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Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania
Dovoľte mi ako staronovému starostovi
poďakovať sa Vám za účasť vo voľbách
a zároveň sa poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dali na ďalšie štyri roky. Je to aj
prejav ocenenia doterajšej práce a aktivít,
ktorými sme chceli prispieť k nášmu krajšiemu životu za uplynulé volebné obdobie.
Ďakujem aj tým, ktorí mi hlas nedali a ubezpečujem ich, že by som bol rád,
keby sme aj s nimi a pre nich realizovali činnosti, ktoré budú zveľaďovať obecný
majetok a uľahčia život všetkým vekovým kategóriám obyvateľov našej obce.
Po štyroch rokoch skúseností, ktoré ma
voviedli do tajov riadenia „samosprávy“
a ďalších viac ako 20 rokoch, ktoré pracujem
pre našu obec, by som Vám chcel sľúbiť, že
v úzkej spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva sa budeme snažiť dôsledne
napĺňať poslanie slova „VEREJNÁ SLUŽBA“ a načúvať a realizovať podľa možnosti
vaše potreby a požiadavky.
Človek musí pochopiť význam a zmysel svojho poslania vzniknutého z dôvery občanov.
Je to pochopenie a obeta pre veci verejné,
pričom prácu starostu posudzujú a hodnotia občania podľa toho čo nové a viditeľné sa
v obci objavilo, či je to v ich prospech i keď
všetko sa naraz urobiť nedá. Nájsť správnu
cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov a prijať správne rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojho
konania a vedieť niesť aj zodpovednosť.
Pri tejto príležitosti by som chcel s upokojením, uznaním, úctou a vďakou v mene

svojom, ale aj v mene občanov vysloviť
poďakovanie za obetavú prácu, ale aj spoluprácu všetkým poslancom obecného zastupiteľstva zvoleným v predchádzajúcom
volebnom období.
Osobitne chcem poďakovať tým, ktorí sa už
o priazeň voličov neuchádzali, ale verím,
že spolupracovať s novým obecným zastupiteľstvom neprestanú a aj ďalej budú odovzdávať svoje bohaté skúsenosti získané pri
práci pre nás všetkých.
Novozvoleným poslancom blahoželám
k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich štyroch rokoch spoločne urobíme maximum
v prospech našich občanov i celej obce. Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa reči, ale
podľa skutkov. A tých bude potrebné vykonať veľmi veľa. Nie len pri budovaní obce
v jej skrášľovaní, v medziľudských vzťahoch, ale i pri upevňovaní hrdosti na ňu,
na organizačnú prácu, na vlastný prehľad.
Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých s podporou a pomocou našich občanov. Želajme si navzájom zdravie, silu
a vytrvalosť, spokojnosť v našich rodinách, ale hlavne u občanov, našich voličov.
Chcem vysloviť presvedčenie, že v nadchádzajúcom volebnom období nájdeme všetci
spoločnú reč, že budeme vždy vychádzať
z reálnych skutočností .
Vážení spoluobčania Vážení spoluobčania,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti,
lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa snažíme
aspoň na malú chvíľu pristaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku.
Mnohí z nás si isto spomenú aj na tie posledné sviatky, ako aj na svojich blízkych,
ktorí sú niekde v zahraničí alebo už nie sú
medzi nami. Teraz sa môžeme opäť zamyslieť nad čarom a atmosférou vianočných
sviatkov. Pritom sa snažíme nezabudnúť
na svojich blízkych, priateľov a známych,
aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.
V mene celého obecného zastupiteľstva,
v mene všetkých zamestnancov obce, ale aj
osobne Vám želám do nasledujúcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre

radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa
zdravia, životnej iskry, lásky, a potešenia
z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj
v duši nech sa udrží aj po celý budúci rok.
Zároveň vám všetkým prajem, aby ste do
Nového roka vykročili šťastnou nohou
a s optimizmom. Iste nás postrehnú krásne,
ale i nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj
tie patria k životu. No nezabudnime však
na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc
a porozumenie.
Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, zamestnancom
Materskej školy v Hronci, Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska,
Dobrovoľnému hasičskému zboru obce,
Športovému klubu-futbalovému oddielu,
Biliard klubu, Poľovníckemu združeniu
Gajdoška, správcovi farnosti Mgr. Račekovi, sponzorom- ZLH Plus a.s. Hronec,
Modeláreň s.r.o. Hronec – p. Konkolovský,
Pekáreň St. Klaus- p. Perichtová, Kaviareň
Koruna p. Trniková, Pizzeria Hronka-p.Olšiaková, Ing. Emil Caban, RENOVIA s.r.o.
Zvolen-p. Krnáč, PRO SOUND A LIGHTp. Auxt, priateľom, sympatizantom a všetkým
občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na spolupráci pri zabezpečovaní
akcií, zveľaďovaní a skrášľovaní našej obce
v orku 2014 patrí úprimné ĎAKUJEM
Bohuslav Nemky, starosta obce Hronec

