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Oznamy obecného úradu

Prehľad aktivít a činností v obci za uplynulé obdobie
 Riešenie budovy bývalého zdravotného
strediska – na základe štátneho stavebného
dohľadu a platného rozhodnutia bolo vlastníkovi tejto nehnuteľnosti nariadené urobiť
nápravu a to: zamedziť vstupu nepovolaným
osobám do stavby, odstrániť z objektu nahromadené odpady v stavbe a zlikvidovať
ich v mieste k tomu určenom a vydezinfikovať stavbu z vnútra a deratizovať.
Vlastník stavby p. Vavrica tieto práce zabezpečil v mesiaci júl.
 Vo februári 2011 zaslala obec Hronec
v zmysle Výnosu Ministerstva Financií SR
žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu jestvujúceho elektrického vykurovania
vo viacúčelovej budove Obecného úradu.
6. 7. 2011 bolo na internetovej stránke Ministerstva financií oznámené že vzhľadom na
vysoký počet žiadateľov, ktorým nebolo vyhovené a v záujme úspory nákladov, neúspešní
uchádzači o dotáciu nebudú o tejto skutočnosti písomne informovaní. Medzi neúspešnými žiadateľmi je aj naša obec. V okrese
Brezno bola dotácia poskytnutá len obciam
Bacúch a Polomka.

lej bola vybudovaná nová kanalizácia na odtok a odvedenie vody z potôčika tečúceho
z Lipovej, ktorý bol napojený do miestnej
kanalizácie a pri búrkach a dlhotrvajúcich
dažďoch sa potrubie upchávalo naplaveným
štrkom a skalami. Pri takomto zvýšenom objeme vody nestačila kanalizácia tieto vody
odvádzať a dochádzalo k vytláčaniu komunálnych odpadových vôd do garáží, pivníc,
dielní a iných objektov nachádzajúcich sa
na Hronskej ulici. Oprava miestnej komunikácie v časti, kde boli realizované tieto práce, je plánovaná v najbližšom období.
 V júni boli začaté práce na oprave budovy požiarnej zbrojnice – náter strechy, oprava vonkajšej fasády, náter okien, výmena
žľabov. Práce plánujeme zrealizovať tak, aby
budova bola vynovená do pripravovaných
osláv 85. výročia založenia DHZ v Hronci.
 Na Mlynskej ulici na moste cez potok
Osrblianka bolo zrekonštruované zábradlie.

 V našej obci je v súčasnej dobe realizované geodetické zameranie, potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu
„Hronec – splašková kanalizácia a ČOV“.
 Vybudovanie verejného osvetlenia na
Švermovej ulici, v dolnej časti oproti obce
Valaská, bolo v máji tohto roku realizované.
 Na ulici Hronskej tzv. „Promenáde“ sa
v mesiaci jún prevádzali práce na kanalizačnej sieti. Do jestvujúcej miestnej kanalizácie boli zabudované typizované kanalizačné
šachty, ktoré sú potrebné k pravidelnému
prečisťovaniu kanalizačného potrubia. Ďa-

DHZ v Hronci

Stav pôvodného zábradlia pre značnú koróziu už neumožňoval jeho opravu ani výmenu
oceľových dielcov. Pri rekonštrukcii boli použité betónové tvárnice a drevené hranoly.

