nedokáže odhrnúť sneh podľa každého predstáv. Problémy rovnako vznikali so spadnutým snehom
zo striech. Predísť im v budúcnosti sme sa snažili dodatkom k Všeobecne záväznému nariadeniu o

noviny z našej dediny
verejnom poriadku v obci Hronec, kde §12 bod 6 ukladá vlastníkovi, správcovi, užívateľovi

nehnuteľnosti povinnosť vykonať opatrenia k tomu, aby cencúle, sneh a ľadové kryhy vytvorené na
streche objektu neohrozili život a zdravie občanov. V prípade, že dôjde k zosuvu snehu alebo

ľadových krýh a cencúľov zo strechy na miestnu komunikáciu alebo verejné priestranstvo musí
vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti okamžite odstrániť prekážku, ktorá vznikla.

úsilia a snahy sme vynaložili na spracovanie nasledovných žiadostí o poskytnutie dotácií
jún 2015
občasník preNemálo
obyvateľov
Hronca

Vážení občania

Dovoľte mi prostredníctvom týchto novín
informovať Vás o našej práci v 1. polroku 2015. Od začiatku roku pokračujeme
a nadväzujeme na prácu a rozpracované úlohy, ktoré sme riešili v minulom
období.
V dianí obce je najmä prvý štvrťrok obdobím koncoročných uzávierok, štatistických výkazov, ktorým od začiatku roka
nie je konca kraja. Riešili sme aj klasické
problémy pri bohatej snehovej nádielke,
keď si niektorí obyvatelia nestihli uvedomiť, že je už zima a že technika niekedy
nedokáže odhrnúť sneh podľa každého
predstáv. Problémy rovnako vznikali so
spadnutým snehom zo striech. Predísť
im v budúcnosti sme sa snažili dodatkom k Všeobecne záväznému nariadeniu
o verejnom poriadku v obci Hronec, kde
§12 bod 6 ukladá vlastníkovi, správcovi, užívateľovi nehnuteľnosti povinnosť
vykonať opatrenia k tomu, aby cencúle,
sneh a ľadové kryhy vytvorené na streche
objektu neohrozili život a zdravie občanov. V prípade, že dôjde k zosuvu snehu
alebo ľadových krýh a cencúľov zo strechy na miestnu komunikáciu alebo verejné priestranstvo musí vlastník, správca,
užívateľ nehnuteľnosti okamžite odstrániť
prekážku, ktorá vznikla.
Nemálo úsilia a snahy sme vynaložili na
spracovanie nasledovných žiadostí o poskytnutie dotácií

Poradové číslo

Pôsobnosť na poskytnutie dotácie

Predmet žiadosti

1.

Predseda vlády SR – R.Fico

„Viacúčelové ihrisko“

2.

DPO SR Bratislava

Zásahové vozidlo IVECO DAILY

3.

MF SR Bratislava
§ 2 výnosu MF SR

Výmena okien a oprava fasády na
budove obecného úradu

4.

MF SR Bratislava
§2 výnosu MF SR

Rekonštrukcia a modernizácia
budovy Materskej školy

5.

Úrad vlády SR

„Viacúčelové ihrisko“

6.

Nadácia SLSP

Rekonštrukcia historickej zvonice
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Demografická štatistika obce Hronec k 31. 12. 2014

Počet obyvateľov celkom
Počet mužov
Počet žien
Predproduktívny vek 0 -14
Z toho chlapci
Dievčatá

1 182
572
610

Produktívny vek 15 – 64
Z toho muži
Ženy

836
416
420

161
72
89

Poproduktívny vek 65 +
Z toho muži
Ženy

185
75
110

súhlasilo:
súhlasilo:
súhlasilo:
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•

súhlasilo:

•• ss umiestnením
viacúčelového ihriska
vv priestore
športového areálu
v obci Hronec
na
parcele
areálu
na
parcele
2015
s umiestnením viacúčelového
ihriskaihriska
v priestore
športového
areálu
v obci
• s umiestnením
umiestnením viacúčelového
viacúčelového
ihriska
v priestore
priestore športového
športového
areálu vv obci
obci Hronec
Hronec
najún
parcele
č.
453/1 vedenej
na LV
č.
619
č. KN-C
KN-C
vedenej
č.
KN-C 453/1
453/1 viacúčelového
vedenej na
na LV
LV ihriska
č. 619
619 v priestore športového areálu v obci Hronec na parcele
súhlasilo:
• č.
s umiestnením

č. KN-C 453/1 vedenej
na LV č. 619
č. KN-C 453/1 vedenej na LV č. 619

Zo zápisníc zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec
s umiestnením viacúčelového ihriska v priestore športového areálu v obci Hronec na parcele
Rozdelenie
poslaneckých
v obci Hronec
Rozdelenie
poslaneckých obvodov
obvodov
Rozdelenie
obvodov vv obci
obci Hronec
Hronec
č. KN-C 453/1 vedenej
na LVposlaneckých
č. 619

•

Obecné zastupiteľstvo:

Rozdelenie poslaneckých obvodov v obci Hronec
Obvod
č. 11
Ulica
Súpisné
číslo
Obvod
Ulica
Súpisné
Obvod č.
č. 1
Ulica
Súpisné číslo
číslo
p.
Lívia
Petrovská
Švermova
33 -- 18
p.
Lívia
Petrovská
Švermova
18
p. Lívia Petrovská
Švermova
3 - 18
obvodov v obci Hronec Súpisné
Obvod č. 1 Rozdelenie poslaneckých
Ulica
Švermova
37
-45číslo
Švermova
37
Švermova
37 -45
-45
p. Lívia Petrovská
Švermova
3 - 18
Ulica
29.augusta
47-49
Ulica
29.augusta
47-49
Ulica 29.augusta
47-49
Švermova
37-103
-45číslo
Obvod č. 1
Ulica
Súpisné
Ulica
29.augusta
93
Ulica
29.augusta
93
Ulica 29.augusta
93 -103
-103
Ulica
29.augusta
p. Lívia Petrovská
Švermova
347-49
- 18

Rozdelenie poslaneckých obvodov v obci Hronec

zobralo na vedomie:
– správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky
a konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2013 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Z.z. § 23 odsek 5
– správu starostu obce o výzve k poskytnutiu dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015- výstavba viacúčelového ihriska

Obvod č. 1

Ulica

Ulica
29.augusta
Švermova
Ulica 29.augusta

Obvod
č. 22
Obvod
Obvod č.
č. 2
p. Lívia PetrovskáMgr.Peter
Mgr.Peter Morong
Morong