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
prežite ich v láske, šťastí,
harmónii spoločne.
Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa vám darí.
Zdravie nech slúži k spokojnosti
a dom aby ste mali vždy plný hostí.
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hronec
konaného dňa 10. 12. 2014

Na základe zápisnice miestnej volebnej komisie
v Hronci predsedníčka miestnej volebnej komisie
v Hronci p. Mariana Boboková
oboznámila s výsledkami volieb starostu obce Hronec
a výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva,
konaných dňa 15. 11. 2014

Na základe uvedených výsledkov bol za
starostu obce Hronec
pre volebné obdobie 2014-2018
zvolený p. Bohuslav Nemky.

Z celkového počtu osôb zapísaných vo volebnom
okrsku do zoznamu voličov 967 sa volieb zúčastnilo
361 oprávnených voličov.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 346.
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce bol 313.
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Počet platných hlasov
pre jednotlivých kandidátov
na poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Hronec bol nasledovný:
Ing. Vladimír Brieda
p. Ivan Gromus
p. Ľubica Hadarová
Mgr. Viera Chudíková
p. Eva Jendrálová
p. Anna Kanzelsbergerová
p. Rudolf Kvietok
Mgr. Peter Morong
p. Igor Nemky
p. Lívia Petrovská
p. Soňa Trniková

229 hlasov
149 hlasov
190 hlasov
187 hlasov
177 hlasov
90 hlasov
193 hlasov
220 hlasov
210 hlasov
171 hlasov
152 hlasov

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Hronec,
zvolení na volebné obdobie 2014-2018
ing. Vladimír Brieda 46 r.
Ľubica Hadarová 54 r.
Mgr. Viera Chudíková 58 r.
Eva Jendrálová 43 r.
Rudolf Kvietok 56
Mgr. Peter Morong 44 r.
Igor Nemky 63 r.
Lívia Petrovská 68 r.
Soňa Trniková 45 r.

zamestnanec verejnej správy, vedúci oddelenia
predavačka
samostatný odborný referent -školstva
lekárenská laborantka
drevomodelár
vedúci odborný referent
dôchodca
dôchodkyňa
podnikateľka-živnostníčka