 Plánovaná oprava vodovodného potrubia na Strednej ulici – časť Vršok bola zrealizovaná.
V súčasnej dobe bude miestna komunikácia
upravená štrkom a podľa finančných možností obce plánujeme aj zaasfaltovanie tejto
cesty.
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Domy a ľudia
Kaviareň
Koruna
V ďalšej časti nášho seriálu Domy a ľudia –
na rozdiel od predchádzajúceho článku – sa
obrátime k optimistickejšiemu tónu. Budeme totiž hovoriť o takej budove na hrončianskom námestí, ktorú nedávno vzorne a citlivo obnovili a príkladne slúži svojmu účelu.
Budova a v nej terajšia kaviareň Koruna
s reštauráciou a penziónom majú veľmi
výstižné a priliehavé historické pomenovanie. Panovnícka koruna zobrazená nad
vchodom a vítajúca návštevníka pri vstupe
do podniku nám pripomína dávnominulé
časy cisárovnej Márie Terézie.
Vtedy, v polovici 18. storočia, stáli na terajšom hrončianskom námestí pece, v ktorých vytápali zo železnej rudy z miestnych
baní železo a hámre, v ktorých vykúvali
železné výrobky. Železiareň patrila priamo
panovníckemu hospodárskemu podniku –
cisárskej komore vo Viedni. Zásobovala železným náradím erárne bane na zlato, striebro a meď v Banskej Štiavnici, Kremnici
a v Banskej Bystrici. V ústrednom banskom
historickom archíve v Banskej Štiavnici sa
nachádza vzácna kresba z roku 1765 s názvom Cisársko-kráľovský železiarsky handel
Hronec (reprodukciu kresby možno vidieť
v kaviarni). Všetky budovy na kresbe sú očíslované a presne v nemčine pomenované. Na
mieste terajšej kaviarne je budova, ktorá má
na streche vežičku s hodinami a je označená
ako ,,zasadacia miestnosť“. Boli to pravdepodobne reprezentačné priestory a kancelárie obchodného strediska, kde sa úradovalo a rokovalo o výrobe a hlavne o predaji
železa. K tejto budove je rohom pristavený
a k hute otočený ďalší jednoposchodový tzv.
,,šafárov dom“ – v ňom na poschodí bol byt
a na prízemí úradovne šafára – správcu huty,
železiarskeho odborníka zodpovedajúceho
za chod podniku. V týchto dvoch reprezentačných domoch sídlilo vlastne riadiace
centrum huty. Boli to pravdepodobne vtedy
jediné kamenné domy v Hronci, ostatné budovy, okrem pecí, boli totiž z dreva.
Približne o 150 rokov neskôr, pred prvou
svetovou vojnou, priestor terajšieho námes-

tia už vyzeral inak. Výrobne železiarskeho
závodu sa postupne presťahovali na vtedajší
okraj obce – do priestoru terajšieho podniku Technos a potom pod Kopec, kde aj teraz
stojí zlieváreň. Zo starej huty na námestí nezostalo nič, vyrástli tam iné reprezentačné
budovy. Aj dve najstaršie kamenné stavby
patriace pôvodne k hute boli prestavané
a začali slúžiť inému – verejnému – účelu.
Na fotopohľadnici z roku 1904 (v tomto
článku) ich už vidíme v zmenenej podobe.
K šafárovmu domu bolo vpravo, pozdĺž
cesty, pristavené dlhé krídlo. Budova, až do
roku 1939 patrila židovskému obchodníkovi Pinkusovi Windholzovi. Na prízemí nad
dverami je maďarský nápis ,,Vendéglö“, čo
znamená hostinec. Nad druhými dverami
do obchodu je meno majiteľa. Na poschodí
budovy bol jeho byt a miestnosť pre verejnosť. Neskôr, po druhej svetovej vojne, bol
v tejto budove umiestnený miestny národný
výbor. Budova bývalého šafárovho domu už
teraz nestojí, bola v roku 2008 asanovaná.
Jej existenciu pripomína len neomietnutý
roh na budove kaviarne.
Vľavo na našej fotografii stojí budova, ktorá má na fasáde maďarský nápis ,,Gyórgyszertár“, čo znamená lekáreň. To je terajšia Koruna. Podľa niektorých informácií,
okrem lekárne, ktorá patrila pod správu
hrončianskeho železiarskeho podniku, bola
v budove aj závodná nemocnica. Takéto špecifické zariadenia naznačujú, že v minulosti
nebol Hronec len taká nejaká ,,dedina“, ale
významné priemyselné i obchodné a kultúrne stredisko so všetkou vybavenosťou.
Tesne pred alebo po prvej svetovej vojne –
okolo roku 1918 prestavali budovu lekárne
do dnešnej poschodovej podoby v tvare L
v meštianskom štýle. Dostala výstavnú fa-

