatný význam aj pre neveriacich. Je to ideálne obdobie, ako po zime privítať dlho očakávanú jar.

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej
nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom
a dôverou. Vo svetle tohto radostného sviatku,
nech je Vám slávenie Veľkej noci prameňom
lásky a dôvery.

Zima odchádza veľmi pomaly
Pred niekoľkými dňami rovnodennosť ohlásila príchod jari. Napriek
tomu, že sa jar začala, typické jarné počasie to ešte nezaručuje.
S príchodom prvých jarných dní je čas na bilancovanie, hodnotenie, aká
zima bola, čo priniesla, ako sme ju zvládli v súvislosti so zabezpečovaním zimnej údržby miestnych komunikácií, s riešením stavu na vodných
tokoch Čierny Hron a Osrblianka.
Zima nám dala poriadne zabrať, bola náročná, keďže také množstvo
napadnutého snehu si nepamätáme už niekoľko desaťročí. Snehová
zrážková činnosť sa striedala s chladným počasím s veľkými mrazmi, čo
spôsobovalo vytváranie vnútrovodných ľadov na našich tokoch.
(pokračovanie na str. 4)
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Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. 3. 2013
Výročná správa obce Hronec za rok 2012
Obecný úrad
Starostom obce je Bohuslav Nemky, ktorý vo funkcii pôsobí prvé volebné
obdobie. Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov: Igor Nemky, Ing. Vladimír Brieda, Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf
Kvietok, Edita Morová, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko.
Organizácie obce
Obec má zriadenú ani rozpočtovú organizáciu - Materskú školu Hronec, kde je riaditeľkou pani Lenka Fačková.
Stav a vývoj obce
Obec Hronec dosiahla prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške
16 024 EUR.
Hospodárenie obce v roku 2012 bolo vyrovnané a stabilné. V hospodárení obce sa nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by

mohli narušiť jej stabilitu. Po ukončení roka do vypracovania výročnej
správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Do budúcnosti
obec plánuje podieľať sa na možnosti získania finančných prostriedkov
s eurofondov.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Hronec 31.12.2012 eviduje nesplatenú istinu z bankového úveru vo výške 79 423 EUR.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Hronec neposkytla k 31.12.2012 žiadne záruky.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Hronec nemá k 31.12.2012 zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
Obec Hronec nemá k 31.12.2012 zriadenú podnikateľskú činnosť.

Záverečný účet obce Hronec za rok 2012
Plnenie rozpočtu
Obec dosiahla prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 16 024
EUR. Zostatok finančných prostriedkov na rozdelenie je 9 789 EUR.
Bežný rozpočet:
Najvýznamnejšou časťou príjmov bežného rozpočtu tvoril podiel na
dani z príjmov fyzických osôb, ako aj miestne dane a poplatok za
komunálny odpad. Zvyšnú časť tvorili správne poplatky, poplatky
za služby, stravné ako aj príjem MŠ. Z cudzích prostriedkov obec
dostala finančné prostriedky na financovanie preneseného výkonu
štátnej správy a príspevok na aktivačné práce. Celkové bežné príjmy
vrátane príjmov materskej školy za rok 2012 tvorili výšku 415 292
EUR.
Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané prostriedky
použité prevažne na zabezpečenie chodu obce, požiarnej ochrany,
verejného osvetlenia, kultúr, športu, piety a hmotnej núdze. Celkové
bežné výdavky vrátane výdavkov materskej školy za rok 2012 predstavovali výšku 357 156 EUR.
Kapitálový rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali predaj pozemkov. Celkové kapitálové príjmy za rok 2012 boli vo výške 1 173 EUR.
Výdavky kapitálového rozpočtu zahrňovali výstavbu ihriska, altánku a nákup motorového vozidla. Celkové kapitálové výdavky za rok
2012 predstavovali výšku 43 285 EUR.
Rozpočet finančných operácií
V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavil prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2011. Celkové príjmy finančných
operácií za rok 2012 predstavovali výšku 5 451 EUR.
Výdavky finančných operácií pozostávali zo splácania úveru. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2012 boli 7 678 EUR.
Organizácie obce
Obec má zriadenú ani rozpočtovú organizáciu - Materskú školu Hronec, kde je riaditeľkou pani Lenka Fačková.

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Hronec má k 31.12.2012 eviduje nesplatenú istinu z bankového úveru vo výške 79 423 EUR.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Hronec neposkytla k 31.12.2012 žiadne záruky.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Hronec nemá k 31.12.2012 zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
Obec Hronec nemá k 31.12.2012 zriadenú podnikateľskú činnosť.
Záverečný účet obce Hronec za rok 2012 (v EUR)
Bežné príjmy
414 426
Bežné výdavky
299 199
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie
866
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
57 956
Prebytok bežného rozpočtu
58 137
Kapitálové príjmy
1 173
Kapitálové výdavky
43 285
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu
-42 112
Prebytok/schodok rozpočtu spolu
16 024
Príjmy finančných operácií
5 451
Výdavky finančných operácií
7 678
Hospodárenie z finančných operácií
-2 227
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce
13 797
Finančný prebytok na rozdelenie
9 789
Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu
12 868
- financovanie kapitálových výdavkov
-14 103
Rozpočet finančných operácií
3 456
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Uznesenie č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ Záverečný účet obce Hronec za rok 2012
b/ Celoročné hospodárenie bez výhrad
c/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 1603
EUR
Hlasovanie:
za: Ing. Brieda, p.Gromus, p.Jendrálová, p.
Králiková, p.Kvietok, p.Morová, p. Nemky,
p.Petrovská, Ing. Peťko
3. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce Hronec bol predložený návrh VZN
obce Hronec č. 1/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva
V súlade s § 6 ods.12 písmeno c) zákona
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve, obec je povinná v rámci svojich originálnych kompetencií určiť vo
VZN:
1/ podrobnosti financovania materskej
školy, školskej jedálne, školského klubu
detí,centier volného času prípadne ďalších
školských zariadení
2/ určiť výšku finančných prostriedkov na
kalendárny rok na mzdy, odvody, bežnú prevádzku týchto školských zariadení
3/ lehotu na predloženie údajov potrebných
na financovanie týchto zariadení ak ustanovenia zákona nestanovujú inak
4/ deň, v mesiaci v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky vlastným školám a školským zariadeniam VZN
upravuje konkrétnu dotáciu pre Materskú
školu v obci Hronec na rok 2013, upravuje
normatív pre výpočet dotácie vychádzajúc
zo štátneho normatívu na normatív obce
zohľadňujúci skutočné náklady na rok
2013.
Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN obce Hronec č. 1/2013o určení výšky
finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva
Hlasovanie:
za: Ing. Brieda, p.Gromus, p.Jendrálová, p.
Králiková, p.Kvietok, p.Morová, p. Nemky,
p.Petrovská , Ing. Peťko
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
elektroodpadmi z domácností, separovaným
odpadom vrátane biologicky rozložiteľného
odpadu na území obce Hronec
Koncom roka 2012 bol schválený zákon č.
343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1.1. 2013.
Novela zákona je tzv. technickou transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade,
pričom neobsahuje koncepčné zmeny odpadového hospodárstva, mení len čiastkové
oblasti úpravy najmä zákona o odpadoch, ale
aj zákona o obaloch a zákona o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
Vzniká povinnosť obce zaviesť triedený zber
biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu (BRKO) a to od 1.1.2013 (teda od
účinnosti novely zákona).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zo súčasného
obecného systému financovania nakladania
s komunálnym odpadom sa vyčleňuje okrem
nákladov na zber odpad z elektrozariadení z
domácností aj systém nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň,
pričom toto nakladanie si budú hradiť prevádzkovatelia kuchýň.
Hlasovanie:
za: Ing. Brieda, p.Gromus, p.Jendrálová, p.
Králiková, p.Kvietok, p.Morová, p. Nemky,
p.Petrovská , Ing. Peťko
5. Voľba hlavného kontrolóra Z dôvodu,
že pracovný pomer hlavnej kontrolórky p.
Mariany Bobkovej končí dňa 31.3.2013.
V súlade s §18 a ods (2) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v
mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom
konania voľby tak, aby sa voľba vykonala
počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra.
Voľba hlavného kontrolóra obce Hronec
bola vyhlásená Uznesením č. 3/2013 zo dňa
12.2.2013. Na tomto zasadnutí boli schválené aj Podrobnosti o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrolóra obce Hronec, na
základe ktorých sa voľba hlavného kontrolóra uskutoční priamou voľbou tajným hlaso-

vaním. Ustanovená bola komisia na otváranie obálok v zložení – predseda- ing.Peťko,
členovia – p. Morová, p. Nemky, ktorá dňa
19.3.2013 vykonala otváranie doručených
obálok a skonštatovala, že prihlásení kandidáti - p. Boboková, Mgr. Cíger a Ing. Peniak
splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra. Zápisnicu z otvárania obálok odovzdal predseda komisie mandátovej komisii,
ktorá skonštatovala, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prítomní 9 poslanci,
čím je splnená podmienka nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Komisia ďalej
skonštatovala , že všetci kandidáti spĺňajú podmienku v zmysle §18 odst.2 zákona
č. 369/1990 Z.z. - nezlučiteľnosť funkcie.
Následne predseda volebnej komisie – ing.
Peťko odovzdal poslancom hlasovacie lístky a obálky a bola zahájená voľba hlavného
kontrolóra. Po jej ukončení volebná komisia
zistila výsledky hlasovania o ktorých bola
spísaná zápisnica.
Na základe výsledkov hlasovania bol s celkovým počtom hlasov 6 za hlavného kontrolóra obce Hronec zvolený Ing. Ján Peniak
Uznesenie č. 15/2013
A /volí
v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 a § 18c
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov do
funkcie hlavného kontrolóra obce Hronec
na obdobie od 1.4.2013 do 31.3.2019 (6
rokov v zmysle par. 18a, ods. 5)
B/ schvaľuje
plat hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a 2 zákona o obecnom
zriadení
C/ splnomocňuje
starostu obce, aby v súčinnosti s obecným
úradom zabezpečil vykonanie tohto uznesenia, predovšetkým, aby uzatvoril pracovnú
zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom.
Hlasovanie:
za: Ing. Brieda, p.Gromus, p.Jendrálová, p.
Králiková, p.Kvietok, p.Morová, p. Nemky,
p.Petrovská , Ing. Peťko