Ulica
Ulica
Ulica
Švermova
Ulica
29.augusta
Ulica
Ulica 29.augusta
29.augusta

Mgr.Peter Morong

Švermova
Ulica 29.augusta

zvolilo:
– p. Evu Ľuptovčiakovú v zymysle
§ 18 ods.1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Hronec na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2021
(6 rokov v zmysle § 18 a, odst.5)

Obvod č. 2

Mgr.Peter Morong
Obvod č. 2
Obvod
č. 32
Obvod
č.
Obvod
Obvod č.
č. 33
Mgr.Peter
Morong
p.Rudolf
Kvietok
p.Rudolf
p.Rudolf Kvietok
Kvietok
Obvod č. 3
p.Rudolf Kvietok
Obvod č. 3
p.Rudolf Kvietok

Obvod
č. 44
Obvod
Obvod č.
č. 4
Mgr.Viera
Chudíková
Mgr.Viera
Chudíková
Mgr.Viera Chudíková
Obvod č. 4

Mgr.Peter Morong
Mgr.Viera Chudíková

schválilo:
– Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o verejnom poriadku v obci Hronec
– Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2015
– Návrh na vyhotovenie umiestnenie
pamätnej tabule ako prejav ľudskosti, spomienky a vďaky obyvateľom obce Hronec – p. Jánovi
Nemkymu a p. Emilovi Peťkovi, ktorí
sa významným spôsobom podieľali
na historicky dôležitých udalostiach
v obci

Ulica
29.augusta
Švermova
Švermova
Švermova
Ulica
Zlievárenská
Zlievárenská
Zlievárenská
Švermova
Jilemnického
Jilemnického
Jilemnického
Zlievárenská
Ulica
Jilemnického
Jilemnického
Jilemnického
Jilemnického
Švermova
Jilemnického
Jilemnického
Jilemnického
Jilemnického
Zlievárenská
Jilemnického
Jilemnického
Ulica
Ulica
Ulica
Jilemnického
Hronská
Hronská
Hronská
Ulica
Jilemnického
Zlievárenská
Zlievárenská
Zlievárenská
Hronská

Ulica 29.augusta

Ulica

Ulica 29.augusta

50 -92
Súpisné
číslo
Súpisné
číslo
Súpisné
Súpisné číslo
číslo
5036
-92
191919- 36
36
Súpisné
číslo
525-539
525-539
525-539
1936
440-443
440-443
440-443
525-539
Súpisné
číslo
461-482
461-482
461-482
440-443
19- 36
490-491
490-491
490-491
461-482
525-539
490-491
440-443
Súpisné
číslo
Súpisné
Súpisné číslo
číslo
461-482
104-147
104-147
104-147
Súpisné
číslo
490-491
512-524
512-524
512-524
104-147

Zlievárenská
Ulica
Ulica
Ulica
Ulica
Hronskáulica
Nálepkova
Nálepkova
Nálepkova ulica
ulica
Ulica
Zlievárenská

512-524
Súpisné
číslo
Súpisné
číslo
Súpisné
Súpisné číslo
číslo
104-147
149-201
149-201
149-201
Súpisné
číslo
512-524

p.Ľubica Hadarová
Obvod č.
č. 56
Obvod

Nálepkova
Ulica ulica

149-201
Súpisné
číslo

Ulica

Súpisné číslo
263-275
149-201

p.Igor Hadarová
Nemky
p.Ľubica

p.Rudolf Kvietok

Ulica
Námestie
6.marca
Nálepkova
ulica
Stredná ul.časť Vršok

Švermova

Obvod č. 7
p.Soňa Trniková

Zlievárenská
Ulica

Súpisné číslo

Jilemnického

387-410

Jilemnického
Jilemnického

Jilemnického
Mlynská

498-511
276-295

Jilemnického

Mlynská

372-386

Obvod č.8

Ulica

Súpisné číslo

p.Eva Jendrálová

Mlynská

295-352

Mlynská
Ulica

353-378

Ulica
Hronská

Súpisné číslo

Jilemnického
Zlievárenská

492-494

Mgr.Viera Chudíková Obvod č. 9

Ing. Vladimír Brieda

Jilemnického

Súpi

3

3

4

93

Sú

Súpi

1

Stredná ul.časť Žabiareň

Obvod č. 4

súhlasilo:
– s umiestnením viacúčelového ihriska v priestore športového areálu
v obci Hronec na parcele č. KN-C
453/1 vedenej na LV č. 619

Ulica
Ulica
Ulica 29.augusta
Ulica
Ulica

47-49 číslo
Súpisné
Súpisné
Súpisné číslo
číslo
9350
-103
-92
50
50 -92
-92
Súpisné číslo

Obvod č.
č. 54
Obvod
Obvod
Obvod č.
č. 55
Mgr.Viera
Chudíková
p.Ľubica
Hadarová
p.Ľubica
p.Ľubica Hadarová
Hadarová
Obvod č. 5

Obvod č. 3

– zámer obce vybudovať viacúčelové
ihrisko
– spolufinancovanie obce pri výstavbe
viacúčelového ihriska v rámci pro
gramu „Podpora rozvoja športu“
ktorého gestorom je splnomocnenec
vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport.

Ulica 29.augusta
Ulica

93
37-103
-45

412-460

52

44

46

49

Súpi

10

51
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Prišli na svet v roku 2014
Jakub Kupec
Juraj Chomič
Matias Kúdelka
Eva Adamovičová
Michaela Kupcová
Bela Kupcová
Nina Baranová

Simona Ševcová
Mirka Olšiaková
Júlia Majchútová
Nikolas Konkolovský
Ján Steinbach
Petronela Kováčová
Laura Kováčová

Opustili nás v roku 2014
p.Margita Nociarová
p.Miroslav Drugda
p.Paula Turňová
p.Terézia Kupcová
Ján Švantner
Klement Auxt
Peter Puška
Milan Majan

Antónia Luptáková
Štefan Kováčik
Mária Vetráková
Milan Janičkovič
Edita Lehoczká
Mária Havašová
Štefan Lámer
Júlia Englérová