sádu s oknami miestností obrátenými do
námestia. Na vysokom štíte fasády v jeho
hornom cípe bola pekná štuková ozdoba
(škoda, že ju pri poslednej rekonštrukcii
nezachovali). Na prízemí vznikli obchodné miestnosti s výkladmi. Vysoká vonkajšia brána uzatvára podjazd do vnútorného
dvora. Z podjazdu vedie priestranné schodište na poschodie. Na poschodí sú veľké
miestnosti bytu s dverami na vnútornú
otvorenú drevenú pavlač. Budova ostala
ďalej slúžiť verejnosti ako lekáreň s bytom
lekárnika. Vonku, popri zadnej časti bočnej steny budovy lekárne, viedli z vršku Na
Bráne na námestie drevené kryté schody,
ktoré skracovali cestu do centra obyvateľom Tirolskej (t. č. Jilemnického) ulice.
Schody niekedy začiatkom 60. rokov 20.
storočia zrušili.
Budovy hrončianskeho námestia boli mnohokrát svedkom významných udalostí v živote obce, slávností a verejných zhromaždení občanov. Zachovala sa napr. fotografia
z roku 1927, na ktorej sa práve pred lekárňou odohráva slávnosť založenia miestneho
dobrovoľného hasičského zboru s posvätením hasičskej zástavy. Súčasťou slávnosti je
poľná omša, ktorú s viacerými miništrantami slúži vdp. farár-dekan Ignác Lucký. Okolo oltára hrdo stoja nastúpené útvary dobrovoľných hasičov v slávnostných uniformách
z okolitých hasičských zborov.
Ale časy sa menia. Lekáreň z budovy
v Hronci odišla niekedy po roku 1960, keď
vo Valaskej tiež zriadili lekáreň v novoutvorenom zdravotnom stredisku. Vtedy s lekárňou odišla z Hronca do Valaskej aj známa
lekárnička pani Dymová so svojimi mačičkami. V spodnej časti veľkej domovej brány
hrončianskej lekárne boli dvierka, ktorými
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jej chovankyne zvykli vychádzať na prechádzku na ulicu a potom sa znovu vracali
domov. V priestoroch lekárne potom zriadili
iný obchod – domáce potreby so sortimentom sklo, porcelán, železiarsky tovar a iné.
Bytové priestory prenajali hrončianskym
obyvateľom.
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Po roku 1989, už v našej súčasnosti, budovu
odkúpil miestny súkromný podnikateľ do
svojho majetku. Prešla dôkladnou a citlivou
rekonštrukciou a veľmi úspešne slúži verejnému účelu ako miestna kaviareň s reštauráciou a ubytovaním. Romantický vnútorný
dvor budovy slúži ako pekné letné posedenie

pre návštevníkov. Koruna je reprezentačnejšie reštauračno-ubytovacie zariadenie aj pre
náročnejšieho klienta, čo občanov i návštevníkov Hronca môže naozaj len potešiť.

Má vlastnosti antimikrobiálne, mikrobiálne,
ako lokálna anestéza, biostimulačné účinky
proti infekcii. Dobré výsledky s propolisom
sa dosahujú nie len v dermatológii, pri liečení ekzémov, kožných plesní, bradavíc, ale
má antiradiačný účinok. Účinný je tiež na
doliečenie žalúdočných vredov (1–2% propolis s medom).
Propolis majú používať len kľudní pacienti.
Tí, ktorí chcú okamžité účinky od propolisu, ktorí ho chcú používať ako zázračný
„všeliek“ na všetko, tí nech propolis radšej
neužívajú.

Príprava propolisovej tinktúry:
20 g propolisu pokrájame na drobno a dáme
do 3 dcl 80–85% liehu. Zmes dobre zatrepeme a necháme vylúhovať 1–2 dni. Každý
deň ho premiešame. Na druhý deň ho scedíme cez čisté plátenko a máme hotovú propolisovú tinktúru, ktorú dobre zazátkujeme
v tmavej fľaške.