Oznam
Oznamujeme obyvateľom našej obce, ktorí ku dňu 1.1.2013 dosiahli vek 65 rokov,
že aj v tomto roku im bude poskytnutá jednorázová finančná výpomoc vo výške
15 EUR.
Všetkým, ktorí majú na uvedenú výpomoc nárok bude v nasledujúcich dňoch
doručená návratka, na ktorej bude potrebné vyznačiť o akú formu výpomoci
majú obyvatelia záujem – nákup v predajni COOP Jednota v Hronci alebo doplatok na lieky v Obecnej lekárni vo Valaskej. Túto návratku bude potrebné v určenom termíne doručiť na Obecný úrad v Hronci
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(pokračovanie zo 1. strany)
Intenzívne, vytrvalé sneženie, neraz sprevádzané silným vetrom, spôsobilo aj v našej
obci starosti hlavne so zabezpečovaním
zjazdnosti miestnych komunikácií.
Od decembra roku 2012 až do dnešných dní
bol náš traktor s pluhom v pohotovosti. Pluhovalo sa v denných aj nočných hodinách,
podľa situácie, veľakrát len s minimálnymi
prestávkami. Následne sa prevádzali posypy,
ktoré vykonávali uchádzači o zamestnanie
zaradení na vykonávanie menších obecných
služieb. Našou snahou bolo maximálne
sprístupniť všetky komunikácie tak aby sme
neboli nútení obmedziť našich obyvateľov
vyhlásením situačných (kalamitných ) stupňov, i keď si to situácia neraz vyžadovala. K
takémuto kroku sme pristúpili až 22.2.2013,
kedy sa vplyvom nepriaznivého počasia zhoršil stav miestnych komunikácií. V dôsledku
padajúceho mrznúceho dažďa a vytvárania
celoplošnej poľadovice boli komunikácie v
určitých úsekoch nezjazdné. I napriek tomu,
že v ranných a dopoludňajších hodinách

Zima odchádza veľmi pomaly

v uvedený deň boli miestne komunikácie
posypané, vplyvom uvedeného poveternostného javu bolo možné zjazdnosť zabezpečiť
len opakovaným chemickým posypom, prípadne len výnimočným chemickým posypom v úsekoch, kde je inak v bežných podmienkach vylúčený.(Používanie posypových
materiálov na báze chloridu horečnatého na
pozemných komunikáciách).
Potrebná bola aj pomoc členov nášho dobrovoľného hasičského zboru pri monitorovaní a sprietočňovaní potoka Osrblianka, pri
odvádzaní vôd z miestnych komunikácií ale
aj zo štátnej cesty na Mlynskej ulici.
Prostredníctvom miestneho rozhlasu sme
po meteo výstrahe vydanej SHMU opakovane upozorňovali a vyzývali obyvateľov aby
pri pohybe po verejných priestranstvách boli
maximálne opatrní z hľadiska ich bezpečnos-

ti a ochrany zdravia a aby obmedzili jazdu
motorovými vozidlami. Našou snahou bolo
aj v týchto nepriaznivých poveternostných
a kalamitných podmienkach zabezpečiť
riadny chod života v obci. Na zimnú údržbu
miestnych komunikácií bolo vynaložených
nemálo finančných prostriedkov z rozpočtu
obce, ale aj nemálo ľudskej sily a námahy.
Vážení spoluobčania touto cestou Vám ďakujem za spoluprácu, porozumenie a trpezlivosť pri riešení následkov situácií, ktoré
vznikali vplyvom nepriaznivého počasia.
Tohtoročná zima si povedala, že kým nás
nadobro opustí, musí nám zanechať poriadny odkaz – a to bohatú snehovú nádielku v
marci. Všetci dúfame, že to bola posledná
vlna a žezlo prevezme krásne jarné počasie
a jeho očarujúce farby.
Bohuslav Nemky, starosta obce

15. jubilejný „Hasičský bál“
9. februára 2013 už tradične členovia DHZ Hronec pripravili ďalší ročník „Hasičského bálu“.

Úvod patril šikovnému
tanečnému páru Veronike Kupcovej a Filipovi
Vlčekovi z tanečnej školy Juraja Fábera.
Predsedníčka DHZ Hronec Bc. Gromusová vo
svojom príhovore poďakovala tým, ktorí prišli
pred toľkými rokmi s nápadom organizovať v našej obci hasičský bál a ich nadšenie

a elán vydržal až do dnes. Vďaka týmto
aktívnym členom nášho hasičského zboru a
vďaka všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave a organizácii, má tento bál už toľké roky
dobré meno a stal sa už tradíciou.
Na plese nechýbalo dobré jedlo, pitie a výborná hudba v podaní hudobnej skupiny
OBZOR z Čierneho Balogu.
Veľkému záujmu sa tešila aj tombola, v ktorej boli vďaka sponzorom pripravené pekné
ceny. Nepodarilo sa vyhrať všetkým, a preto

sa starosta obce p. Nemky rozhodol venovať
do tomboly špeciálnu cenu – veľkú sladkú
tortu s typickou hasičskou aviou, ktorú mali
možnosť ochutnať všetci plesajúci hostia.
Výborná nálada a zábava trvala až do skorého rána.

Ďakujeme všetkým sponzorom
za ústretovosť a pomoc.

marec 2013

Fašiangový karneval
Komisia kultúry a školstva v spolupráci s
obcou Hronec pripravila pre deti z našej
obce 3.februára 2013 fašiangový karneval. Tento rok sa deťom počas karnevalu
venovalo indiánske dievča „Modrá hviezda“. Okrem tradičnej zábavy pri dobrej
hudbe boli pre deti, ale aj rodičov, ktorí
mali odvahu prísť v karnevalových maskách, pripravené rôzne súťaže. Zábava
bola výborná a spestrením bolo vyhodnotenie súťaže o „Najväčšiu rodinnú účasť“
Víťazom sa stala rodina, ktorá sprevádzala na karnevale Elu Ťažkú. Výborný čaj
z Pizzerie Hronka a sladké pampúšiky,
ktoré už tradične pripravili tety z Jednoty
dôchodcov, deťom chutili.
Na záver nechýbala sladká odmena ,
ktorú deťom odovzdala „Modrá hviezda“
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Oslavy 68. výročia oslobodenia obce Hronec
68 rokov...... mnoho znamená v živote človeka, nemálo v existencii obce.

Iste, 68 rokov je málo, ak ich prirovnáme k státisícročným premenám zeme, ak na ne zabúdame. Avšak
na významný dátum, akým bol 6. marec roku 1945
zabudnúť nemôžeme. V tento deň po dlhej a strašnej
noci zasvietilo slnko slobody aj nad našim Hroncom.
68 rokov - práve toľko rokov uplynulo od chvíle, čo dlho
očakávané slovo mier naplnilo radosťou srdcia Európanov. Prinášal im vytúžený koniec utrpenia a kynoženia
vojakov i civilov, detí, žien i starcov. Na frontoch
i v zázemí správa o mieri prinášala novú nádej. Nádej
na pokojný život po šiestich tragických rokoch.
Slávnostným príhovorom starostu obce p. Nemkyho
a milým kultúrny program, ktorý pripravili členovia
speváckeho zboru „Hrončianska dalarda“ sme si pripomenuli 6.marca 2013 túto významnú udalosť v histórii našej obce.
Prítomným dámam na záver starosta obce poprial všetko dobré pri príležitosti blížiaceho sa sviatku MDŽ
a spolu s členmi DHZ ich obdaroval kvetinou.