Dobrovoľní hasiči hodnotili svoju prácu za rok 2014
16. januára 2015 sa konala výročná členská schôdza
dobrovoľného hasičského zboru obce Hronec.
Veľkou cťou pre všetkých prítomných bolo,
že naše pozvanie prijal prezident DPO SR
PhDr. Ladislav PETHŐ. Správu o činnosti
DHZ Hronec za uplynulé obdobie predložila predsedníčka DHZ Mgr. Jaroslava
Gromusová. Pri hodnotení činnosti vyjadrila pochvalu našim obyvateľom, nakoľko
v roku 2014 DHZ takmer vôbec nezasahoval s technikou pri udalostiach, ktoré by
ohrozovali životy a majetok obyvateľov.
DHZ Hronec v spolupráci s obcou Hronec
a okresnou organizáciou strany SMER-SD
zorganizoval tradičnú súťaž hasičských
družstiev v požiarnom útoku – Memoriál
Júliusa Pauloviča. Okrem tejto súťaže sme
štartovali v Osrblí, v Bystrej a na v nočnej
súťaži na Polomke. I. družstvo mužov je zapojené do Horehronskej hasičskej ligy. Aj
v roku 2014 sme spolupracovali s Okresným
výborom DPO pri organizovaní jesenného
kola hry Plameň.
Aj spolupráca pri organizovaní kultúrnospoločenských akcií v našej obci je náplňou
práce hasičského zboru, naši hasiči úzko
spolupracujú s obcou Hronec pri realizovaní tradičných podujatí.
Nezabúdame ani na nášho patróna sv. Floriána, ktorého si uctievame na slávnostnej
svätej omši. Finančné prostriedky pre činnosť DHZ sú poskytované z rozpočtu obce
Hronec. Na základe zaradenia do kategórie
C v rámci celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek sme
požiadali o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR. Dotácia nám bola poskytnutá
na základe dvoch zmlúv v celkovej výške
1 400 €. V roku 2015 sme opäť predložili žiadosť o poskytnutie predmetnej dotácie, ktorá nám bola schválená vo výške 700 €.
Mgr. Jaroslava Gromusová
predsedníčka DHZ Hronec
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Fašiangové obdobie v našej obci

Tohto ročné fašiangové obdobie sme v našej obci odštartovali fašiangovým karnevalom pre deti z našej obce. Medzi deti
v krásnych karnevalových maskách zavítali 3 šikovné kucháročky, ktoré pripravili
veselý a zaujímavý program. O občerstvenie – pampúšiky sa už tradične postarali
tety z klubu dôchodcov a chutný čaj nám
pripravila p. Olšiaková. A keďže fašiang je
o zábave a tanci nechýbali ani dobrá hudba,
ktorá znela v sále. Všetky deti na záver dostali sladkú odmenu.

Základná škola z Valaskej organizuje každý rok
„Školský ples“, o ktorý je vždy veľký záujem.
14. februára sa v hrončianskej kinosále veselili dobrovoľní hasiči, ich priatelia a známi.
Všetkým prítomným učarovala nádherne
vyzdobená sála, bohato prestreté stoly, super tombola a perfektná hudba, pri ktorej sa
návštevníci bavili až do bieleho rána.

jún 2015
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70 rokov slobody

70 rokov...... mnoho znamená v živote človeka, nemálo v existencii obce. Iste, 70 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.
Tak ako v živote človeka sú dni, ktoré je
hodno si zapamätať, aj v živote každého
národa, každého mesta,či obce sú obdobia,
udalosti, ktoré sa natrvalo vryjú do pamätí
a sŕdc jeho obyvateľov, zapíšu sa zlatými písmenami do jeho histórie. Takouto dejinnou
udalosťou v existencii Hronca bolo a verím
aj zostane jeho oslobodenie.
70 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.
Vojna. Vojna je jednoduché slovo, ktoré
ničí, rúca a zabíja. Toto slovo, je medzi nami
tak dlho, že väčšina ľudí sa k nemu stavia
ľahostajne, ba niektorí toto slovo už dávno
pochovali do minulosti. Vojna tu však stále
číha niekde v povetrí, a je len otázkou času,
kedy táto príšera roztiahne svoje krvilačné
pazúry aby opäť zasýtila svoj hlad po smrti. Slovo vojna je strašnejšie ako slovo smrť.
Smrť vie byť milosrdná, ale vojna nikdy.

Neexistuje vojna spravodlivá a nespravodlivá. Nejestvuje dobrá a zlá vojna, existuje
len vojna hrozná a krutá, zlá a ešte horšia.
Druhá svetová vojna si vybrala veľkú daň na
ľudskej civilizácii. Dejiny nám pripomínajú
desiatky miliónov padlých, stovky miliónov
hladujúcich a ponižovaných. Zničené mestá,
dediny, priemyselné centrá i dopravné trasy.
Ubehlo už 70 rokov, kedy sa oslobodzovacie
vojská armád bývalého Sovietskeho zväzu
a Rumunsku priblížili k hraniciam nášho
okresu a oslobodili 27.1.1945 našu prvú
obec Telgárt. Na Horehronie prichádzali od
Dobšinej aj Tisovca.
Za pomoci partizánov a občanov oslobodili
29.1.1945 Čierny Balog a 31.1.1945 okresné
mesto Brezno, čím si vytvorili možnosť postupu na Banskú Bystricu od Nízkych Tatier.
Avšak odpor nepriateľa pri Hronci, Valaskej
a Hornej Lehote donútil armády prejsť do
obrany. Frontová línia sa tiahla od Bystrej
cez Diel popred Valaskú , cez Čachov, Šoltysovské, Hlobišov, Hájny Grúň až na Štomp
nad Osrblím.
Hronec bol ešte obsadený Nemcami v bezprostrednej blízkosti frontu. Celých 36 dní
pri delostreleckých prepadoch dopadali
granáty a míny väčšinou na hornú časť našej
obce. Z okolitých kopcov bolo počuť dávky
z guľometov, samopalov, výstrely z pušiek
a výbuchy ručných granátov. Občania žili
v obavách o svoj život v nádeji na prežitie
väčšinou v pivniciach a na rýchlo vybudovaných krytoch.
Až prišiel vytúžený deň oslobodenia
6. marec 1945. Hronec sa prebúdzal do neobvykle tichého rána, nie len v dedine, ale aj
v okolí.
(pokračovanie na str. 6)
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Dunenie ťažkých zbraní bolo počuť z veľkej
diaľky, niekde spoza Zvolena. V toto nezabudnuteľné ráno zavládla v dedine obrovská
radosť. Niečo pred 8 hodinou prišli do Hronca prví prieskumníci sovietskej armády s kapitánom Zinovievom, ktorý sa stal veliteľom
našej obce a náčelníkom sovietskeho štábu .
Zriadil sa revolučný národný výbor na čele
s Emilom Peťkom , obecná polovojenská milícia, ktorej veliteľom bol menovaný kapitán
v zálohe Ján Nemky. Táto prevádzala strážnu službu v obci a prieskumnú činnosť spolu so sovietskymi vojakmi v okolí Hronca,
hlavne v oblasti Hruškovo, kde mali bunkre
a pozorovateľňu Maďari. Pri jednej takejto akcii došlo k prestrelke, pri ktorej padol
kapitán Zinoviev a 7 sovietski vojaci. O dva
dni pozdejšie sovietski vojaci zlikvidovali
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pozorovateľňu a zajali 24 maďarských vojakov. Počas frontu a tesne po ňom zahynuli
a boli ranení viacerí naši občania. Ako prejav
vďaky kapitánovi Zinovievovi naši občania
postavili dôstojný pomník na Majeri, neďaleko miesta, kde padol v boji proti fašizmu.
Hronec bol priamo v bojoch 49 dní, čo sa
odrážalo aj na fyzickom a psychickom stave
občanov.
V celej stredoslovenskej operácii položilo svoje životy za naše oslobodenie
vyše 17 tisíc sovietskych a 10 458 rumunských vojakov, ktorí sú pochovaní vo vojenskom cintoríne vo Zvolene.
Našim zhromaždením, pri príležitosti
70. výročia oslobodenia našej obce, sme si
pripomenuli , že každý z vojakov, ktorí odpočívajú tu aj na mnohých iných miestach