SMER – SD
SMER – SD
SMER – SD
SMER – SD
SMER – SD
SMER – SD
SMER – SD
SMER – SD
KDH

Poslanci
Obecného
zastupiteľstva
obce Hronec
Vladimír Brieda

Rudolf Kvietok

Peter Morong

Ľubica Hadarová

Viera Chudíková

Eva Jendrálová

Igor Nemky

Lívia Petrovská

Soňa Trniková

Obecné zastupiteľstvo v Hronci uznesením č. 3 poverilo poslanca p. Igora NEMKYHO
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Hronci pre volebné obdobie 2014-2018 zriadilo ako svoje poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány nasledovné komisie:
Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda: Mgr. Peter Morong, členovia: p. Rudolf Kvietok, p. Edita Morová
Komisia ochrany verejného poriadku:
predseda p. Igor Nemky, členovia: p.Rudolf Kvietok, p. Lenka Králiková, p. Jozef Ridzoň, JUDr. Marián Holý
Komisiu sociálnych vecí:
predseda: p. Lívia Petrovská, člen: p. Soňa Trniková
Komisiu pre šport a prácu s mládežou:
predseda: p.Eva Jendrálová, členovia: p. Ivan Gromus st. , p. Ivan Gromus ml.
Komisiu kultúry, vzdelávania a školstva:
predseda: Mgr. Viera Chudíková, členovia: p. Ľubica Hadarová, p. Edita Morová
Komisia finančná, správy majetku obce a hospodárstva:
predseda: Ing. Vladimír Brieda, členovia: Mgr. Jaroslava Gromusová, Ing. Jaroslava Hýblová
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Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Daňová
povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho
obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia v ktorom daňovníkovi zaniklo vlastníctvo, správcovstvo, nájom alebo užívanie nehnuteľností. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci
stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa až na výnimky
– nadobudnutie nehnuteľnosti vydržaním,
alebo dedením neprihliada.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti
vydržaním v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydržiteľ
stal vlastníkom nehnuteľností, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni
schválenia príklepu súdom.
Pri zániku vlastníckych práv vydržaním
zaniká daňová povinnosť posledným
dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydržanej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením
v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal
vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva vždy do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Nepodáva sa
každoročne, ale iba v prípade, keď u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich
skutočnostiach. Napríklad, keď daňovník
predá, kúpi, zdedí, alebo inak získa nehnuteľnosť. Sadzby dane z nehnuteľností
sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Hronec číslo 3/2014.
Správca dane z nehnuteľností môže túto
daň vyrubovať kedykoľvek v priebehu
roka. Jej splatnosť je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým obec daň vyrubila.
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako
6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.
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Správca dane určil sadzbu dane 5,00 € za
jedného psa a kalendárny rok.
Priznanie – tlačivo k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za výherné hracie automaty
je od 1. januára 2015 spoločné pre fyzické
aj právnické osoby.
Miestny poplatok
za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady.
Poplatok platí poplatník:
– fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý
pobyt, prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý
nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávnatý porast na
iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
– právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce za účelom podnikania,
– podnikateľský subjekt ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce za účelom
podnikania
Správca dane určuje sadzbu poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
a/ paušálny poplatok 13,50 €/osoba s trvalým pobytom/kalendárny rok,
Výška poplatku sa znižuje o 5,00 €/osoba s trvalým pobytom/rok:
aa/ u všetkých občanov, ktorí ku dňu 1.01.
príslušného roku dosiahli vek 65 rokov,
ab/ u občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí musia doložiť doklady – preukaz
Táto úľava z poplatku za komunálny odpad
bude poskytnutá aj jednej samostatne
žijúcej osobe v rodinnom dome.
b/ osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Obce
Hronec a nemá v obci trvalý pobyt
20,00 €/nehnuteľnosť/rok
V zmysle VZN obce Hronec č.3/2014,
§ 54 poplatník si uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku písomne
u správcu dane po uplynutí kalendárneho
roka v lehote od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka. Nárok na zníženie
alebo odpustenie zaniká, ak si poplatník
v uvedenej lehote neuplatní nárok.