Pri príležitosti krásneho životného jubilea
– 80 rokov odovzdal predseda Oblastného
výboru SZPB - p. Šulej spolu s tajomníkom
p. Pôbišom na výročnej členskej schôdzi
ZO SZPB v Hronci ocenenie – Medailu
Milana Rastislava Štefánika II. stupňa
dlhoročnému aktívnemu členovi p. Deziderovi Gromusovi.
Ešte raz srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme hlavne pevné zdravie,
porozumenie a rodinnú pohodu
Výbor ZO SZPB v Hronci
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Miestne organizácie hodnotili rok 2012

DHZ Hronec
Rok 2012 uplynul tak rýchlo, a prišiel čas aby
sme zhodnotili úspechy či neúspechy nášho
hasičského zboru. Okolo nás je množstvo rozličných udalostí, kedy ľudia potrebujú pomoc
v núdzi. Človek veľa udalostí nepredpokladá
a postretnú ho v najnevhodnejšom čase a v miestach, kde by to vôbec nečakal . Sme tu my
hasiči pre spoluobčanov, aby sme pomohli
v krajných situáciách života.
V poslednom čase sa najväčšou tragédiou občanov Slovenska stávajú povodne. V minulosti
boli povodne lokálne, ale v sú-časnosti postihujú celé územie Slovenska. V týchto situácia sa prejavuje aj pravý zmysel dobrovoľných
hasičských zborov, ktorí nemôžu čakať so
založenými rukami na príchod profesionálov,
ale svoje poslanie by mali byť schopné obhájiť
na dostatočnej profesionálnej úrovni. Občan
tak nemusí čakať na pomoc dlho, ale miestni
hasiči sú hneď na pomoci.
Už na začiatku roku nás potrápil namŕzajúci
ľad na sútoku tokov Čierny Hron a Osrblianka. Dochádzalo k vytváraniu vnútro vodných
ľadov a zamŕzaniu vody v účinnom prietokovom profile, čim vznikalo nebezpečenstvo
vybreženia vodného toku a k ohrozeniu majetku obyvateľov. Potrebné bolo uvoľňovanie ľadových krýh a likvidácia ľadu. Zasahovali sme
celkovo 9 krát a to nasledovne:
29.1.2012 – prítomných 9 členov
30.1.2012 – prítomných 6 členov
1.2.2012 – prítomných 7 členov
2.2.2012 – prítomných 9 členov
4.2.2012 – prítomných 10 členov
6.2.2012 – prítomných 6 členov
9.2.2012 – prítomní 4 členovia
12.2.2012 – prítomných 11 členov
13.2.2012 – prítomní 4 členovia

Vďaka zvládnutým náročným zásahom našich
hasičov a obetavej práci na vodnom toku, namŕzajúci ľad a vytvorené ľadové kryhy neohrozili dotknutú lokalitu a nedošlo k vybrežeiu
tokov. 4.3.2012 bola potrebná pomoc nášho
dobrovoľného hasičského zboru pri likvidácii
požiaru rekreačnej chaty na Mlynskej ulici.
Zabezpečovali sme dopĺňanie profesionálnych
cisterien vodou, zabezpečovali sme odvodňovanie spodnej časti nehnuteľnosti a vykonávali
sme dohliadku objektu 24. 5. 2012 vo večerných hodinách vypukol v bývalom rekreačnom zariadení Chata Kamenistá rozsiahly
požiar. Okrem profesionálnych hasičov bolo
na zásah privolané aj zásahové družstvo Obecného hasičského zboru obce Hronec.
Rýchlosť, zručnosť, zodpovednosť a mimoriadne nasadenie s akým naši dobrovoľní hasiči
opäť pristupovali k plneniu svojho poslania je
dôkazom, že svoje povinnosti neberú na ľahkú
váhu. Neodradili ich ani technické problémy,
ktoré sú spôsobené zastaralou hasičskou technikou, ktorá im zásah neraz veľmi sťažuje.
Likvidácia tohto rozsiahleho požiaru 24. 5.,
keď bol ohrozený blízky les , bola určite previerkou pre všetkých dobrovoľných hasičov,
ktorí zasahovali a vykonávali dohliadku do
dopoludňajších hodín nasledujúceho dňa.
Túto previerku zvládli na výbornú a všetkým
patrí úprimné poďakovanie.
Aby bol obecný hasičský zbor akcieschopný
k prípadným výjazdom, k haseniu požiaru,
je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky
v neustálej pohotovosti. Je nutné vykonávať
drobnú a väčšiu údržbu a opravy techniky,
výstroja a výzbroja. Aj v roku 2012 tomu nebolo inak. Pripravili sme našu Aviu na technickú
kontrolu, ktorú sme úspešne absolvovali.
Účasť na súťažiach:
Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu
slúži aj dobrá príprava a zapájanie sa do súťaží

v požiarnickom športe. Vo výcvikovom roku
2012 sme do hasičských súťaží zapojili dva
mužské družstvá a jedno ženské. Náš zbor
reprezentovali na súťažiach aj rozhodcovia
z nášho zboru: p. Ján Švantner, p. Rudolf
Kvietok p. Juraj Kováč , p. Marián Medveď
a sl. Dáša Medveďová. V tomto roku sme
sa zúčastnili súťaží - „O pohár starostu obce
Čierny Balog“ a Memoriál Ladislava Vozára“
v Osrblí.
Tradične sme zorganizovali na počesť nášho
dlhoročného člena a funkcionára p. Júliusa
Pauloviča súťaž v požiarnom útoku.
Úspešne sme absolvovali previerky pripravenosti, keď všetky zúčastnené družstvá dosiahli
potrebné limity a previerky zvládli.
Darilo sa aj našim mladým hasičom, ktorí
sa zúčastnili jarného a jesenného kola hry
Plameň. Na organizovaní jesenného kola sa
podieľala aj naša organizácia v spolupráci
s obcou Hronec. Podľa vyjadrení zúčastnených družstiev sme podujatie zvládli na výbornej úrovni, za čo chcem poďakovať všetkým
našim členom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili.
Kultúrno-spoločenská činnosť
Aj organizovanie kultúrno-spoločenskej činnosti je náplňou práce hasičského zboru. Naši
členovia sa aktívne zúčastňujú spoločenského
života v našej obci, a preto aj úzko spolupracujeme s Obecným úradom v Hronci. Prvým
našim kultúrno-spoločenským podujatím bol
14.hasičský bál, ktorý sa teší veľkému záujmu.
Aktívne sme sa podieľali na akcii - „Stavenie mája“, ktorá sa v roku 2012 po prvý krát
konala na našom Námestí. Zabezpečovali
sme usporiadateľskú službu pri ďalších podujatia organizovaných v obci a to - Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Okresná prehliadka speváckych skupín a sólistov okresu
Brezno. Naše družstvo sa zúčastnilo súťaže
„O najchutnejší Jánsky guľáš“, v ktorej zvíťazilo
v kategórii „O najsympatickejšie družstvo“.
Naša pomoc bola potrebná aj pri podujatí
„Palacinkový Annabál“. Pri pomníku padlých
v SNP naši členovia držali čestnú stráž pri príležitosti osláv 68.výročia SNP.
Posledným podujatím organizovaným v roku
2012 bol „Mikulášska nádielka pre malých aj
veľkých, pri zabezpečovaní ktorého sme aktívne spolupracovali.
Schôdzová činnosť:
Ak máme zhodnotiť celoročnú prácu nášho
DHZ, nesmieme vynechať ani schôdzovú činnosť. Výbor DHZ zasadal celkovo 5 krát Na
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výborových schôdzach sme riešili problémy
celého zboru, členskú základňu, povyšovanie
členov, vnútro organizačné problémy, zabezpečovali a pripravovali sme kultúrne, športové
a brigádnické akcie.
Pri našej činnosti spolupracujeme nielen
s Obecným úradom v Hronci, ale aj s
Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej
ochrany. Naša spolupráca ako aj vzájomná
informovanosť s OV DPO v Brezne je na
vysokej úrovni, to aj vďaka tomu, že Okresný výbor má sídlo v našej obci.
Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé
ročné obdobie našej činnosti. Úprimná
vďaka patrí celému výboru našej organizácie.
Niektorí z nich už v práci vo výbore nebudú

pokračovať, a tak im patrí veľké ďakujem.
Bez ich obetavej práce by naša organizácia
upadala. Len oni vedia, koľko voľna obetovali pre zbor, pre obec a spoločné aktivity.
Veľká vďaka patrí našim hasičským družstvám mužov a žien za peknú reprezentáciu na súťažiach. Tohto roku sa nám pekne zadarilo a neobišli sme bez pohárov a
diplomov. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom vyjadrujú podporu
hasičského zboru a podieľajú sa na činnosti
. Vďaka patrí aj rodinám našich hasičov za
pochopenie pre koníčka, ktorým je záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Naše poďakovanie patrí aj nášmu p. staros-