Slovenska, mali svoje sny a predstavy ako
žiť slobodný život v mieri a vo svojej vlasti.
Mali rodičov, svoje rodiny, svojich blízkych.
Za každým z nich ostalo v rodinách bolestné prázdno a skutočný ľudský žiaľ, ktorý zásadne poznačil ďalší život ich pozostalých.
Toto majme na pamäti, ak sa zamýšľame
nad veľkosťou ich osobnej obety. Mnohí si
to už neuvedomujú dostatočne jasne. Akoby čas nielen zmierňoval žiaľ, ale aj zahládzal v našej pamäti memento vojny, akoby
odosobňoval hrdinstvo mŕtvych aj žijúcich
bojovníkov proti fašizmu.
Spomienkové podujatie pri príležitosti
70.výročia oslobodenia je mostom medzi
nie tak dávnou minulosťou - súčasnosťoubudúcnosťou. Je pietou i oslavou života zároveň.
Jar 1945 priniesla slobodu pre celé Slovensko. Samopaly partizánov dávno stíchli
a hrmenie kanónov odvial čas. Občania
Hronca, hlavne tí starší, určite nezabudli
na tých statočných spoluobčanov, ktorí posvätili tento kraj svojou preliatou krvou na
frontoch SNP a v oslobodzovacích bojoch.
Pre nás všetkých by mali byť vojnové časy
výstrahou, zdrojom poučenia, či pietnou
spomienkou na tých, ktorí vo vojne položili svoje životy v presvedčení, že bojujú za krajší život budúcich pokolení.
Preto buďme hrdí na svojich predkov, vážme si hrdinstvo našich otcov, starých otcov,
majme úctu k slobode, vážme si mier a pokoj, ktoré sú tak dôležité pre spokojný život
každého z nás.
Bohuslav Nemky
predseda ZO SZPB v Hronci
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Vynášanie Moreny

Vynášanie Moreny ja starý pohanský
zvyk, ale ako v mnohých iných dedinách, ujal sa aj v našom Hronci Deti
z Materskej školy v našej obci spolu
s pani riaditeľkou Lenkou a pani učiteľkou Jankou znovu pripravili tento
rituál. Morenu niesli od Materskej
školy za spevu až na naše Námestie.
Známe riekanky a spevy o Morene
spestrili krátkymi tančekmi. Sprievod pokračoval k Čiernemu Hronu,
kde hodili horiacu Morenu a tým
symbolicky vyhnali zimu z dediny
a privítali prvé jarné lúče.
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„Staviame my máje...“

Ani v našej obci sme nezabudli na zvyk -“Stavanie mája“. Milé podujatie pripravila
obec Hronec v spolupráci s Komisiou kultúry a školstva a DHZ obce Hronec 30.4.2015.
Stavanie mája bolo spestrené vystúpením detí z Materskej školy v Hronci, piesňami
a tancami v podaní Folklórneho súboru Jabloň v sprievode ľudovej hudby Kučeravý
javor. O dobrú náladu a zábavu sa postaralo duo MIRKA a ONDREJ.
Nechýbala tradičná „Hasičská haruľa“ a slovenské špeciality.
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Deň matiek
Najkrajší jarný mesiac - mesiac máj. Niektoré mesiace v roku majú svoje prívlastky.
Máju sa ušiel azda ten najkrajší - mesiac
lásky.
Ak sa spomína láska, predstavíme si predovšetkým jej najobvyklejšiu podobu vo
vzťahu muža a ženy. To je tá pravá láska,
po ktorej túži každý z nás, ktorú podvedome celý život hľadáme a napĺňa nás šťastím, ak ju nájdeme.
Láska má však tisíc iných podôb. Len jedna z nich nám každému bola daná pri našom narodení. Je to láska medzi dieťaťom
a matkou, z vôle ktorej prišlo na tento svet.
Pri narodení tak daruje matka svojmu
dieťaťu nielen jeho telo, ale aj kus so svojho srdca v podobe lásky, ktorou budú navždy zviazaný a ktorá ich bude spoločne
sprevádzať až kým jeden z nich neopustí
náš svet. Láska má veľa podôb. No najväčšia je láska materinská. V mene tejto lásky
sa prihovoril všetkým mamám, starým
mamám starosta obce, ako predstaviteľ
samosprávy v mene všetkých poslancov
obce Hronec v predvečer krásneho sviatku Dňa matiek
Nie počtom detí sa stáva matka, lepšou
matkou, ale len a jedine tým, čo dobré sa
jej podarí celou svojou láskou, výchovou
a starostlivosťou vštepiť do sŕdc svojim deťom. Jednému či viacerým.
Každá matka a jej dieťa si tu na zemi žijú
svoj vlastný príbeh. Lebo i láska materinská má veľa podôb: môže byť naplnená
šťastím, ale i smútkom, nekonečná no
i zabudnutá, úprimná, vzájomná i neopätovaná...
Každí z nás si od narodenia túto lásku nesieme životom od chvíle, keď sme po prvý
krát pozdravili svet našim plačom. Bola to
naša mama, ktorá si nás vzápätí privinula na prsia, a tým akoby spečatila večnú
zmluvu o našej spoločnej láske.
Odvtedy sme vyrástli, prešli kus sveta, zažili veľa vlastných príbehov... ale ten, ktorý
nás spája s našou matkou, ten nás sprevádza neustále. Tento príbeh žijeme spoločne
v každom dni nášho žitia, každí z nás.
Ku každému sviatku, neodmysliteľne patrí
kytica. Tú kyticu z piesní, básní a samozrejme zo srdečných blahoželaní pre túto
príležitosť uvili deti z Materskej školy. Srdcia všetkých prítomných potešili príjemné melódie v podaní známej slovenskej
speváčky pani Marcely Laiferovej.
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Súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku - „Memoriál Júliusa Pauloviča“
Pozvanie DHZ Hronec na súťaž prijali
hasičské družstvá obcí: Osrblie – muži,
ženy, Medveďovo – ženy, Bystrá, Gašparovo – muži, ženy, Závadka nad Hronom
– muži, Polomka – muži, ženy. Domácich hasičov reprezentovali dve družstvá
– muži a ženy.
V rámci tejto súťaže sa uskutočnilo
1. kolo 1. ročníka horehronskej hasičskej ligy.
Z mužských družstiev sa najlepšie darilo
družstvu DHZ Bystrá, mužské družstvo
z Hronca obsadilo 2.miesto.
Podujatie bolo zorganizované v spolupráci DHZ Hronec, obce Hronec a okresnej
organizácie strany SMER -SD.