Podklady na zníženie alebo
odpustenie poplatku:
a/ potvrdenie zamestnávateľa,
b/ potvrdenie vojenského útvaru, alebo
vojenskej správy,
c/ potvrdenie zariadenia na výkon väzby
o výkone väzby,
d/ potvrdenie zariadenia sociálnej starostlivosti, domova dôchodcov, detského domova,
e/ čestné prehlásenie o ubytovní v mieste
sídla navštevovanej strednej alebo vysokej školy,
f/ čestné prehlásenie občana o pobyte
v zahraničí
Správy o činnosti komisií zriadených pri
obecnom zastupiteľstve obce Hronec
Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov (ďalej len zákon 357/2004 Z.z.) bola v obci
Hronec vytvorená a zvolená Komisia pre
ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcii, v zložení:
p. Rudolf Kvietok – predseda komisie
p. Edita Morová – členka komisie
p. Ivan Gromus – člen komisie
1. zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov sa konalo 31.1.2011, na ktorom bolo posudzované podané Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
– starostu obce p. Bohuslava Nemkyho.
Povinnosťou p. Nemkyho bolo toto oznámenie podať do 30 dní od zloženia sľubu
t.j. do 13.1.2011. P. Nemky prostredníctvom podateľne Obecného úradu doručil
Oznámenie v stanovenom termíne.
Komisia ochrany verejného záujmu pri
výkone funkcií verejného funkcionára posudzovala doručené oznámenia aj
v roku 2012, 2013 a 2014.
Správy tejto komisie boli každoročne
predkladané Obecnému zastupiteľstvu
obce Hronec na riadnych zasadnutiach.
Sociálna komisia
Sociálna komisia počas volebného obdobia
rokov 2010-2014 sa schádzala podľa potreby
niekoľkokrát v roku na stretnutiach, kde sa
zaoberala najmä riešením sociálnych problémov rodín na základe podnetov a upozornení zo strany ÚPSVaR, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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Komisia rovnako riešila aj pomoc sociálne
odkázaným rodinám, prevažne s maloletými deťmi, taktiež obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorí mali záujem o poskytovanie stravovania resp. donášky stravy do
domácnosti.
Členovia sociálnej komisie vzniknuté problémy riešili osobnou návštevou v týchto
rodinách, nakoľko väčšinou išlo o zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a zanedbávanie starostlivosti o maloleté deti.
Bolo potrebné upozorniť nielen rodičov, ale
aj maloleté deti na dôsledné dodržiavanie
školskej dochádzky, aby v budúcnosti nedochádzalo k odobratiu dávok, ktoré sú rodinám poskytované.
Na základe odporúčania sociálnej komisie bola poskytnutá finančná výpomoc
formou návratnej pôžičky.
Komisia v rámci možností spolupracuje
s detským obvodným lekárom v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti u detí.
Obec poskytuje dôchodcom a obyvateľom, držiteľom preukazu ŤZP sociálny
taxík na prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Komisia na základe žiadosti riešila umiestnenie obyvateľky obce Hronec
v domove sociálnych služieb z dôvodu
zlého zdravotného stavu.
Sociálna komisia sa stretáva priebežne
podľa potreby a o riešení daných problémov, žiadostí a sťažností podáva ÚPSVaR
a informuje Obecné zastupiteľstvo.
Lívia Petrovská, predsedníčka
Sociálnej komisie
Správa komisie kultúry
a školstva
Komisia kultúry a školstva úzko spolupracuje s Komisiu pre šport a mládež,
Dobrovoľným hasičským zborom a ZO
Jednoty dôchodcov.
Akcie, ktoré sú organizované si vyžadujú
určitú predprípravu.
Prvou akciou v Novom roku je „Novoročný punč“ na Námestí. Potrebné je osloviť
spoluorganizátorov na zabezpečenie punču a ohňostroja. Rovnako je nutné ráno
zabezpečiť upratanie Námestia.
Ani sa nenazdáme a už pripravujeme pre
deti z našej obce „Fašiangový karneval“.
Aj táto akcia si vyžaduje určitú prípravu,
i keď si niekto myslí že je to len karneval.
Pred karnevalom priestor kinosály pekne
vyzdobíme, zabezpečíme hudbu a poprosíme tety dôchodkyne o pampúšiky, ktoré
neodmysliteľne k tejto akcii patria. Chutný čaj uvarí p. Olšiaková a o vydanie občerstvenia sa postarajú členky kultúrnej
komisie a DHZO Hronec.
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V rámci spolupráce so ZO SZPB v Hronci a ZO JDS si tradične spomienkovými
oslavami pripomíname výročie oslobodenia našej obce.
Na prelome mesiacov apríl-máj pozývame
našich obyvateľov na Námestie na „Stavanie Mája“. Aj tu je potrebná spolupráca
s hasičmi, s členmi spevokolu pri ZO JDS
a s Materskou školou v našej obce. Atmosféra na tomto podujatí dotvoria príjemné melódie, dobrá nálada, občerstvenie
a zábava všetkých prítomných.
Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Na toto podujatie sa pripravujeme
dosť skoro, pretože je včas nutné zaistiť
populárneho speváka, resp. súbor .
V mesiaci jún organizujeme 3 milé akcie.
Hneď 1. júna v spolupráci s komisiou pre
šport a mládež a DHZO je pripravené zábavno-športové podujatie pri príležitosti
Dňa detí. Táto akcia si vyžaduje nie len
technické a materiálne zabezpečenie, ale
aj fantáziu a kreativitu, pripraviť pre deti
zaujímavý ale hlavne zábavný program.
Už 3 krát sme v našej obci zorganizovali
Okresnú prehliadku speváckych skupín
a sólistov seniorov okresu Brezno. Táto
akcia je náročná najmä tým, že do našej
obce zavíta cca 180 hostí, pre ktorých je
potrebné zabezpečiť šatne, javisko, rekvizity a občerstvenie. Zúčastnené kolektívy
veľmi kladne a s uznaním hodnotia prehliadku zorganizovanú v našej obci.
A už je tu 24. jún. V kalendári pekné meno
– Ján. A my sa opäť chystáme na ochutnávku „Jánskeho guľášu“. Oslovíme miestne
organizácie o zabezpečenie 3-členného
družstva, pre ktoré zabezpečíme všetko
potrebné podľa propozícií tejto súťaže. Okrem toho, aby sa súťažiaci pri varení nenudili, máme pre nich pripravené rôzne súťaže, nie len športové ale aj umelecké.
Koniec školského roku je spojený s rozlúčkou s pred školákmi, ktorých v obradnej
miestnosti privíta p. starosta a odovzdá im
balíčky so školskými potrebami. Na pamiatku tohto dňa deti urobia do pamätnej
knihy našej obce odtlačok svojho pršteka.
Komisia kultúry a školstva neoddychuje
ani cez letné prázdniny. V auguste organizujeme tradičný „Palacinkový Annabál“, kde vždy vládne príjemná nálada
a dobrá zábava. Aj pri tejto akcii myslíme
aj na naše deti, keď pre nich objednáme
nafukovaciu šmýkačku, koníka a obľúbenú cukrovú vatu.
29.augusta si každoročne pripomíname
výročie SNP. Do programu osláv sa zapájajú aj deti z Materskej školy a členovia
spevokolu pri ZO JDS.
Október tradične patrí našim dôchod-