Pred desiatimi rokmi sme boli na dovolenke vo Viedni. Je to krásne a čisté mesto,
nikde sme nevideli, že by niekto niečo
odhodil na zem v záhradách, ale aj na cintoríne, kam smerovali aj naše kroky. Vládla
tam čistota, pokoj a dýchalo to tam úctou
a skromnosťou, vlastnosťami, ktoré mnohým z nás ani nič nehovoria.
Viedenčania majú jeden krásny zvyk a to
darovanie porcelánových anjelikov, avšak

nie len na hroby svojich blízkych, ale aj na
hroby úplne cudzích ľudí. Tento pekný pietny zvyk sme si osvojili aj my a doniesli sme
ho k nám domov. Keď sme po čase prišli
na hrob našich blízkych čakalo nás nemilé
prekvapenie. Naši anjelici sa asi „nahnevali“ a pod rúškom noci pekne krásne odleteli. Pýtate sa ako vieme, že odišli v noci?
No jednoducho, zobrali si totiž so sebou aj
malé solárne svietidielká, asi preto aby nezablúdili.
Naši rodičia nás učili, že čo je na hroboch,
to je určené len tým, ktorí tam v pokoji

odpočívajú. Čo sú to teda za ľudia, ktorí
tento pokoj narúšajú a mýlia si cintorín so
supermarketom?
Nech už to tak súrne potreboval ktokoľvek,
no čo už, stalo sa. Ale ak je v ňom aspoň
trochu citu a slušnosti, zamyslí sa čo urobil
a našich anjelikov aj so svietidielkami nám
vráti späť.
Veríme, že zdraví rozum a cit zvíťazia, preto vopred ďakujeme.

Dňa 6. 7. 2011 členovia DHZ
Hronec zavítali do letného tábora mladých seleziánov z Banskej Bystrice, ktorí prázdninové
dni trávili v našej obci, v rekreačnom zariadení PONIKLEC.
Priamo v teréne, pri potoku
Osrblianka, predviedli pre cca
150 účastníkov tábora, ukážku
požiarneho útoku a bližšie oboznámili deti
s požiarnou technikou, ktorou útok vykonali.

Za svoj vynikajúci výkon si od prítomných
vyslúžili veľký potlesk a obdiv.

P RO P O L I S
PROPOLIS je najúčinnejší liek z včelích
produktov. Je vyrobený včelami (nie je len
donesený zo živíc) ale štiepený včelami na
glykon a aglykon.

Neposlušní anjelici

Družstvo mužov a družstvo žien nášho
dobrovoľného hasičského zboru v Hronci
prijali pozvanie 2. 7. 2011 na súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku „Memoriál Ladislava Vozára“ v Osrblí.
Družstvo žien sa umiestnilo na 2. mieste
a muži obsadili 3. miesto

(nabudúce Obchod a hostinec Vtáčnik)
Martin Weiss

Upozornenie – včelie produkty sa nemajú
zohrievať nad 40 °C.

Obyvatelia obce Hronec.
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Povodeň v našej obci
Dňa 19. 7. 2011 v dôsledku väčšieho
množstva zrážok v našej obci, začala sa zvyšovať hladina rieky Čierny Hrona, ako aj hladina potoka Osrblianka.
V popoludňajších hodinách sa začala situácia monitorovať. O 23.15 bola hladina rieky
Čierny Hron 80 cm.
20. 7. 2011 sa hladina rieky začala neúmerne zvyšovať. Ráno o 6.00 hod. bola vo výške 145 cm. O 13.00 hod. hladina presiahla
150 cm, na základe čoho bol vyhlásený II.
stupeň povodňovej aktivity.
Následne som vydal pokyn veliteľovi OHZ
na zvolanie členov. Na zásah sa dostavilo 10
členov, ktorí okamžite začali zabezpečovacie práce:
– monitorovanie vodných tokov
– odstraňovanie štrkového nánosu na Hronskej ulici z potoka tečúceho z Lipovej
– zabezpečenie odtoku vody do kanalizácie
aby sa zamedzilo zaplaveniu Hronskej ulice
– príprava a plnenie vriec pieskom
V dôsledku prívalového dažďa sa zvýšili hladiny vodných tokov Čierny Hrona – vodný
stav o 14.00 hod. 214 cm a Osrblianka, následkom čoho boli ohrozené rodinné domy,
poľnohospodárska pôda, komunikácie, pod-