Opäť sa skončil jeden rok, rok 2012, a ako
obyčajne si kladieme otázku, aký to bol rok?
Bol to rok ekonomicky ťažký. Rok, v ktorom
sa rozhodovalo nielen na európskej úrovni, ale
i na Slovensku o tom, aké budú roky nasledujúce a ako sa dotknú nás občanov Slovenska.
Pre nás dôchodcov, bol významný tiež tým,
že sa konali snemy vo všetkých riadiacich
organoch JDS a 27 – 28 júna 2012 sa konal
IX. snem JDS a prijal programové ciele medzi IX – X snemom JDS.
Snem zvolil nových predstaviteľov ústredia JDS, za predsedu JDS zvolil Ing. Jána
Lipianského PhD. Snem poďakoval za odvedenú prácu pre nás dôchodcov, dlhoročnému
predsedovi JDS p. Dr. Kamilovi Vajnorskému
a zvolil ho za čestného predsedu JDS. JDS v súčasnosti združuje viac ako 75 tisíc riadnych
členov, v 947 základných organizáciách.
Aké sú programové ciele JDS na obdobie
od IX – X snemu? Vychádzajú z našich stanov JDS časť III. čl. 4. Úlohy a ciele jednoty
dôchodcov a ich napĺňaní a realizácia v živote našej organizácie.
Jednota dôchodcov na Slovensku mala na
predchádzajúce obdobie stanovené pre každú
oblasť náročné ciele. Pri prechode do nového
obdobia a stanovení si nových cieľov vychádzame predovšetkým z plnenia doterajších cieľov,
ako aj celkovej situácie v spoločnosti, ktorá
nastala po vytvorení sociálno-demokratickej
vlády, a z reálnych potrieb seniorov pre budúce
obdobie, môžeme konštatovať, že väčšina stanovených cieľov bola úspešne zvládnutá, resp.
pri niektorých dlhodobejších cieľoch je ich
plnenie čiastočné a prejdú do nasledujúceho
obdobia. Ide najmä o niektoré ciele z oblasti
sociálnej a zdravotnej. Doba však prináša nové
výzvy a problémy, na ktorých riešenie JDS
musí reagovať.
V tejto práci účinne pomáhajú komisie JDS.
Sú to najmä sociálna, zdravotná, právna
a komisia pre vzdelávanie. Pôsobia v nich
kvalitní odborníci z radov seniorov. Práca sa

sústreďuje najmä na pripomienkovanie legislatívnych noriem a tvorbu nových návrhov na
úpravy legislatívnych noriem. Pri stanovení
nových programových cieľov musíme brat do
úvahy súčasnú východiskovú situáciu, v ktorej
sa Slovensko nachádza. Finančná a ekonomická kríza negatív ne ovplyvňuje postavenie
seniorov. Znižovanie deficitu verejných prostriedkov a úsilie výraznejšie naštartovať ekonomický rast krajiny budú výrazným spôsobom ovplyvňovať aj našu činnosť. Pre to bude
potrebné starostlivejšie zväzovať ciele, ktoré si
stanovíme, tempo ich časovej realizácie a rozsah finančného krytia na ich realizáciu.
V oblasti členskej základne budeme stavať na
tom, že bázou našej činnosti je bohatá a rozmanitá činnosť základných organizácií JDS.
Budeme stavať na tom, že v doterajšom období sme svojou činnosťou preukázali schopnosť
presadzovať oprávnené záujmy seniorov. Do
povedomia spoločnosti vošla JDS ako seniorská organizácia, ktorá si túto povinnosť vzala za svoju a plní ju. Príkladom je celoštátna
petícia Za spravodlivú valorizáciu dôchodkov,
ktorú podpísalo cez 110 tisíc občanov Slovenska, bola účinná a je aj realizovaná. Naďalej
teda chceme, aby členská základ na JDS
rástla. Základné organizácie môžu sa tvoriť
už od 6 členov. V sociálnej oblasti si z doterajších cieľov ponecháme iniciatívu, vedúcu
k postupnému zlepšovaniu sociálnych noriem, odstraňovaniu diskriminačných prvkov
v nich a do siahnutiu ich platnosti pre všetkých
dôchodcov. V rámci valorizácie dôchodkov
budeme podporovať také riešenia jej výpočtu,
aby sledovali spravodlivejšie rozdelenie medzi dôchodcov a reálne zlepšovalo postavenie
seniorov. Budeme iniciatívni voči Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. So
ciálna komisia bude pokračovať vo svojej iniciatívnej a vysokoodbornej činnosti.
V zdravotnej oblasti bude cieľom zachovanie
dostupnosti zdravotných služieb seniorom
v prevencii, poskytovaní zdravotnej starost-

tovi a poslancom Obecného zastupiteľstva
za podporu, za vynikajúcu spoluprácu, za
pochopenie, ktoré majú k našej činnosti,
čoho výsledkom je aj finančná podpora
z rozpočtu obce.
Pevne verím, že pri obetavosti a ochote aj
v roku 2013 spoločne veľa dokážeme. DHZ
Hronec má dobré meno a preto by bola
veľká škoda, keby zbor začal upadať.
Verím, že naša spolupráca s obecným úradom bude pokračovať aj v čase nie dobrých
ekonomických ukazovateľov a budeme sa
navzájom podporovať v dobrovoľnej činnosti pre blaho nás všetkých.
Bc. Jaroslava Gromusová
predsedníčka DHZ Hronec

Zo Jednoty
dôchodcov
Slovenska
livosti i osvete o zdravom životnom štýle seniorov, poskytovanie pomoci geriatrickým pacientom, pozitívny obrat v liekovej politike
voči starším občanom a ľuďom s nízkymi
príjmami, ako aj zníženie po plat kov pri dentálnej starostlivosti pre seniorov. Zdravotná
komisia bude pokračovať vo svojej iniciatívnej a vysokoodbornej činnosti.
V kultúrno-športovej oblasti budeme pokračovať v organizovaní podujatí typu turistických zrazov, športových hier, prehliadok
speváckych súborov divadelných foriem,
výstav ručných prác, spoločných návštev
kultúrnych podujatí a pod. Organizovať sa
budú od základných organizácií až po Celoslovenský turistický zraz a športové hry seniorov a Celoslovenskú prehliadku speváckych
súborov seniorov. Aktívne sa budeme zapájať
do celoštátnych relácií pre seniorov pripravovaných STV a Slovenským rozhlasom. Aj
v ďalších oblastiach ako sú vzdelávanie seniorov, v medzinárodnej činnosti, spolupráca s partnerskými organizáciami bude JDS
pokračovať v rozbehnutých programoch.
Programové ciele budeme každoročné konkretizovať a ich plnenie budeme hodnotiť na
Republikovej rade JDS. Pri ich plnení očakávame iniciatívu a podporu zo strany našich
členov, do ich plnenia je však potrebné zainteresovať aj nečlenov – dôchodcov.
V tom vidíme záruku plnenia poslania a prezentácie práce našej organizácie, aby sa JDS
stala skutočným verejným ochrancom práva
na dôstojný život seniorov.
Jozef ČELLÁR,
predseda ZO Jednoty dôchodcov v Hronci
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Dozorný výbor
COOP Jednota
Dozorný výbor COOP Jednota má na starosti evidenciu členov, ktorých je v súčasnosti 120, dbá o rozširovanie členskej
základne, kontroluje predajňu v oblasti cien,
cenovky na tovare, záručné lehoty, hygienu,
poriadok a čistotu v predajni ako aj okolie
prevádzky
Dozorný výbor sa schádzal podľa potreby

ZO SZPB
6. marca 2013 svoju činnosť nasledovne zhodnotila aj ZO SZPB v Hronci
Vý-bor a členské schôdze boli vykonané
v zmysle stanov zväzu. Na výborových schôdzach boli vypracúvané štatistické formuláre,
plán práce, prejednané bolo prijatie nových
členov, vypracovaný bol návrh na udelenie
zväzového vyznamenania.
V zmysle poslania a cieľov zväzu sa výbor
zaoberal prípravou a organizáciou spomienkových osláv 67.výročia oslobodenia obce
Hronec a 68.výročia SNP. V rámci možností
sme iniciovali a zabezpečili opravu a údržbu
pamätníkov a hrobov. Jedná sa o pamätník

Z výročnej správy
pohrebného
podporného
združenia BETLIAR
Nový rok pre každého z nás znamená začiatok nových plánov, predsavzatí, stanovenie si
nových cieľov, ktoré chceme počas nastávajúceho roka uskutočniť nielen v súkromnom,
ale aj v pracovnom živote. Nový rok je zároveň
príležitosť zhodnotiť a zamyslieť sa nad rokom
uplynulým. Určite väčšina z nás sa zamyslí nad
tým, ako sa nám podarilo stanovené ciele naplniť. Zároveň nás to nabáda k tomu, čo by sme
mali vylepšiť a čoho by sme sa mali vyvarovať.
Život je nevyspytateľný v tom, že každému z
nás prináša dni naplnené trápením, smútkom,
neúspechom, ale na druhej strane aj dni radostné, veselé a dobré.
Práve na tom dobrom by sme mali stavať svoje
ďalšie predsavzatia, túžby a sny. Napĺňať svoje
predstavy, vízie a nebáť sa prekážok, ktoré nás
na ceste životom stretnú.
1. januára 2013 sme si pripomenuli 20. výročie
vzniku Slovenskej republiky.