com. V rámci „Mesiaca úcty k starším“ je
pripravené posedenie s kultúrnym programom a neskôr tanečnou zábavou. Tohto
roku všetkých svojim vystúpením potešil
známy Maroš Bango. Nezabúdame ani na
našich dôchodcov v ŠZ TEREZA, ktorých
pozdravil p. starosta spolu so spevokolom
a deťmi z Materskej školy.
Náročnou ale veľmi obľúbenou akciou
je „Mikulášska nádielka pre malých aj
veľkých“ na našom Námestí. O občerstvenie sa už tradične postará Kaviareň
Koruna a Pizzeria Hronka, kapustnicu
varia členovia komisie pre šport a mládež,
o chutnú haruľu – pre zaujímavosť uvediem že tohto roku bola pečená z 25 kg
zemiakov, sa postarajú naše hasičky. Medzi deti zavíta Mikuláš spolu s Anjelom
a Čertom a odovzdajú deťom pripravené
balíčky so sladkosťami. Prekvapením bol
ohňostroj a jazda vláčikom. Táto akcia je
posledná v kalendárnom roku, ale my
však nezaháľame, pripravujeme sa na prvú
v Novom roku a tou je „Novoročný punč“.
Edita Morová
predsedníčka Komisia kultúry a školstva
Správa komisie na ochranu
verejného poriadku
a ochranu životného
prostredia
Komisia na ochranu verejného poriadku
a ochranu životného prostredia pracovala
v zložení: predseda p.Igor Nemky, členovia: p.Lenka Králiková, p. Rudolf Kvietok,
p. Vladimír Machyniak a p. Jozef Ridzoň st.
Členom komisie bol aj p. Ján Švantner, ktorý nás žiaľ v roku 2014 navždy opustil.
Komisia riešila rôzne problémy, podania
a sťažnosti, týkajúce sa najmä susedských vzťahov, túlavých psov, prevádzky reštauračných
zariadení v obci, rušenia nočného kľudu.
Úzko sme spolupracovali s JUDr. Holým,
ktorý nám v prípade potreby bol pri jednotlivých prípadoch nápomocný.
Všetky doteraz prejednávané prípady boli
vyriešené napomenutím resp. pokarhaním, komisia ani v jednom prípade nenavrhla uloženie pokuty.
Igor Nemky
Predseda Komisie na ochranu verejného
poriadku a ochranu životného prostredia

Informácia - Harmonogram
zvozu tuhého komunálneho
odpadu z obce
29.12.2014

8.1.2015
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Z kultúrneho a spoločenského života v obci
Október -mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda
naberá krásu jesene, sa s úctou obraciame
k občanom skôr narodeným, ktorých vlasy
sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Každý
z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom.
Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo všetko
nás ešte v živote čaká. Určite každý z nás vie,
že život nie je len prechádzka ružovou záhradou, má aj svoje tienisté stránky. Ľudský život
predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo
byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.
To vystriedalo detstvo detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky, v srdci ešte dodnes teplo
a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev

detských pier. V mysli sa roja spomienky – na
všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to,
že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim
starým a prastarým rodičom. Minú sa roky.
Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite
človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa
nenazdáme ako, jednoducho je tu.
Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ pozval
starosta obce p. Nemky seniorov z obce Hronec na spoločné slávnostné posedenie. Milým
programom všetkých potešili deti z Materskej školy. Charizmatický nevidiaci spevák
a hudobník s viacnásobným talentom, ktorého hlas má široké zafarbenie Maroš Bango,
svojim spevom spríjemnil seniorom slávnostné popoludnie.

december 2014
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Valné zhromaždenie Stredoeurópskej železnej cesty
V dňoch 25. až 27. októbra sa uskutočnilo
v Hronci valné zhromaždenie Stredoeurópskej železnej cesty, ktorá tvorí súčasť
dvadsiatich ôsmich kultúrnych ciest Európy, riadených Radou Európy. Jej cieľom
je podporovať cestovný ruch, chrániť kultúrne dedičstvo a propagovať kultúrne pamiatky týkajúce sa histórie výroby a spracovania
železa. Účastníci valného zhromaždenia

z Rakúska, Maďarska, Slovinska a Slovenska
navštívili aj obec Hronec kde ich v obradnej miestnosti privítal starosta obce p. Bohuslav Nemky, priblížením histórie bohatej
železiarskej histórie obce. Po slávnostnom
privítaní účastníci konferencie navštívili
Múzeum železiarskej histórie Hronca v budove obecného úradu, hrončiansku zvonicu
a múzeum liatinových krížov.
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Mikulášska nádielka pre malých a veľkých – 6. 12. 2014