Stavanie „mája“
Milým podujatím bolo „Stavanie mája“ 29.
4. 2011 pred budovou Obecného úradu. Pripravený, ozdobený máj priniesli mladí hasiči v sprievode speváckeho zboru Jednoty
dôchodcov a našich najmenších – detí z Materskej školy, ktorí krátkym kultúrnym programom na ľudovú nôtu vytvorili príjemnú
atmosféru. Všetci prítomní boli pozvaní na
malé občerstvenie a zábavu do kultúrneho
domu.

nikateľské stavby, bolo možné ohrozenie života a zdravia osôb. Z týchto dôvodov bol
vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.
Zlá situácia na Čiernom Hrone bola v lokalite „Svätý Ján“, kde bola prívalom vody
poškodená cesta. Lesy SR š. p. – OZ Čierny
Balog zabezpečili od 18.00 hod. mechanizmus – UDS, pomocou ktorého boli sprietočnené potoky pri moste v tejto lokalite.
Členovia OHZ Hronec zotrvali v pohotovosti, monitorovali vodné toky, až kým hladina
nezačala klesať.

V ranných hodinách 21. 7. 2011 hladina
vody klesla na 110 cm. V priebehu tohto
dňa sa sledovala ustálenosť vodnej hladiny
a o 9.00 hod. bol zrušený III. stupeň povodňovej aktivity a o 17.00 hod. II. stupeň povodňovej aktivity.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili pri
odstraňovaní vzniknutých škôd, ale aj pri
realizovaní prác na zamedzenie vzniku možných škôd v dôsledku povodne.
Bohuslav Nemky
starosta obce

Deň matiek

Deň matiek – tento významný sviatok sme
oslávili 8. 5. 2011 v kultúrnom dome v Hronci. Slávnostným príhovorom otvoril kultúrny
program starosta obce p. Bohuslav Nemky.
Kyticou básní a piesní potešili naše mamy,
staré mamy a všetkých prítomných naši najmenší – deti z Materskej školy. Vynikajúcim
vystúpením a svojim umením nám všetkým
určite urobili veľkú radosť členovia folklórneho súboru „Mostár“ z Brezna.
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15. 5. 2011 dobrovoľný hasičský zbor
v spolupráci s obcou Hronec a Okresnou
organizáciou strany SMER-SD zorganizoval ďalší ročník súťaže požiarnych družstiev
v požiarnom útoku „Memoriál Júliusa Pauloviča“. Súťažili družstvá: DHZ Hronec
muži I, muži II, ženy, DHZ Osrblie – muži,
ženy DHZ Bystrá, DHZ Čierny Balog-Medveďovo, DHZ Valaská.
I napriek nepriaznivému počasiu podujatie
sa vydarilo a aj touto formou sme si uctili
pamiatku dlhoročného aktívneho člena
p. Júliusa Pauloviča
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Zábavno-športové podujatie pri príležitosti MDD
Tradičné zábavno-športové podujatie pri príležitosti MDD zorganizovala pre deti z našej
obce Komisia kultúry a školstva, v spolupráci s Komisiou pre šport a mládež a DHZ
obce Hronec dňa 29. 5. 2011.
Pripravený bol „Beh Alojza Sokola“ pre deti
rôznych vekových kategórií, zábavné hry,
a samozrejme súťaž o „Rodinný putovný
pohár“. I keď sa rodičom spočiatku darilo
odolávať svojim deťom, nakoniec sa do tejto
milej a veselej súťaže zapojilo celkom 8 rodín. Pripravené boli súťažné disciplíny:
– jazda s fúrikom,
– prekážková dráha – beh po lavičke, prechod tunelom, prekonanie pavučinovej
prekážky a na koniec sladká šľahačkovo-čokoládová palacinka,
– „upratovanie“ – čistenie vymedzeného
priestoru na čas (zbieranie papierových
smetí do vreca).

Podujatie bolo ukončené veselým farebným
papierovým ohňostrojom.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní podujatia, ako aj
sponzorom – p. Perichtovej – Pekáreň St.
Klaus Hronec a p. Grambličkovi za darčeky
pre deti.