a plánu práce, ktorý bol schválený na členskej
schôdzi. Pri námatkových kontrolách, ktoré
vykonali členovia dozorného výboru ,neboli
zistené žiadne nedostatky či už v záruke tovaru alebo dodržaní hygieny v predajni.
Zamestnankyne našej predajne i napriek
množstvu práce, ktorá súvisí s riadnou prevádzkou predajne, sú vždy ochotné zákazníka obslúžiť s maximálnou úctou a ochotou.
V uplynulom období nebola na náš dozorný
výbor doručená žiadna sťažnosť týkajúca sa
chodu predajne, zásobovania tovarom ani
samotných zamestnankýň.
COOP Jednota prešla v minulom roku via-

cerými zmenami, ktoré sa dotkli aj predajne
v našej obci. Zmenilo sa ponímanie predaja
čerstvých tovarov. Zapojenie sa do projektu
FOR FRESH charakterizuje naplnenie predstáv zákazníkov kúpiť všetko, čo potrebujú
na svoj každodenný bežný život, „práve tu
a práve teraz“. Prirodzeným úsilím zamestnankýň tunajšej predajne je zabezpečiť
zákazníkom možnosť čo najpohodlnejšieho
nákupu. Rozmanitosť tovaru je kladne hodnotená nie len domácimi zákazníkmi, ale aj
návštevníkmi našej obce.
Katarína Kvietková,
predsedníčka DV COOP Jednota

kpt. Zinovieva v lokalite Hruškovo, pamätník
p. Peťka na Mlynskej ulici, pamätník padlých
v SNP na Námestí 6.marca, pamätník padlých v 1.svetovej vojne na Zlievárenskej ulici
a hrob p. Čaju na miestnom cintoríne.
V časopise Bojovník sme pozdravili našich jubilantov a k ich okrúhlym jubileám sme im blahoželali aj osobnou návštevou dvoch členov.
V marci 2012 sa konala oblastná konferencia, na ktorej sa osobne zúčastnil p. Bohuslav Nemky, predseda nášho zväzu spolu
s p. Deziderom Gromusom. So závermi z konferencie boli členovia oboznámení na členskej schôdzi konanej v marci.
Stav členskej základne k 31. 12. 2012 bol 37
členov. Od 1. 1. 2013 k dnešnému dňu boli

prijatí 2 noví členovia – p. Ladislav Mora
a p. Marián Rabatin. Z radov ZO v roku
2012 odišli – p. Margita Kvietková a p. Emília
Nepšinská a vo februári tohto roku nás navždy opustil p. Pavel Rendek.
Stav členskej základne k dnešnému dňu je 38
členov. Vekový priemer členov je 65,86, teda
necelých 66 rokov.
Je potrebné neustále sa zamýšľať a mať na
zreteli existenciu zväzu, ide predovšetkým o
získanie si občanov, hlavne mladšej generácie
pre myšlienku boja proti fašizmu, rasizmu,
vojnových konfliktov, ktoré živia novozdôvodnené formy agresie.
Bohuslav Nemky,
predseda ZO SZPB v Hronci

11. marca 2013 si pripomenieme 85. výročie
vzniku Pohrebného podporného združenia na
Slovensku.
11. marca 1928 sa 60 betliarčanov rozhodlo založiť podporný spolok na zabezpečenie
slušného pochovávania mŕtvych. Zakladateľom nášho Združenia bol Július Koššuth,
ktorý sa stal aj tajomníkom. Prvým predsedom
Združenia sa stal Ján Macko. Prvá úradovňa
Združenia bola v osobitnej časti zámočníckej
dielne Júliusa Koššutha. Zasadnutia sa konali
v triede ľudovej školy v Betliari.
Cieľom a programom Združenia zakotvenom
v prvých stanovách bolo vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie
sa o slušný pohreb zosnulého bez ohľadu na
národnosť, náboženské presvedčenie a sociálne
postavenie.
Združenie úspešne prežilo aj snahy o likvidáciu
PPZ. Usilovala sa o to predovšetkým Štátna
poisťovňa, ktorá v nás videla konkurenciu. PPZ
bolo jediným spolkom, ktorý sa udržal počas
socializmu, a to hlavne z dôvodu, že naši členovia boli najmä robotníci a sociálne slabšie
založení občania.
Týmto stručným historickým prehľadom sme
sa snažili upriamiť Vašu pozornosť na naše
Pohrebné podporné združenie a jeho bohatú
históriu. Veď pomoc v najťažších chvíľach živo-

ta je i dnes potrebná a hľadaná, preto budeme
radi, keď aj Vy budete súčasťou tohto poslania.
Ak budeme vnímavejší a ochotnejší navzájom
sa počúvať, budeme pomáhať slabším, tak
máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci
a duši, nájsť si miesto v živote a zmysel svojho
bytia medzi širokou verejnosťou. Veľmi nás
teší dobrá spolupráca s Vami našimi členmi
a s obecným úradom, lebo vzájomná úcta
a spolupráca je základ pre udržanie tradičných
hodnôt v našom Pohrebnom podpornom
združení. Analýza uplynulého roka: V odbočke
v obci Hronec pracuje výbor v počte 5 členov.
Podľa vypracovaného plánu práce sa pravidelne
štvrťročne schádza na svojich zasadnutiach.
K 1. 1. 2012 je evidovaných 423 členov. Snahou
funkcionárov je neustále zvyšovať počet členov.
Žiaľ v roku 2012 sa podarilo prijať len 3 nových
členov a stav členskej základne sa znížil. Z odbočky v Osrblí prestúpili 4 členovia, z odbočky
z obce Hronec prestúpil 1 člen. Počas minulého
roku zomrelo 11 členov. Stav členskej základne
k 31.12.2012 bol 418 členov.
Získavanie členov a nahrádzanie zomrelých
a vylúčených členov novými, nie je len vecou
výboru, ale týka sa to všetkých členov odbočky.
Prioritnou úlohou členov výboru je stále nábor
nových členov.
Výbor odbočky č. 86 PPZ Hronec
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Mesiac február je mesiacom bilancovania
práce za uplynulý rok. Aj v PZ Gajdoška Hronec sa v tomto mesiaci uskutočnila výročná
členská schôdza za prítomnosti starostu obce
Hronec Bohuša Nemkyho, ktorej úlohou
bolo zhodnotiť činnosť členskej základne
za uplynulý rok a schváliť plán práce na rok
2013. Ako vyplynulo zo správy predsedu PZ,
Gajdoška Hronec vyvíja trvalú aktívnu činnosť, s cieľom zachovať, zveľaďovať, chrániť
a rozumne využívať genofond voľne žijúcej
zveri a súčasne šetrne sa správať k životnému
prostrediu. V praktickej podobe to znamená
budovať a udržiavať kŕmne zariadenia a zver
v zimnom období správne prikrmovať.
Vychádzajúc z tohto predsavzatia sa členovia
PZ v jarných mesiacoch venovali predovšetkým oprave a dezinfekcii kŕmnych zariadení
a úprave lúk a políčok. V letných mesiacoch

Demografické údaje obce Hronec
k 31.12.2012
Počet obyvateľov k 31.12.2012
z toho : deti do 15 rokov
obyvateľov nad 15 rokov
Priemerný vek:
Prehľad obyvateľov podľa veku
a pohlavia:
deti do 15 rokov
dievčatá
chlapci
mládež od 15 do 18 rokov
dievčatá
chlapci
dospelí
ženy
muži

1 163
167
996
40,99

167
87
80
61
35
26
935
481
454

Pripravované kultúrno-spoločenské podujatia:
30.apríl – Stavanie mája na Námestí
6.marca
11. máj – kultúrny program pri príležitosti
„Dňa matiek“
26.máj – súťaž hasičských družstiev
„Memoriál Júliusa Pauloviča“
1. jún – zábavno-športové podujatie pri
príležitosti MDD
15. jún – Okresná prehliadka speváckych
skupín a sólistov seniorov

príprave objemového krmiva. V uplynulom
roku pripravili členovia PZ 220 q kvalitného sena, ktoré bolo rozvezené a uložené do
kŕmnych zariadení. Okrem objemového krmiva zabezpečilo PZ na zimné prikrmovanie 60
q jadrového krmiva. V zimných mesiacoch
bolo do revíru dovezené ďalších 17 balíkov
senáže.
Veľkú pozornosť venujú členovia PZ ochrane životného prostredia a tlmenie predátorov
hlavne v jarných mesiacoch a v čase liahnutia
sa mláďat. Napriek tomu spôsobujú predátori
hlavne vlky a túlavé psy značné straty na srnčej ale i na jelenej zveri.
Veľkým problémom v revíri sú v jarných
mesiacoch zberači parohov. Zver je po zime
zoslabnutá preháňaním z jedného miesta na
druhé dochádza k jej stresovaniu, čo sa prejavuje zvýšeným ohryzom mladých porastov.