Už tradične v našej obci organizujeme podujatie „Mikulášska nádielka pre malých aj
veľkých“ s bohatým programom. Hneď na
úvod všetkých privítal starosta obce p. Nemky a pozval na pódium deti z Materskej školy.
Námestím sa už do začiatku akcie šírila lákavá vôňa kapustnice, harule, vianočného punču, sladkých oplátok a cukrovej vaty.
Všetci návštevníci mali možnosť pokochať sa
a zakúpiť si krásne vianočné dekorácie, medovníčky, suveníry a umelecké drevorezby.
Od 15,00 hod. bolo naše Námestie zaplnené
fanúšikmi Adama Ďuricu, ktorý s kapelou
všetkých potešil skvelým koncertom.
Ani tento rok na deti z našej obce Mikuláš
nezabudol a v sprievode Anjelika a čerta
k nám zavítal. Atmosféru blížiacich sa Vianoc umocnil rozsvietený vianočný stromček.
Všetky deti, ktoré odovzdali anjelikovi obrázok s Mikulášom dostali balíček so sladkosťami. Atraktívna pre všetkých bola aj večerná
jazda vláčikom a po nej koncert hudobnej
skupiny Los Babracos.
Dobrá nálada a veselá zábava vládla na Námestí až do 22,00 hod.
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Vianočné oblátky pána učiteľa

V

ianočné oblátky na Slovensku nechýbajú na žiadnom štedrovečernom stole. Spomeňme si, že ,,Vianočné
oblátky“ je aj názov známeho staršieho
televízneho filmu, natočeného na motívy
poviedky literárneho klasika Martina Kukučína. Mladého pána učiteľa v ňom hrá
v tom čase tiež ešte mladý herec Dušan
Tarageľ.
Napiecť pred Vianocami v škole oblátky
a potom ich rozniesť do domácností farníkov v obci, patrilo medzi zaužívané služby
či povinnosti rechtora – učiteľa (v miestnej
cirkevnej škole) a v jednej osobe aj kantora
– speváka a organistu (na chóre kostola).
Takýmto spôsobom dedinskí páni učitelia vlastne v rozhodujúcej miere prispeli
k rozvinutiu a udržaniu krásneho tradičného zvyku v kresťanských rodinách konzumovať na domácej vianočnej Štedrej večeri po úvodnej modlitbe obradové
jedlo oblátky – biblické Kristove nekvasené chleby.
V Hronci v medzivojnovom období túto
tradičnú službu svojim farníkom každoročne spoľahlivo a rád poskytoval učiteľ
– organista Karol Lacko. O svojej ,,oblátkovej“ aktivite zakaždým vyhotovil presný záznam. U jeho príbuzných sa zachoval súbor šestnástich týchto jedinečných
dokumentov z rokov 1925 až 1940.
Vianočné oblátky začal pán učiteľ piecť
približne v polovici novembra a pečenie ukončil asi za štrnásť dní - ku koncu
mesiaca. Musel to urobiť práve v tomto
čase, lebo adventné týždne v decembri
pred Vianocami už venoval len intenzívnemu nácviku kostolného speváckeho