Okresná súťaž hasičských družstiev a dorastu DHZ v Osrblí
30. mája 2015 Okresný výbor DPO v Brezne v spolupráci s DHZ Osrblie zorganizoval súťaž hasičských družstiev a dorastu DHZ.

Náš dobrovoľný hasičský zbor reprezentovali 3 družstvá – muži 1, muži
2 a ženy. V silnej konkurencii súťažných družstiev sa družstvu mužov
1. nášho DHZ v zložení:
Ivan Gromus ml.
Martin Olšiak
Tomáš Olšiak
Matej Syč

Roman Repka
Ľubomír Ťažký
Patrik Kučerák
Jozef Ridzoň
Andrej Martinec
zvíťazilo čím získali postup na Krajské súťaž DHZ, ktorá sa bude konať
13.6.2015 na Polomke.
Okrem tohto víťazstva členovia nášho
DHZ dosiahli aj najlepší čas v štafete.

Úspešne nás reprezentovalo aj družstvo
žien a družstvo mužov 2. Za vzornú reprezentáciu obce a zodpovedný prístup
k povinnostiam všetkým zúčastneným
úprimne ďakujem
Držíme našim hasičom prsty a želáme
veľa úspechov pri plnení súťažných disciplín.
Mgr. Jaroslava Gromusová
predsedníčka DHZ Hronec
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Medzinárodný deň detí v Hronci

Po dvoch rokoch, kedy sme zábavno-športové podujatie pri príležitosti MDD organizovali pre nepriaznivé počasie v kultúrnom
dome, sme mohli privítať deti v športovom
areály v našej obci.
Stretli sme sa na Námestí, kde už čakal
pristavený vláčik, na ktorý sa deti tešili. Na
zastávke -Chvatimech netrpezlivo čakal vláčik aj kamarát Šašo, ktorý sa celé podujatie
s deťmi hral a zabával. Pripravené boli rôzne hry, súťaže, občerstvenie , bohatá detská
tombola a samozrejme sladká odmena.
Záujem bol aj o súťaž „O rodinný putovný
pohár“, kde sa prihlásilo celkom 12 družstiev. Pripravené boli 4 súťažné disciplíny,
ktoré plnili trojčlenné súťažné družstvá.
Prvou disciplínou bol slalom s kuka nádobou, v ktorej rodič viezol svoju ratolesť,
v druhej disciplíne preukázali súťažiaci svoju šikovnosť a zručnosť, keď museli rozviazať
5 kusov topánok a priradiť ich k správnemu
páru. Pri plnení tretej disciplíny sa všetci
dobre zabávali. Najmladší člen súťažného
družstva choval jogurtom svojho rodiča.
Nebolo by to také zložité, keby dieťa nestálo rodičovi za chrbtom. Koľko radosti bolo
v detských očkách, keď viac jogurtu bolo na
tričku a na tvári ako v ústach.
Poslednou disciplínou bolo plnenie fľaše lyžičkami cez lievik v časovom limite 1 minúta. Pri konečnom spracovaní výsledkov mali
nerozhodný počet bodov dve rodiny – ro-

dina Kučeráková a rodina Petrovská, takže
bol potrebný rozboj. Aj pri tomto pokuse
dosiahli rovnaký výsledok tak sa v súboji
pokračovalo. Nakoniec sa podarilo zvíťaziť rodine Petrovskej. Celkovým víťazom
a držiteľom putovného pohára sa stala rodina Pavlovská.
Ďakujeme našim sponzorom – Pekáreň
u St.Klausa, p. Konkolovský, p. Kindernaj,
p. Vozárová , s ktorých pomocou sme mohli toto milé podujatie zorganizovať. Poďakovanie tiež patrí členom Komisie kultúry
a školstva pri obecnom zastupiteľstve obce
Hronec a členom DHZ. (pokrač. na str. 12)
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Zvonica v Hronci
potrebuje opravu
Už dva mesiace mlčia zvony v Hronci.
Jeden zo zvonov sa uvoľnil zo závesného
mechanizmu a bol vyradený z činnosti.
V najbližšej dobe nie je možné používať
zvony, nakoľko úchytné mechanizmy na
všetkých zvonoch potrebujú generálnu revíziu a opravu. Opravu a uvedenie
zvonov do činnosti je potrebné zveriť odbornej firme, ktorá nám bude garantovať
funkčnosť na dlhú dobu. Suma za opravu
a materiál činí 9000€
Preto sa s prosbou obraciame na všetkých obyvateľov Hronca o finančnú
pomoc pri realizácii tejto opravy. Bude
zriadený zvláštny účet, na ktorý budete
môcť prispieť ľubovoľnou finančnou sumou, ktorá bude použitá výhradne na
účel opravy zvonov v našej obci. Zvonica je majetkom cirkvi, ale slúži všetkým
obyvateľom, Informácie o zbierke, realizácii opravy a všetkých podrobnostiach
sa budete môcť dočítať na výveske pred
kostolom. Naši predkovia boli chudobnejší a predsa dokázali z toho mála zanechať a vybudovať krásne dedičstvo pre
budúce generácie. Našou úlohou , ale aj
povinnosťou je zveľaďovať a udržiavať to
, čo bolo vytvorené.
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu svojim príspevkom k tomu, aby sa
zvony v Hronci opäť rozozvučali.
Naše úprimné poďakovanie patrí aj starostovi obce p. Bohuslavovi Nemkymu,
ktorý prejavil maximálnu ústretovosť
a pomoc pri riešení havarijného stavu,
oslovil kompetentnú firmu na zaistenie
poškodeného zvonu a z rozpočtu obce
poskytol finančné prostriedky na úhradu
nákladov za tieto práce.
Správca farnosti Mgr. Miroslav Raček
a za farskú radu MUDr. Viera Weissová
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Hrončianska zvonica