Poľovnícke
združenie GAJDOŠKA
Aj z tohto dôvodu členovia PZ v rámci svojho voľného času pomáhajú pracovníkom LZ
Č. Balog rôznymi nátermi zmierniť škody na
porastoch vzniknuté ohryzom.
PZ v rámci zveľaďovania revíru úzko spolupracuje s LZ Č. Balog aj s obcou Hronec.
V rámci svojich možností sa aktívne zapája
do kultúrnych podujatí organizovaných okolitými obcami.
Na záver výročnej schôdze predseda PZ poďakoval za odvedenú prácu všetkým členom
PZ, ktorí vo svojom voľnom čase s nadšením
a bez nároku na odmenu vytvárajú hodnoty,
ktoré napokon slúžia nám všetkým.
Ing.Viliam Prukner

Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky
Narodili sa v roku 2012:

Narodili sa:

Adam Bartoš
Tomáš Gáll
Karolína Krupová
Mária Adamovičová
Michaela Schwarzbacherová

Január 2013
Tomáš Olšiak
Lukáš Bukovčan
Gabriel Markuš

február 2013
Gabriel Markuš
Sofia Vraniaková
Natália Fašková
marec 2013
Matúš Šreiner
Svetlana Mlynáriková

a. s. si dovoľuje upozorniť svojich poistencov na nekalé praktiky
neznámych osôb – pravdepodobne podvodníkov, ktorí navštevujú
ľudí v domácnostiach a preukazujú sa ako jej zamestnanci.
Podľa vyjadrenia takýmto konaním dotknutých poistencov, požadujú predložiť občiansky
preukaz osoby a podpísať „listinu“, na základe ktorej má mať osoba údajne sprístupnenú
a uhradenú zdravotnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti nevie vylúčiť, že
predmetná „listina“ môže byť tlačivom prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne.
Poistencom v tejto súvislosti odporúčame, aby takýmto osobám nesprístupňovali svoje osobné údaje a v prípade pochybností, aby ani nepodpisovali akékoľvek listiny či dokumenty,
ktoré im takéto osoby predložia.

upozornenie !!!
Dovoľujeme si požiadať našich poistencov, aby akýkoľvek podozrivý
kontakt alebo návštevu v domácnosti, u ktorej budú mať pochybnosť
o správnosti poskytovaných informácií, či budú mať obavy zo zneužitia
svojich osobných údajov, nahlásili na Zákazníckej linke 0850 850 850,
cez info@dovera.sk alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke
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Domy
a ľudia

Komorhof

V

mohutnej jednoposchodovej budove
so žltou fasádou a novým plotom na
Švermovej ulici v Hronci (na Promenáde)
je umiestnené Špecializované zariadenie Tereza. O terajšom účele budovy nám hádam
viac prezradia jej predchádzajúce názvy
ako Domov dôchodcov či Dom sociálnych
služieb. Budova teda slúži ľuďom, ktorí
v nej nachádzajú vynikajúcu sústavnú starostlivosť vzhľadom na svoj narušený zdravotný stav či pokročilý vek.
Pôvodne, pri svojom vzniku, budova ale
slúžila inému účelu. Bola zviazaná s hrončianskym priemyslom. Najstarší občania
Hronca ju poznajú aj pod názvom Komorhof, alebo ešte ľudovejšie ,,komorvof“.
Od konca 18. storočia bol z Hronca riadený celý Hronecký komplex. V tom čase
najväčší štátny (erárny) železiarsky podnik
rakúskej monarchie v Uhorsku, združoval
šesť vysokých pecí (Hronec 2, Pohronská
Polhora – Michalová, Ľubietová, Ponická
Huta, Tisovec) a početné železiarske výrobne (hámre) na hornom Pohroní od Banskej
Bystrice až po Brezno. V druhej polovici
19. storočia pri priemyselnom rozvoji krajiny začalo sa v Uhorsku s výstavbou železníc. Viac železa bolo potrebné aj na výrobu
poľnohospodárskych strojov. Železiarske
podniky sa museli zmodernizovať a zvýšiť
výrobu. Vývoj Hroneckého komplexu vyvrcholil postavením podbrezovskej železiar-

ne – novej ocelierne s pudlovacími pecami
a valcovne koľajníc, plechov a tyčového železa. Podbrezová sa stala hlavným článkom aj
najmodernejším závodom komplexu.
Nový ,,Giseraj“
Aj závod v Hronci sa zmodernizoval. Erár
vsadil na stavbu výkonnejších nových vysokých pecí s dúchadlami na parný pohon
a na modernú zlieváreň. V roku 1858 sa začala výstavba nového priemyselného areálu
(v Hronci už v poradí tretieho) na ľavom
brehu Čierneho Hrona v lokalite Pod Kopcom v blízkosti Dolného Uhliska. (Zlievárenský závod – pravda značne rozšírený –
stojí na tomto mieste až doteraz.) Močaristý
terén bolo treba najskôr vysušiť a navážkami
zvýšiť. Závod sa staval bez vodného kanála,
lebo výroba v novej fabrike už nemala byť
závislá na vodnej energii – tú nahradila
energia parného stroja.
Ako prvá (1858) bola postavená mohutná pozdĺžna hala parostrojovej zlievárne
s ozdobnou štýlovou fasádou. Veľké vysoké
okná haly boli zakončené oblúkmi, vo vnútri sa nachádzali ozdobné liatinové prvky.
(Táto stavba sa zachovala až do súčasnosti
v areáli ZLH a. s.. Pod názvom Stará zlieváreň, slúži ako skladový priestor.) V novej
zlievárni bolo oddelenie pre formovanie
a odlievanie výrobkov (odlievacie pole),
v hale bol nainštalovaný žeriav s kladkostroj-

mi na dvíhanie bremien. V predchádzajúcom
areáli (t. č. Technos) ostala modeláreň, stolárska dielňa, mechanická dielňa s kováčňou
(strojáreň) a skladové priestory. Vedľa haly
novej zlievárne vyrástla mohutná murovaná
hmotáreň s dvorom uprostred.
V rokoch 1863-64 postavili za zlievárňou
dve moderné vysoké pece škótského typu,
strojovňu parných strojov na pohon vysokopecných dúchadiel a kotolňu so štvorhranným komínom. Vysoké pece v starom
areáli postupne zrušili. V areáli nového
závodu bola aj pražiareň železnej rudy, vtedy ešte z miestnych zdrojov. Do závodu sa
vchádzalo cez priechodnú budovu vážnice
s vozovou váhou. V roku 1878 spojili hrončianske vysoké pece a mechanickú dielňu
v starom areáli úzkokoľajnou železnicou
s Podbrezovou.
V 60. a 70. rokoch 19. storočia bol erárny závod v Hronci považovaný za najlepšie vybavený vysokopecný a zlievárenský
závod na území Slovenska. Nový fabrický
areál si pomenovali Hrončania ,,Giseraj
(Pri Giseraji)“ (z nemeckého die Giesserei
– zlieváreň).
Sídlo Komorhof
V súvislosti s modernizáciou závodu – výstavbou parostrojovej zlievárne a ,,škótskych“ vysokých pecí Pod Kopcom - postavili v roku 1858 aj nové sídlo prefekta
štátnych železiarní Hronec-Podbrezová
(Hroneckého komplexu). Sídlo podoby
kaštieľa dostalo miestne pomenovanie
Komorhof (z nemeckého der Kammerhof –
komorský dvor). Budova vyrástla na pravej
strane cesty od vážnice nového závodu Pod
Kopcom a mosta cez Čierny Hron smerom
k Prajskému domu (t. č. Švermova ulica).
Komorhof sa hrdo týčil vedľa stromoradia
Promenády za Mašným jarkom. Prízemná
pozdĺžna stavba mala pôvodne len v strede
nadstavené ďalšie podlažie, v ktorom bol
byt prefekta s obytnými izbami a kuchynskou časťou. V prízemí bol byt kontrolóra
aj s kanceláriami (ekonomické riadenie
Hroneckého komplexu) a ďalšie kancelárie
správy závodov. Po neskoršej nadstavbe na
krídlach budovy vznikli tu aj priestory pre
ubytovanie návštev. Po roku 1876 sídlilo

12

marec 2013

v tejto budove aj účtovné oddelenie ústredia uhorských železiarskych závodov
v Budapešti. Po roku 1882, keď správa železiarní presídlila do novovystavaných objektov v Podbrezovej, ostáva v Komorhofe len
účtáreň a pokladňa hroneckého závodu,
ostatné priestory boli využívané na honosné byty riaditeľa a jeho manažmentu.

Pamätníci spomínajú
V čase pred prvou svetovou vojnou,
v medzivojnovom období a veľmi krátko
ešte aj po ňom pred budovou Komorhofu
a po jeho stranách bola pôvodne parková výsadba z rôznych okrasných drevín
a kríkov, rôzne druhy kvetinovej výsadby, ruží. V strede parku bola fontána
a veľká magnólia. Cez Mašný jarok viedol
do areálu - k hlavnému vchodu do budovy
liatinový mostík s ozdobným zábradlím.
Cez mostík, cez hlavnú cestu a mostom
cez Čierny Hron kráčal pán riaditeľ rovno do závodu. Mostík osvetľovala lampa
umiestnená na ozdobnom liatinovom stĺpe s nápisom výrobne Kisgarami öntömi
(Hronecká zlieváreň) – stĺp doteraz existuje na pôvodnom mieste. Nad hlavným
vchodom budovy bol ozdobný liatinový
balkónik. Po stranách budovy boli brány
(vchody pre koče a povozy) do rozľahlého uzavretého zadného hospodárskeho
dvora s pozdĺžnym objektom maštalí,
kočiarní, drevární a ďalších prevádzkových miestností. V areáli okrem ustajnených koní chovali aj ušľachtilé poľovnícke psy. Areál budovy s jej hospodárskym
traktom obklopovali rozsiahle ovocné
záhrady. Súčasťou záhradnej časti boli
veľké sklenníky, voliery pre exotické
vtáctvo a holubníky. V areáli Komorhofu
bolo aj tenisové ihrisko. Komorhof býval
cez sviatky a počas obecných slávností
nádherne vysvietený.
Vo vybavení interiéru budovy bolo vo
väčšej miere použité železo – liatinové
osvetľovacie telesá a lustre, zábradlie
schodišťa, liatinové ozdobné vykurovacie
kachle v izbách, kovové podlahy (parkety). Častou zábavkou ,,komorských“
pánov bola poľovačka. Nového návštevníka – najmä detského – prekvapila
v budove zvláštna atrakcia. Pri otvorení dverí do jednej panskej izby zrazu sa
v nich objavil obrovský stojaci medveď,
ktorý zamával labami. Vypchanina bola
dômyselne upevnená na pohyblivých pántoch, mechanizmus sa uviedol do pohybu
otvorením dverí.