zboru a príprave na slávnostné vianočné
omše. Prácu vykonával v kuchyni svojho
učiteľského bytu, väčšinou poobede od
štvrtej do neskorého večera. Boli ale aj
dni, keď piekol ráno aj večer a aj v nedeľu.
Pri práci musel mať pomocníkov – zvyčajne členov rodiny (otec, brat, švagor,
...) i dobrých priateľov. Bola to chlapská
práca, pri pečení ich bývalo 6, striedavo aj
8. Osvedčení ,,pekári“ museli vedieť vyrobiť cesto, zručne a rýchlo narábať s
oblátkovými železami, ktoré pripomínali
veľké tľapkavé kliešte. Jeden člen pracovného ,,tímu“ obstrihával upečené oblátky
nožnicami do vzorného okrúhleho tvaru.
Oblátky sa piekli na otvorenom plameni
v strede odkrytej platne sporáka. Dlhé
hodiny sa musel udržiavať rovnomerný
oheň. Denná ,,norma“ či výkon bolo od
700 do 900 kusov oblátok – spolu veľkých
i malých – viac alebo menej podľa okolností. Vyskytli sa aj dni, keď ich napiekli
vyše 1 000 – dovtedy, kým neuspokojili všetkých záujemcov. Za tých 12 či
13 dní spolu to bolo priemerne každý rok
asi 8 000 oblátok. (Najmenej v roku 1926
– 6 008, najviac v roku 1939 – až 11 837.)
Keď bola táto práca ukončená, zvolal si
pán učiteľ na roznášanie oblátok všetkých
mladších i starších miništrantov – bolo to
aj vyše 20 chlapcov. Vtedy prišiel na rad
dopredu pripravený výkaz – zoznam všetkých kresťanských rodín - domácností
v obci aj s počtom ich členov, vypracovaný presne podľa ulíc. Do výkazu pán učiteľ zaznamenal, koľko oblátok, do ktorej
domácnosti poslal (od 12 do 20 kusov alebo aj viac podľa objednávky) a meno
miništranta – ,,roznášača“. V Hronci
bolo vtedy vyše 550 domácností a v nich
približne 1 500 osôb. Chlapci rozniesli oblátky do všetkých domov za jeden
deň. Nezabudlo sa na nikoho – či to boli
menej či viacdetné rodiny, či domácnosti
jednotlivých neoženených mládencov, či
nevydatých slečien. Vďačnými ,,odberateľmi“ oblátok boli aj rodiny židovských
obchodníkov, hostinských. Viac oblátok
zaniesli pánu farárovi na faru a do rodín
miestnej ,,honorácie“ – učiteľov, notára,
lesníckeho riaditeľa, riaditeľa lesnej železnice, prednostu stanice, poštmajstra,
riaditeľa a úradníkov či majstrov vo fabrikách... . Boli aj odberatelia zo susedných
obcí. Ako sa chlapci z ,,roznášky“ postupne vracali, pán učiteľ prevzal od nich a do
výkazu zaznamenal finančnú čiastku, ktorú v domácnosti za poslané oblátky posla-

li. Niektorí dostali oblátky aj bez úhrady
ako osobný či cirkevný dar za preukázané
služby. Každý dal koľko chcel, či mohol,
bohatší viac, mnohopočetné rodiny menej. (V čase vojnovej Slovenskej republiky
napr. od 5 do 10 korún alebo i viac.) Školu a pána učiteľa ale rád podporil každý.
Peniazmi za oblátky sa pokryli náklady za
materiál, prevádzku, časť peňazí sa uložila do školskej či farskej pokladne, určitou
sumou si pán učiteľ pred Vianocami prilepšil k svojmu skromnému učiteľskému
platu. Pekne si privyrobili aj miništranti
na svoje školské potreby. Presný počet
oblátok napečených v jednotlivých dňoch
bolo kvôli budúcemu plánovaniu tejto
práce zaznamenané do výkazu – presne spočítané, vyčíslené a podpísané. Súčasťou výkazu bola zápisnica o aktéroch
a priebehu akcie aj so žartovným komentárom. Dlhotrvajúcu úmornú ,,brigádu“ si
bolo treba niečím spestriť. Chlapi si utvorili recesistickú organizáciu ,,Spoločnosť
pekárov oblátok“ s jednotlivými funkciami. Pečenie prebiehalo vo veselej atmosfére, spievalo sa, rozprávali sa žartovné
zážitky a príhody, žartovne sa napodobňovali spoluobčania s ich prípoviedkami
a poznámkami a gestami. Na rad prišli
aj improvizované kabaretné výstupy domácich majstrov. ,,Pekári“ sa potešili aj
každej návšteve v ich kuchynskej ,,dielni“
– priateľov, členov rodín, detí – len každý musel niečo doniesť a nesmel ich dlho
zdržiavať od práce.
Vynikajúci hudobník – zbormajster, kronikár obce i školy, tajomník i zapisovateľ mnohých spoločenských organizácií. V Rímskokatolíckej ľudovej škole v Hronci ako
učiteľ, neskôr aj správca – riaditeľ, vyučoval od roku 1925 – vždy v prvom ročníku.
Jeho rukami prešiel každý prvák, preto
poznal celú obecnú populáciu, všetky deti,
ich otcov, matky i starých rodičov – celé
rodiny, ich obydlia. Pred Vianocami si pri
pečení aj roznášaní oblátok každoročne
zopakoval túto obecnú ,,humánnu geografiu“ . Zomrel náhle predčasne, po 25ročnom účinkovaní v obci, v roku 1950. S
ním odišla z Hronca aj prastará učiteľská
služba napiecť vianočné oblátky pre svojich farníkov – pre celé obecné spoločenstvo. Učitelia v nasledujúcich ,,komunistických“ časoch po druhej svetovej vojne
mali už iné povinnosti a starosti.
(Na obrázku pán učiteľ Karol Lacko
v mladších rokoch.)
Martin Weiss, učiteľ na dôchodku
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Kedy sú Vianoce?
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Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha
a v Ňom všetkých ľudí. Vtedy sú Vianoce.
Keď sa usiluješ podať ruku tomu,
kto Ťa urazil. Vtedy sú Vianoce.
Keď vieš prijať od iných láskavé slovo
a úsmev, v tej chvíli začínajú Vianoce.
Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo,
máš porozumenie pre iných,
už sa v tvojom srdci začali
Vianoce.
Keď si nájdeš čas vypočuť iných, sláviš
Vianoce.
Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ
mu pozornosť, v duši sláviš Vianoce.
Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne
slovo, nepriaznivú poznámku, ďakuj