V polovici mesiaca marec došlo vo zvonici k odtrhnutiu jedného zvona z nosnej konštrukcie, ktorý ostal spriečený medzi drevenými trámami. Bolo potrebné vykonať nevyhnutné
opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia. Elektrický systém zvonenia zvonov
bol odpojený od elektrickej siete aby vplyvom vibrácií ďalších zvonov sa odtrhnutý zvon
neuvoľnil a nepoškodil budovu a neohrozil bezpečnosť a zdravie možných návštevníkov
múzea, ktoré je umiestnené v spodnej časti zvonice.
Stav bol posúdený ako havarijný, na základe čoho bola okamžite oslovená autorizovaná
firma na opravu zvonov – Zvonex zo Žarnovice, ktorá vykonala obhliadku zvonov a zabezpečila zloženie odtrhnutého zvona na podlahu v hornej časti zvonice. Náklady za realizáciu
týchto prác v plnej výške hradila obec. Na základe odbornej obhliadky bolo odporučené
previesť generálnu opravu uloženia zvonov ako aj vypracovanie následnej revíznej správy
na zaistenie bezpečnej prevádzky. Celú situáciu obec riešila aj na zasadnutí farskej rady na
tunajšom farskom úrade, kde boli vysvetlené vlastnícke vzťahy, prehodnotený bol aktuálny
technický stav zvonice, riešenie ďalšieho prevádzkovania zvonice ako aj zabezpečenie generálnej opravy.
Na základe súčasného stavu je zvonenie obmedzené a prevádza sa v nedeľu pred svätou
omšou a pri pohrebných obradoch.

Bohuslav Nemky, starosta obce
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Domy
a ľudia
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V terajšom priemyselnom areáli podniku Technos a. s. na okraji Hronca v priebehu rokov postupne fungoval vysokopecný hutnícky a zlievárenský závod, potom strojáreň, lisovňa plechových nádob, či vo vojnových a povojnových rokoch tábory nútených prác. V nasledujúcom
texte budeme sledovať kultúrne využitie areálu.

Areál podniku Technos a. s.
(jeho premeny) 3. časť
Potrebujeme kultúrny dom
O stavbe nového kultúrneho domu v Hronci sa uvažovalo dlhšiu dobu - už od čias prvej Československej republiky (1918-1938)
i počas vojnovej Slovenskej republiky (19391945), ale hlavne po vojne (od roku 1945)
v nových časoch socialistického budovania.
V obci chýbala hlavne sála s väčším javiskom a hľadiskom. Nebolo kde hrať divadlo,
uviesť kultúrny program, zhromaždiť väčší
počet občanov. V sále hostinca U Púčikov
v Mlynskej ulici, kde sa hrávali divadlá predtým, bolo v roku 1949 zriadené stále kino
Partizán. Väčšie miestnosti v bývalom Kasíne (t. č. Vtáčnik) či vo Windholzovom dome
(tam umiestnili MNV) už tiež nevyhovovali.
Pritom Hronec bola tradične kultúrna obec.
V roku 1950 a v ďalších rokoch fungovali tu
až tri ochotnícke súbory – v obci pri osvetovej
besede, súbor pri závodnom klube zlievárne,
divadelníci pri lesnom závode. Divadlá a kultúrne programy nacvičovali aj žiaci miestnej
školy. Potreba mať nový kultúrny dom bola
nástojčivá. Došlo až na vypracovanie stavebných plánov, určený bol i stavebný pozemok.
Nový moderný poschodový ,,Reprezenťák“
s divadelnou sálou, s hotelovou a reštauračnou časťou, s klubovými miestnosťami a bytom správcu mal byť postavený v školskej
záhrade (,,štepnici“) pod kostolom (kde stojí
budova kultúrneho domu a obecného úradu
aj teraz). Bolo to iste veľkorysé riešenie, ale na
ten čas finančne i organizačne náročné a nie
tak skoro uskutočniteľné. Našťastie naskytla
sa však i iná možnosť, ktorá sa dala uskutočniť skôr - s pomocou závodu. Od vojny boli
prázdne a nevyužité budovy a priestory bývalej lisovne ... .
Prestavba lisovne
V kronike obce o tom čítame:
,,Rok 1951 – prestavba lisovne na kultúrny dom.
Funkciu hlavného metalurga v zlievárni
vykonáva i vo verejnom živote obľúbený
Ing. Vincent (Moravák, hovoriaci po česky) ... . Inžinier Vincent je veľmi agilný aj

mimo svojho pracoviska. Okrem hlavných
povinností vo fabrike iniciatívne zastáva
aj funkciu predsedu Závodného klubu pri
závodnom výbore ROH. Na podnet závodného klubu z niektorých miestností bývalej
lisovne, po zrušení tábora nútených prác
(trval do 15. 3. 1951), brigádnicky sa vytvára kultúrny stánok pre osadenstvo závodu.
Bude slúžiť však celej verejnosti. Prestavba
týchto miestností na prízemí bývalého továrenského objektu vyžaduje mnoho práce.
Brigádnici autogénom odpaľujú niekoľkotonové železo-liatinové piliere a odstraňujú ich ... prerába sa elektrická inštalácia ...
robí sa javisko a javiskové zariadenie ... vymieňajú sa podlahy. Túžba po kultúrnom
dome v Hronci nezanikla, ba práve z tejto
túžby pramení dobrá vôľa a veľká obetavosť
dobrovoľných pracovníkov ... Okrem ľudí
zo závodu ochotne pomáhajú aj členovia
miestnej požiarnej ochrany, Telovýchovnej
jednoty Spartak i ďalší občania. Prestavbou
sa získala vstupná hala – vestibul, šatňa, pokladňa, hľadisko a javisko divadelnej sály,
šatne pre hercov, sklad divadelných rekvizít,
tiež klubové miestnosti. V bočnom prízemnom krídle lisovne bola zriadená veľká
miestnosť pre nácvik závodnej dychovej
hudby – piesockej dychovky. (V roku 1951
vytvoril sa priemyselný celok – národný