Budova reprezentuje
V medzivojnovom období i neskôr slúžil
Komorhof ako byty pod správou závodu, potom obce. Od jesene 1945 bola
v ňom za čas pobočka podbrezovskej
meštianskej školy, za tým aj plne organizovaná osemročná stredná škola či
základná deväťročná škola. V poslednom
školskom roku 1968/69 pred odchodom
školy z budovy učilo sa v nej 340 žiakov
z Hronca a Osrblia v 13 triedach so 16
učiteľmi. Potom prišlo obdobie, keď bola
budova, len čiastočne obývaná, začínala
chátrať. Jej interiér aj okolitý park podliehali devastácii. Na pôvodných pozemkoch areálu vznikala nová bytová výstavba (dvojposchodová bytovka, súkromné
rodinné domy).
Zápis v kronike obce z roku 1973 hovorí,
že v tomto roku došlo k zmene užívateľa budovy. Od obce ju prevzal vtedajší
Okresný ústav národného zdravia v Banskej Bystrici, ,, ... s cieľom prebudovania
tejto budovy na ústav sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnutých občanov.“ Štyri byty patriace obci boli zrušené. S prestavbou sa začalo ešte v tom
roku.
Za pozornosť stojí aj ďalší zápis v obecnej
kronike z roku 1976, z ktorého sa dozvedáme, že dve budovy v Hronci – kostol
z roku 1826 a budova bývalého Komorhofu z roku 1858 ,, ...boli vyhlásené
pamiatkovým úradom Slovenskej socialistickej republiky za chránené pamiat-

ky.“ (?) Neskôr sa ale táto budova zo
štátneho pamiatkového zoznamu vytratila a ďalej sa s ňou nezaobchádzalo ako
s kultúrnou pamiatkou. Prestavby narušili vzhľad fasády (napríklad zmena tvaru
okenných otvorov v prízemí, vchodových
dverí, zrušenie balkóna, ozdobných prvkov a obkladov na fasáde a iné). K zadnej
časti bola k budove pripojená funkčne
nutná mohutná prístavba so schodišťom
(pôvodné kruhové schodište v budove
bolo prestavbou úplne zrušené). Vpredu
vyrástla osobitná stavba kotolne s komínom. Oproti pôvodnému veľkolepému
obrazu sa vonkajšok i vnútro budovy
zásadnou rekonštrukciou značne zmenili. Aj lipy pred budovou na Promenáde
boli povytínané.
Našťastie ale ,,niť využitia Komorhofu“ sa
nikdy nepretrhla a preto budova prežila.
Bývalý Komorhof v Hronci postihol
predsa len šťastnejší osud ako mnohé iné
vzácne historické budovy na Slovensku,
ktoré alebo chátrajú, alebo ktoré mohli,
ale už nestoja pre nekultúrnosť a ľahostajnosť svojich správcov a úradov. Súčasné priliehavé využitie bývalého Komorhofu na službu občanom širokého okolia
a obnovený opravený vzhľad budovy obec
vzorne reprezentujú. Ak poznáme bohatý historický príbeh Komorhofu, zostáva
táto budova pre nás aj svedkom minulej
slávy železiarskeho Hronca.
(nabudúce Kolónia)
Martin Weiss
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Zhodnotenie pôsobenia amatérskeho florbalového tímu GOST’s Hronec – (Gympel
Old Stars Team) pre sezónu 2012/13 v Horehronskej Florbalovej Lige (HFBL).

Zhodnotenie pôsobenia amatérskeho florbalového tímu GOST’s Hronec – (Gympel Old Stars Te
pre sezónu 2012/13 v Horehronskej Florbalovej Lige (HFBL).

Tím GOST’s je v HFBL už od jej samotného vzniku tj. tretiu sezónu. Vždy sme mali najvyššie ciele
ani v jednom z dvoch predchádzajúcich finálových úēastiach sa nám nepodarilo dosiahnuƛ až
Tím GOST’s je v HFBL už od jej samotného GOST’s Hronec. Do nadstavbovej časti postú- do gólového náskoku. Súper ale stihol do konca
sa dva
malo
zmeniƛcelky
práve
tento rok.
Tím vyrovnať
prešiel obmenami
kádrapredĺženie,
a koneēne sa s
zápasu
stav a nasledovalo
vzniku tj. tretiu sezónu. Vždy sme mali absolutný
najvyš- pilivrchol.
priamoTo
prvé
najlepšie
(GOST‘s,
vrátila
chýbajúca
tímová
pohoda.
šie ciele ale ani v jednom z dvoch predchádza- 1. FC MSN). O dve postupové priečky sa pobi- hrane štýlom “rýchla smrť“. Našťastie po rých-

júcich finálových účastiach sa nám nepodarilo li zvyšné štyri tímy (postúpili tím Warriors a lej kontre bolo pomerne rýchlo rozhodnuté
o predĺžení
sériePlay
(stav
na 1sa: tento
má celkovo dve ēasti, základnú a nadstavbovú
ēasƛ,finálovej
takzvané
off.série
Keěže
dosiahnuť až na absolutný vrchol. To sa malo Liga
tím Predators).
1). Do
posledného10
zápasu
sezóny,
ktorýcelej
mal základ
zmeniť práve tento rok. Tím prešiel obmenasemifinále
sa tím
stretol
s papieroprihlásiloVlen
6 celkov,
preGOST’s
každého
úēastníka
ligy bolo
prichystané
zápasov
poēas
mi kádra a konečne sa späť vrátila chýbajúca vo najsilnejším tímom, ktorý ale predvádzal rozhodnúť o celkovom víťazovi HFBL, súper
ēasti. V prvom dvoj kole, naplánovanom na 27. 10. 2012 v telocviēni v Nemeckej, nás ēa
tímová pohoda.
rozpačité výkony, tímom Predators. Mini vstúpil v decentnejšom tempe, čo nám veľmi
víƛaz ligy,
Predators.
mal ukázaƛ
v akejsme
forme
sú celky
po dlhej let
a rýchlo
sa dostali
do vedenia
Liga má celkovo dve časti, základnú minuloroēný
a nad- semifinálová
sériatím
troch
zápasov Tento
(hrá sazápas
na vyhovovalo
pauze.
streleckej
body pripisuje
tím Predators
po tesnej
vý
3 : 0 respektíve
7 : 1, ktoré
bolo udržiavané
až
stavbovú časť, takzvané Play off. Keďže
sa Napriek
dva víťazné
zápasy),prevahe
dopadla tímu
lepšie GOST’s
pre nás.si prvé
doakonca
doby.tímom
Tím GOST’s
Hronec
sa sme
tento rok prihlásilo len 6 celkov, pre každého
po zápasoch
: 9, 16 : 4, 7 : 6),
tedajeden
celkovo
(4 : 3). VAten
deŸ bol (4
naplánovaný
ešte
zápas
to s hracej
domácim
Warriors,
ktorý
účastníka ligy bolo prichystané 10 zápasov 2 : 1 na zápasy, sme sa mohli tešiť na finále konečne dočkal po dvoch neúspešných finálosústredenom výkone vyhrali celkom jednoznaēne (5 : 0).
počas celej základnej časti. V prvom dvoj kole, proti tímu 1. FC Mne sa nechce, ktoré porazi- vých účastiach vytúženého cieľa a pre sezónu
2012/13 sa stal absolútnym víťazom Horenaplánovanom na 27. 10. 2012 v telocvični lo tím Warriors - 2 : 0 na zápasy.
Po rozpaēitom vstupe do sezóny, sa nám podarilo zapracovaƛ na nedostatk
v Nemeckej, nás čakal minuloročný víťaz ligy, Finálový deň tento rok pripadol na sobotu hronskej florbalovej ligy. Na druhom mieste sa
nasledujúcich
ôsmych zápasov
smesezóny,
vyhrali
sedem,
keě ažtím
v poslednom
základnej ēast
umiestnil
1. FC Mne sastretnutí
nechce. Bronzovú
tím Predators. Tento zápas mal ukázaťavzakej
9. marca. Napínavé
vyvrcholenie
v ktonakoniec bez
boja získali
hráči tímugól a o
forme sú celky po dlhej letnej pauze. Napriek
rom sariadnej
stretli jednoznačne
dva(3
najsilnejšie
a naj- samedailu
45 minútach
hracej doby
x 15 minút)
nám nepodarilo
vsietiƛ
vyrovnávajúci
nedostavil).
streleckej prevahe tímu GOST’s si prvésme
bodytesne
kompletnejšie
– GOST’s
1. FC MSN na Warriors
podűahli (2celky
: 3).ligyNiē
to ale anezmenilo
tom, že(tím
prváPredators
prieēkasapo
odohraní základnej ē
pripisuje tím Predators po tesnej výhre (4 : 3). mohlo začať. Prvý zápas lepšie zvládol celok súpatrila práve nám, tímu GOST’s Hronec.
V ten deň bol naplánovaný ešte jeden zápas pera a dostali sa tak do jedno - zápasového vede- V mene všetkých členov tímu GOST’s Hronec
a to s domácim tímom Warriors, ktorý sme po nia (zápas 3 : 7). Zápas bol z našej strany plný ďakujem za podporu starostovi obce p. BohuTabuűka HFBL
základnej
ēasti.
sústredenom výkone vyhrali celkom jednoznachýb apo
nervozity.
Vstup
do druhého zápasu sa slavovi Nemkymu ako aj poslancom Obecného
čne (5 : 0).
nám vydaril oveľa lepšie a rýchlo sme sa dostali zastupiteľstva
Po rozpačitom vstupe do sezóny, sa nám podarilo zapracovať na nedostatkoch a z nasledujú- Tabuľka HFBL po základnej časti.
cich ôsmych zápasov sme vyhrali sedem, keď
až v poslednom stretnutí základnej časti po 45
minútach riadnej hracej doby (3 x 15 minút)
sa nám nepodarilo vsietiť vyrovnávajúci gól
a opäť sme tesne podľahli (2 : 3). Nič to ale
nezmenilo na tom, že prvá priečka po odohraní základnej časti patrila práve nám, tímu
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Z činnosti „Klubu biliardu“