Dve rodiny, ktoré v závere dosiahli rovnaký počet bodov súťažili v disciplíne známej
z televíznej súťaže „VILOMENINY“ – ťahanie obrusu spod tanierov. Víťazom tejto disciplíny sa stala rod. Ridzoňová. Celkovým
víťazom súťaže a držiteľom „Rodinného putovného pohára“ sa stala rodina p. Daniela
Perichtu. Na rok ich čaká milá povinnosť
svoje víťazstvo obhájiť.
Pre všetky deti boli pripravené zaujímavé vecné ceny, sladkosti, výborné koláče
z hrončianskej pekárne a tradičné párky.
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140. výročie narodenia Alojza Sokola
19. 6. 2011 uplynulo 140 rokov od narodenia
historicky prvého olympionika, atléta Alojza
Sokola, rodáka z našej obce. V deň tohto výročia pripravil Olympijský klub v Šahách, ktorý nesie práve meno Alojza Sokola, pamätnú
slávnosť s bohatým programom, ktorého
súčasťou bola prednáška o živote Alojza Sokola,vernisáž výstavy Olympizmus a výchova,
kladenie vencov pri pamätnej tabuli, uctenie
pamiatky pri hrobe Alojza Sokola v Bernecebaráti (MR) a prijatie hostí starostom obce
Bernecebaráti v dome A. Sokola.

Pozvanie na túto
slávnosť prijal aj
starosta našej obce
p. Bohuslav Nemky
a položením kytice
k pamätnej tabuli
a zapálením kahan-

ca na hrobe A. Sokola tak vyjadril za všetkých obyvateľov obce Hronec úctu osobnosti, ktorá by v súčasnosti mala slúžiť ako vzor
tolerancie, úcty človeka k človeku, dodržiavania fair play v živote.

Prijatie delegácie Slovenského olympijského výboru v Hronci
Pri príležitosti 140. výročia narodenia Alojza Sokola, starosta obce Hronec p. Bohuslav Nemky,
slávnostne prijal 23. 7. 2011 v obradnej miestnosti Obecného úradu, niekoľkočlennú delegáciu
Slovenského olympijského výboru. Vo svojom
príhovore priblížil prítomným bohatú športovú
históriu obce Hronec, vyzdvihol osobnosť Alojza Sokola, ktorého možno charakterizovať ako
jednoduchého, bezprostredného, čestného, tolerantného a citlivého človeka. Slávnostné prijatie
spríjemnili svojim vystúpením členovia speváckeho zboru Jednoty dôchodcov v Hronci.
Kyticu k pamätnej tabuli, ktorá je osadená na
budove Obecného úradu položil prezident SOV
František Chmelár v sprievode predsedníčky
Slovenského atletického zväzu Márie Mračnovej
a olympijskeho víťaza v atletike Jozefa Pribilinca.
Pamiatku A.Sokola si v Hronci uctili aj Ľubor
Halanda – viceprezident SOV, Jozef Liba – generálny sekretár SOV, Jozef Bazálik – člen VV
SOV, predseda Združenia olympijských klubov
SR – Ivan Čierny a Robert Leitl – poverený ve-

Jánsky guľáš
V sobotu 26. 6. 2011 prijali pozvanie do súťaže „ O najchutnejší Jánsky guľáš“ družstvá:
1. Jednota dôchodcov v Hronci v zložení:
p. Jozef Macík, p. Marcela Macíková
a p. Iveta Makovníková
2. Dobrovoľný hasičský zbor Hronec –
„Hrončianski hasiči“ v zložení: p. Rudolf
Kvietok, p. Anna Syčová a p. Iveta Medveďová
3. ŠK Hronec – futbalový oddiel zložení:
p. Ľubomír Ševc, p. Magdaléna Ševcová
a p. Zuzana Budajová
4. Komisia pre šport a mládež – „Hroncu
verní“ v zložení: Bohuslav Nemky ml.,
Ivan Gromus ml., Jozef Ridzoň ml.
5. ZLH PLUS, a. s Hronec v zložení: p. Július Trnik, p. Boris Giertl a p. Dušan Havaš