Vážení spoluobčania

Pred niekoľkými dňami skončilo volebné obdobie starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hronec
v rokoch 2010-2014. Nie všetci poslanci sa rozhodli uchádzať v komunálnych voľbách o Váš hlas, preto mi dovoľte aj
v ich mene týmto vysloviť poďakovanie za vykonanú prácu a strávený čas v prospech ľudí z našej obce p. starostovi Bohuslavovi Nemkymu, poslancom obecného zastu-

Po skončení súťažného
ročníka 2013-2014 mali
naši hráči málo času na
oddych a tak začali s prípravou na nový ročník
2014-2015 od 8.júla .Pod vedením Jara
Kocúra sa do prípravy zapojilo 20 hráčov. Už 12.júla sme v Hronci usporiadali futbalový turnaj „Memoriál Janka
Repku“.Naši chlapci skončili napokon
na 3.mieste. Čas rýchlo bežal a už 3.augusta sa začala súťaž ,ktorú naši chlapci
odštartovali víťazstvom v Jasení. .Po dobrom začiatku však prišli zápasy v ktorých
sme ťahali za kratší koniec. Zranenie a
smola ktorá sa lepila našim hráčom na
kopačky nakoniec vyústila do nelichotivého postavenia v tabuľke .Po jesennej
časti sme skončili i na 13.mieste. Všetci
však veríme že jarná odveta sa našim
hráčom vydarí a budú predvádzať futbal
ktorý sa bude fanúšikom páčiť. Tak im
všetci držme palce.
Ivan Gromus st.

za Vianoce vo svojom srdci. Keď sa zriekneš
svojej vôle, svojho názoru, nájdeš dieťa
zavinuté do plienok a jeho Matku, prežívaš
s nimi Vianoce. Keď svojim životom
a skutkami spievaš „Sláva Bohu na
výsostiach“, vtedy trvajú v tvojom srdci
Vianoce. Keď povieš Pánovi ochotne
a veľkodušne „áno“, vtedy približuješ nebo
k zemi a napomáhaš, aby v celom svete nastali
Vianoce. Kedykoľvek počuješ volanie Pána,
ktorý potrebuje pomoc v trpiacich, chorých,
opustených, ... jasaj od radosti, lebo prežívaš
Vianoce.
Požehnané Vianočne sviatky a šťastlivý Nový
rok 2015 praje správca farnosti
Mgr. Miroslav Raček

piteľstva, členom komisií, ako aj všetkým, ktorí nám pomáhali.
V komunálnej politike som pôsobila niekoľko volebných období
a chcem Vás ubezpečiť, že spolu s ostatným poslancami Obecného
zastupiteľstva sme k svojim povinnostiam vyplývajúcim z funkcie
poslanca pristupovali zodpovedne , s najlepším vedomím, svedomím a čestne sme sa snažili viesť našu dedinku vpred.
Edita Morová

Vážení spoluobčania,
Ďakujem Vám za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách 2014.
Čestne som sa uchádzala o Vašu priazeň.
Výsledok pre mňa nebol pozitívny, ale
ani zanedbateľný.
Hlasy, ktoré ste mi dali si vážim. Som naďalej presvedčená, že Vaše hlasy hovoria
aj o tom, že si prajete zmenu a nových
čestných ľudí v obecnom zastupiteľstve.
S úctou
Anna Kanzelsbergerová

Sväté omše v Hronci
24. 12.

24.00 hod.

25. 12.

10.30 hod.

26. 12 .	

10.30 hod.

31. 12.

16.30 hod.

1. 1.

10.30 hod.

6. 1.

10.30 hod.

Pozvánka
Starosta obce Hronec Vás srdečne pozýva
1.1.2015, 30 minút po polnoci
na Námestie 6. marca na Novoročný
ohňostroj s novoročným punčom.
Pripravujeme:
24.1.2015 – Fašiangový karneval
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