Príprava na jarnú časť futbalovej sezóny 2013

Vypĺňanie voľného času môže byť v dvoch
rovinách – pasívne- odpočívanie alebo
aktívny oddych. Pre tú druhú sa rozhodli
záujemcovia o biliardovú hru a už viac ako
desaťročie sa jej venujú v rámci svojho klubu.
V súčasnosti klub navštevuje 10-15 členov.
„Biliardový klub Hronec“ patrí medzi najaktívnejšie kluby v obci, čo sa týka organizovania záujmovej činnosti. Už celý rad rokov
pripravuje rôzne súťaže (Vianočné a Veľkonočné turnaje, ktorých sa zúčastňuje prevažná väčšina členov klubu. Aj v súčasnej dobe
prebieha Veľkonočný turnaj.
Dobrá je spolupráca s vedením obce a poslaneckým aktívom, ktorí v rámci možnosti obce
prispievajú na činnosť klubu aj finančne. V
ostatnom čase to bol príspevok na výmenu
plátna a mantinelov hracieho stola, za čo im
členovia klubu úprimne ďakujú.
V našom klube radi uvítame medzi sebou aj
ďalších záujemcov o túto kultivovanú zaujímavú hru na aktívne vyplnenie voľného
času.
Klub biliardu
Ordinačné hodiny – Obvodná ambulancia
Hronec- MUDr. Kubiš
Pondelok
Streda
Štvrtok

07,00 hod.
11,00 hod.
07,00 hod.
10,00 hod.
12,00 hod.

-

11,30 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
11,30 hod. - Osrblie
14,00 hod.

Po rozpačitom závere jesennej časti súťaže sme sa s elánom pustili do zimnej prípravy stým, že na jarnú časť sa musíme lepšie pripraviť. Prípravu
sme začali 2.2.2013 na Štiavničke v telocvični.
Piatok
Postupne sme začali trénovať aj na multifunkčnom ihrisku vo Valaskej.
Najviac sme sa snažili dobiť batériu na trojdňovom sústredení, ktoré sme
Ordinačné hodiny – Zubná ambulancia
zakončili zápasom v Radvani so Strelníkmi víťazstvom 3:1. Tréner plánuje do začiatku
MUDr. Weissová
súťaže odohrať ešte aspoň dva prípravné zápasy, aj keď to poveternostné podmienky veľPondelok – piatok 7,30 hod. - 14,30 hod.
mi nedovoľujú a umelé trávniky sú dosť finančne nákladné. Káder ostal v nezmenenom
zložení a s cieľom posúvať sa vyššie v tabuľke. Príďte nás v tom povzbudiť.
Zubno-lekárska
Zubno-lekárska
služba prvej
služba
pomoci
prvej pomoci
Eva Jendrálová
Dátum Dátum Názov poskytovateĐa
Názov poskytovateĐa
Sídlo ambulancie
Sídlo ambulancie
Źreb jarnej časti:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

24.3.2013
31.3.2013
7.4.2013
14.4.2013
21.4.2013
28.4.2013
5.5.2013
12.5.2013
19.5.2013
26.5.2013
2.6.2013
9.6.2013
16.6.2013

o 15.00 Hronec-Baláže
o 15.00 Heľpa-Hronec
o 15.30 Hronec-Tatr.Ć.Balog
o 15.30 Osrblie-Hronec (sobota)
o 16.00 Hronec-Harmanec
o 16.00 Valaská-Hronec
o 16.30 Hronec-Staré Hory
o 16.30 Podkonice-Hronec
o 17.00 Hronec-Braväcovo
o 17.00 P.Polhora-Hronec
o 17.00 Hronec-Lučatín
o 17.00 Jakub-Hronec
o 17.00 Hronec-Poniky

29.3.201329.3.2013
KROŠLÁK-DENT
KROŠLÁK-DENT
s.r.o.
s.r.o.

M.R.Štefánika
M.R.Štefánika
34 Brezno34 Brezno

30.3.201330.3.2013
MUDr. Krošláková
MUDr. Krošláková

M.R.Štefánika
M.R.Štefánika
34 Brezno34 Brezno

31.3.201331.3.2013
DLsmile s.r.o.
DLsmile s.r.o.

Krížna 812/2
Krížna
HeĐpa
812/2 HeĐpa

1.4.2013 1.4.2013MUDr. Ponický
MUDr. Ponický

VránskehoVránskeho
1, Brezno 1, Brezno

6.4.2013 6.4.2013MUDr. Ponický
MUDr. Ponický

VránskehoVránskeho
1, Brezno 1, Brezno

7.4.2013 7.4.2013MUDr. Rezníþková
MUDr. Rezníþková

OsloboditeĐov
OsloboditeĐov
6, Závadka6,nad
Závadka
Hronom
nad Hronom

13.4.201313.4.2013
MUDr.Stahovec
MUDr.Stahovec

ýSA 18, Brezno
ýSA 18, Brezno

14.4.201314.4.2013
MUDr.Štrbová
MUDr.Štrbová

Sládkoviþova
Sládkoviþova
16, Podbrezová
16, Podbrezová

20.4.201320.4.2013
MUDr. Štricová
MUDr. Štricová

Štúrova 30,
Štúrova
Brezno30, Brezno

21.4.201321.4.2013
MUDr. Švantnerová
MUDr. Švantnerová

Rázusova Rázusova
37 Brezno37 Brezno

27.4.201327.4.2013
MUDr.Tichý
MUDr.Tichý

Sládkoviþova
Sládkoviþova
16, Podbrezová
16, Podbrezová

1.5.2013 1.5.2013MUDr. Weissová
MUDr. Weissová

Zlievárenská
Zlievárenská
516, Hronec
516, Hronec

4.5.2013 4.5.2013MUDr.Žabka
MUDr.Žabka

Sládkoviþova
Sládkoviþova
16, Podbrezová
16, Podbrezová

5.5.2013 5.5.2013MUDr.BeĖová
MUDr.BeĖová

BrezenskáBrezenská
1, Brezno 1, Brezno

8.5.2013 8.5.2013ARTDENT
ARTDENT
s.r.o.
s.r.o.

Banisko 1,Banisko
Brezno 1, Brezno

11.5.201311.5.2013
MUDr. ýemsák
MUDr. ýemsák

Rázusova Rázusova
14, Brezno14, Brezno

12.5.201312.5.2013
MUDr.Hermanová
MUDr.Hermanová

OsloboditeĐov
OsloboditeĐov
14, Polomka
14, Polomka

18.5.201318.5.2013
MUDr.Kolláriková
MUDr.Kolláriková

PohorelskáPohorelská
Maša 83 Maša 83

19.5.201319.5.2013
MUDr.Kolesárová
MUDr.Kolesárová

Banisko 1,Banisko
Brezno 1, Brezno

25.5.201325.5.2013
MUDr.Kordíková
MUDr.Kordíková

Banisko 1,Banisko
Brezno 1, Brezno

26.5.201326.5.2013
MUDr.Kováþiková
MUDr.Kováþiková

OS BeĖušOS BeĖuš
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