dením Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.
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Okrem varenia guľášu družstvá súťažili
v rôznych disciplínach:
– o najkrajšie pokrájanú cibuľu
– šípky
– vytvorenie umeleckého diela zo zemiaku
– „Súper očami súpera“ – výtvarné diela,
v ktorých sa jednotlivé družstva vzájomne
kreslil na výkres
– „Chvíľka poézie“
Do všetkých disciplín sa súťažiaci zapojili
s veľkou chuťou a výsledkom, hlavne v tých
tvorivých disciplínach, boli neuveriteľné
diela.
Na posúdenie uvádzame diela zo súťažnej
disciplíny „Chvíľka poézie“:
Jednota dôchodcov:
Keď sa dátum Jána blíži
tešíme sa na guľáš
recept svoj si každý stráži
bez kvality nevyhráš
s kotlíkov sa vôňa šíri
z Hronca až do Osrblia,
kto neverí nech sem príde
a ten guľáš ochutná
tento rok nás porotcovia
trošku viac potrápili
šípky do rúk vložili nám
a výkony zrátali
Umelcov by chceli z nás mať
kresliť aj modelovať.
No my sme dnes iba prišli
navariť dobrý guľáš
dnes priateľov zo Žarnovice
sme u nás privítali
Guľášom ich pohostili
pekný kraj ukázali
a dúfajme, že sme si aj
ich sympatie získali.
„Hrončianski hasiči“
Zlievareň a hasiči,
dôchodcovia, športovci
pozvanie dnes prijali
aby na hrončianskom ihrisku
Jánsky guľáš uvarili
Snaha veľká z každej strany
zvíťaziť chcú všetci
rozhodnutie v tomto ale
má porota v moci
Vrchný náš veliteľ, starosta Bobko je,
veríme, že nás nezradí
a v porote zalobuje.
Máme tam aj predsedníčku,
tričko sme jej dali,
aby sme ju v dnešnej súťaži nesklamali.

7
ŠK-Hronec – futbalový oddiel
Futbalisti dobrí sme, veď v tabuľke druhí sme
na ohne sa tešíme.
Veď tam je vždy veselo,
komu by sa nechcelo, keby hneď aj hrmelo.
Guľášik si navaríme, potom si aj vypijeme,
tancujeme zvesela,
nechýba nám kapela.
Vône z kotlov šíria sa,
už tie brušká tešia sa
a keď bude večer tma
„Jánsky oheň“ osvieť ma,
aj tých všetkých dookola,
by nám búda nezhorela
O rok sa zas stretneme
už sa teraz tešíme, určite to vyhráme.
VEĎ sme tu DOMA
ciky-caky-ciky-cak, vyhráme to tak, či tak!!
„Hroncu verní“
Zišli sme sa dobrá parta
od rána nám ide karta
guľášik si varíme, popri tom sa bavíme.

Po skončení súťaže bola zapálená „Jánska vatra“ a zábava pokračovala pri dobrej
hudbe a v dobrej nálade.

Slávnostná rozlúčka budúcich
prvákov s materskou školou

Chutiť bude veru všetkým,
malým, stredným ba aj veľkým.
Všetci varia ozaj skvele
víťaz bude aj tak
BOBO, IVO, DEDÉ.
Vatrička si bude horieť
a nás hlavy budú ráno bolieť
Tešíme sa o rok znova
zábava tu dobrá bola
ZLH PLUS, a. s. Hronec
Varili sme guľáš
za včasného rána
na ihrisku v Hronci
na svätého Jána
Vínko je dobré
guľáš sa vydaril
po deci do seba
suchoty zahladil
ZLH je dobré
partia je skvelá
guľáš sa vydaril
tancujte do rána
Medzi prítomnými divákmi bola vyhlásená
súťaž o najsympatickejšie družstvo. Víťazom
sa stalo družstvo „Hrončianskych hasičov“.
Na základe verdiktu poroty najchutnejší
„Jánsky guľáš“ uvarilo družstvo Komisie pre
šport a mládež – „Hroncu verní“
Všetci súťažiaci boli starostom obce
p. Nemkym odmenení malým upomienkovým darčekom.

Komisia kultúra a školstva pri Obecnom zastupiteľstve v Hronci v spolupráci so ZPOZ
– „Človek – človeku“, pripravila 30. 6. 2011
v obradnej miestnosti Obecného úradu slávnostnú rozlúčku budúcich prvákov s materskou školou.
Za prítomnosti mladších škôlkárov, zamestnancov Materskej školy a pozvaných rodičov
budúcich prvákov slávnostne prijal starosta
obce p. Bohuslav Nemky. Po krátkom príhovore sa deti „podpísali“ a odtlačkom pršteka

Pokračovanie na str. 8
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Pokračovanie zo str. 7
do pamätnej knihy potvrdili rozlúčku s materskou školou.
Deti sa poďakovali pani riaditeľke, pani učiteľke, pani kuchárke a pani upratovačke milými básničkami a kytičkou kvetov.
Deťom, ktoré v tento deň boli poslednýkrát
v materskej škole odovzdal pán starosta darček – školské potreby, ktoré budú určite potrebovať.

Futbalový zápas

Športové hviezdy vs. Starí páni Hronec
charitatívne športové podujatie
15. 7. 2011

Obec Hronec v spolupráci s denníkom Šport pripravila pre verejnosť veľmi zaujímavé a lákavé
podujatie:Futbalový zápas – Športové hviezdy
vs. Starí páni Hronec – charitatívne športové
podujatie.
I keď počas prípravy celej akcie bola prisľúbená účasť hlavne hokejových hviezd nakoniec
zostalo len pri sľuboch. No i napriek tomu sme
v našej obci mohli privítať významné osobnosti
športového života, ktoré pozvanie prijali a svojou
účasťou podporili celú akciu. Hlavným cieľom
podujatia bola pomoc tým, ktorí z dôvodu ne-

Palacinkový ANNABÁL
23. 7. 2011 v športovom areáli v Hronci popoludní rozvoniavali sladké palacinky. Poslanci Obecného zastupiteľstva našej obce
nominovali do súťaže 3-členné družstvá,
ktoré sa v časovom limite 1 hodiny snažili
upiecť čo najviac palaciniek. Po uplynutí
stanoveného času a po spočítaní bol zistený
nasledovný výsledok:
7 družstiev, ktoré súťažili, v časovom limite
1 hodina upieklo celkom 540 palaciniek.
Najviac sa podarilo upiecť družstvu p. poslanca Rudolfa Kvietka. Počas pečenia palaciniek prebiehala medzi divákmi tipovacia
súťaž. Najbližšie so svojim tipom – 545 pa-

priaznivého zdravotného stavu nemôžu ukázať
svoje schopnosti či danosti.
Na ihrisku a v celom športovom areáli vládla príjemná atmosféra. Všetci, ktorí si zakúpili tombolový lístok, pomohli tým, ktorým sa organizátori
rozhodli venovať výťažok z tejto akcie.
Zábava pri výbornej hudbe, kvalitnom občerstvení a v dobrej nálade pokračovala až do neskorých
nočných hodín.
Poďakovanie:
Milí priatelia, organizátori exhibičného zápasu
Starí páni Hronec vs. Športové hviezdy!

Chcel by som sa touto cestou poďakovať Vám všetkým, osobitne p. Jaroslavovi Kocúrovi za usporiadanie tohto vydareného podujatia a za finančný
dar, ktorý ste mi venovali z jeho výťažku. Veľmi
rád som sa s Vami všetkými stretol a veľmi ma potešilo, že ste si na mňa touto cestou spomenuli.
Ešte raz – ďakujem!
Jakub Špilák

laciniek bol p. Dušan Havrila, ktorý bol starostom obce odmenený.
Ďalšou časťou príjemného podujatia bol pokus o vytvorenie rekordu v zjedení palaciniek
všetkými prítomnými. Čas, ktorý bol dosiahnutý je vynikajúci 6 minút 54 sekúnd.
V dobrej nálade, pri dobrej hudbe a občerstvení pokračovala akcia tanečnou zábavou
pod holým nebom.

Blahoželanie
13. 7. 2011 oslávila krásne životné jubileum
90 rokov p. Edita Lehoczká. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, porozumenia a pohody z úprimného srdca drahej jubilantke
želá celá rodina a susedovci.
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