podnik Strojáreň Piesok s riaditeľstvom na
Piesku. Závod zlievárne v Hronci stáva sa
pridruženým závodom Piesku.) Veľkú snahu a obetavosť závodného klubu odmeňuje
Krajská odborová rada v Banskej Bystrici,
ktorá poskytuje finančnú úhradu na zakúpenie najnutnejších divadelných rekvizít,
menovite kulís pre divadelný krúžok závodného klubu ... .“
Živé spomienky
Spomienky Hrončanov strednej i staršej
generácie - i moje osobné – na kultúrny
dom v lisovni sú dosiaľ živé. Tu som napríklad videl hrončianskymi ochotníkmi
výborne naštudovanú a zahranú divadelnú
hru Petra Karvaša Polnočná omša. Hercami neboli ,,osobnosti televíznej obrazovky“, každý ich bezprostredne poznal z občianskeho života, boli to susedia, známi.
Ladislav Chudík mohol byť naozaj hrdý
na svojich rodákov. Alebo na javisku bol
postavený boxerský ring a populárni, odborne trénovaní a školení miestni boxeri
(Vlado Tomčík, Faško z Valaskej, ...) tu
absolvovali svoje exhibičné zápasy za búrlivého povzbudzovania divákov. V lisovni
sa odohrali nespočetné divadelné predstavenia domácich ochotníkov i hosťujúcich
(pokračovanie na str. 15)
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profesionálov, kultúrne programy, uskutočňovali sa tu koncerty, oslavy, plesy a tanečné zábavy. Stadeto vyrážala dychovka
na oslavy 1. mája i ďalších sviatkov. Školáci
z Hronca i z Valaskej chodili do lisovne na
slávnosť ,,deda Mráza“ či pionierske oslavy
ešte v 80. rokoch min. stor.
Tento kultúrny stánok slúžil fabrike i obci,
až kým sa nepostavil a nedal do prevádzky
nový kultúrny dom, ktorý využívame aj
teraz. Po roku 1989 boli priestory lisovne
prestavané, dobudované a pekne obnovené
pre potreby podniku Technos a. s. - zase na
priemyselné účely. Kruh sa uzavrel.
(Na obrázkoch: Hrončania hrajú ochotnícke
divadlo - 50. roky min. stor.)
(Nabudúce Belloniho vila)
Martin Weiss

Ako postupovať pred, počas a po povodniach a záplavách
Povodeň resp. nebezpečenstvo povodne je
charakterizovaná dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným
zvýšeným odtokom vody.
Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti (stavby,
pozemku),ktorá sa nachádza v blízkosti
vodného toku,alebo inak ohrozený vodou,
faktor „vody“ je povodňovým rizikom,
s ktorým musíte počítať.
Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudskézdravie, životné prostredie, kultúrnededičstvo a hospodársku činnosť.
Povodňové riziko zahŕňa najmä opis povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti a mali
významné vplyvy na ľudské zdravie a hospodársku činnost a kde existuje pravdepodobnosť, že sa vyskytnú aj v budúcnosti.
Pre hodnotenie povodňového rizika sa prevádza ak je to potrebné každých 6 rokov.
Mnohým škodám v dôsledku povodní a záplav je možné zabrániť hlavne protipovodňovými opatreniami.
Právnické a fyzické osoby vlastníci stavby, alebo pozemku sú na základe zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
povinní prevádzať opatrenia na ochranu
pred povodňami.
Sú to:
- úprava terénu
- úprava poľnohospodárskej pôdy,
- zvyšovanie retenčnej schopnosti,
- prečerpávanie, odčerpávanie vody
(zabezpečenie čerpadla)
- technickými opatreniami na nehnuteľnostiach, či poistením
- mať pripravené vrecia s pieskom

Účastníci protipovdňových opatrení sú aj
vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov,
stavieb, objektov, alebo zariadení, ktoré sú
umiestnené na vodnom toku, alebo v inundačnom území.
V zmysle zákona číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je každého povinnosťou
vykonávať opatrenie umožňujúce plynulý
a neškodný odtok na pozemkoch, stavbách,
objektoch a zariadeniach, ktoré má vovlastníctve, správe, alebo užívaní.
Vlastník pozemku, užívateľ stavby je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie,
alebo zníženie nebezpečenstva povodne,
alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne
a ochranu majetku.
Vlastník, užívateľ stavby v inundačnom území je povinný mať vypracovaný povodňový
plán zabezpečovacích prác.
Občania môžu znížiť povodňové nebezpečenstvo a rozsah povodňových škôd,
akbudú v súlade so stavebným zákonom
dodržiavať najmä nasledovné preventívne
opatrenia:
- nebudovať provizórne premostenia na
vodných tokoch (mosty, lavičky), ktorých
konštrukcia priamo obmedzuje prietočnosť vodného toku alebo po deštrukcii
v ňom môže vytvoriť prekážku – postupovať v súlade so stavebným zákonom,
- zamedziť budovanie provizórnych stavieb
na brehoch vodných tokov a v ich tesnej
blízkosti (kôlne, prístrešky a pod.), ktoré
zužujú prietočné koryto vodného toku,
- dbať o riadnu údržbu a statickú bezpečnosť
stavieb umiestnených na pobrežných pozemkoch a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom

- neukladať odpad akéhokoľvek druhu do
koryta toku a do jeho blízkosti
- nevytvárať na brehu vodných tokov skládky materiálov, ktoré môže voda odplaviť
a spôsobiť tým upchatie priepustov
a mostov (drevo, konáre stromov, …),
- bez spolupráce so správcom toku a orgánov štátnej vodnej správy nevykonávať
výrub stromov v pobrežných porastoch
(porasty stabilizujú koryto toku),
- v blízkosti vodných tokov nevysádzať dreviny bez súhlasu správcu toku,
- svojpomocné spevňovanie brehov zásadne koordinovať so správcom toku,
V prípade vzniku mimoriadnej situácie
v dôsledku ohrozenia vodou obyvatelia sú
varovaný zvukovým varovným signálom:
6 – minútovým stálym tónom sirén a následnou informáciou prostredníctvom obecného rozhlasu.
Varovanie týmto signálom sa niekoľkokrát
opakuje. Po vyhlásení signálu môžu byť vydané pokyny pre správanie sa obyvateľov
na ohrozenom území, ktoré musia občania
rešpektovať.
Zásady správania sa občanov pred
ohrozením povodňami a záplavami:
- vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
- hodnotné veci zo suterénov, prízemných
priestorov a garáží umiestnite do vyššieho
poschodia,
- pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie
nízko položených dverí a okien,
- pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú
vodu na 2-3 dni,
- ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie, (pokrač. na str.16)
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- pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
- upevnite veci, ktoré by mohla odniesť
voda,
- pripravte si evakuačnú batožinu.
Zásady správaniasa v období povodní
a záplav:
- opustite ohrozený priestor,
- netelefonujte, len v prípade tiesňovéhovolania,
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- v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte
zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej
komisie,
- v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude
zaplavené vodou,
- nešírte paniku a nerozširujte neoverené
správy.

Zásady správania sa po povodniach
a záplavách:
- nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická
nehnuteěnosti), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
- zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat,
poškodených potravín,
- kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom
náhrady škôd.

Z činnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Hronci
Ani sme sa nenazdali a prvá polovica roku
2015 je za nami. Ako sme my dôchodcovia
popri našich bežných domácich prácach, chorobách prežili toto obdobie?
Aby sme aspoň na chvíľu zabudli na každodenné problémy a prišli na iné myšlienky zapájali sme sa aktívne do kultúrneho a spoločenského života v obci a v našom klube.
Hneď v januári sme privítali Nový rok
2015 na spoločnom stretnutí, kde predseda ZO JDS p. Čellár všetkým prítomným poprial hlavne pevné zdravie, pohodu
a dobrú spoluprácu. Podojedali sme vianočné sladkosti, ktoré sme doniesli zo domu
a vymenili si osvedčené recepty.
Po vianočnom období nastala plesová a karnevalová sezóna. Koncom januára sa z klubu dôchodcov šírila vôňa pampúšikov, ktoré
pripravili tety z klubu dôchodcov pre deti na
fašiangový karneval.
Vo februári sme sa začali stretávať na nácviku programu na oslavy 70.výročia oslobodenia našej obce a venovali sme sa príprave
výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala
17.20.2015. Znovu zvolený predsedom našej
základnej organizácie sa stal p. Jozef Čellár.
Hneď po veľkej noci začal ďalší nácvik pás-

ma piesní a hovoreného slova na Regionálnu
prehliadku speváckych skupín okresov, Banská Bystrica a Revúca, ktorej sme sa zúčastnili 13.5.2015 v Brezne.
Stretli sme sa aj 30.4.2015 na Námestí, kde
obec pripravila milé kultúrne podujatie
– Stavanie mája.

Aktívny členovia našej organizácie – športovci, zahájili tréningovú prípravu na
Okresné športové hry seniorov, ktoré sa
konali na Michalovej.
Svoje zastúpenie sme mali v nasledovných
športových disciplínach:
hod granátom, hod do diaľky, vrh guľou
a kop do bránky – kategória do 65 rokov p. Jozef Ridzoň a p. Juraj Weiss
kategória nad 70 rokov – hod granátom
a kop na bránku - p. Jozef Záhurák
V ženskej kategórii nás v skupine do 65
rokov reprezentovala v disciplínach – hod
váľkom p. Beáta Kupcová, kde obsadila
3.miesto a hod kriketovou loptičkou.
V kategórii nad 65 rokov v disciplíne beh
na 50 m - p. Anna Ťažká dobehla na 2.mieste. Reprezentovala nás aj v disciplíne hod
váľkom. V disciplíne kop na bránku súťažila
p. Lívia Petrovská a obsadila 2 miesto.

ŠK Hronec – futbalový oddiel – súťažný ročník 2014/2015
Naše mužstvo začalo jarnú časť súťaže
s cieľom vyhnúť sa boju o záchranu. To sa
nám v prvých zápasoch aj darilo. Doma sme
po bojovnom výkone otočili nepriaznivý
priebeh zápasu s Jasením a vyhrali sme 4:3. Aj
ďalšie zápasy sa pre nás vyvíjali dobre - výhra
v Nemeckej a remíza na Strelníkoch, kde sme
polčas vyhrávali 2:0. Potom bol kvôli snehovej kalamite odložený zápas s Čiernym Balogom. Tento výpadok a ďalšie kolá so súpermi
sz hornej časti tabuľky nám prerušili dobrú
sériu. Domáca prehra s Braväcovom, keď súper bol lepší, tesná prehra po vyrovnanom

zápase v Brusne, domáca prehra v dohrávke
s Čiernym Balogom, remíza s Podkonicami 0:0 po nepremenení vyložených šancí
a nešťastná prehra s lídrom súťaže Selcami. Prehra a výkon v tomto zápase nás zase
naštartoval k lepším výkonom a hlavne aj
k výsledkom. Ešte nezaslúžená prehra na
Ponikách, výhra v Jakube, doma s Lučatínom a v Osrblí nám dávajú nádej na posun
v tabuľke smerom hore. Touto cestou sa chceme
poďakovať verným fanúšikom, výboru, sponzorom, starostovi obce a poslancom Obecného
zastupiteľstva.
Jaroslav Kocúr

Aj napriek malému počtu súťažiacich
z našej organizácie, domov sme priniesli
3 medaile. Všetkým, ktorí nás reprezentovali
ďakujeme a blahoželáme k vynikajúcim výkonom. Od mája sa aktívne pripravujeme na
Okresnú prehliadku speváckych skupín a sólistov seniorov okresu Brezno, ktorá sa bude
konať 20.6.2015 v Hronci.
Naše stretnutia sú vždy oživené rôznymi aktivitami, debatami, radami k problémom ktoré
nás trápia či už so zdravím alebo pri pestovaní kvetín a zeleniny, ako zničiť škodcov
(slizniakov), ktorí nám znepríjemňujú život
a ničia našu snahu v záhradách.
V prvom polroku sme nezabudli ani na našich jubilantov, zablahoželali sme im pri
osobnej návšteve.
Aj napriek nášmu veku, radi sa stretávame
v našom vynovenom klube, kde boli vymenené okná. Kompletnou rekonštrukciou
prešlo aj sociálne zariadenie. Pri upratovaní
priestorov nám pomohli pracovníčky zaradené na vykonávanie aktivačných prác.
Poďakovanie patrí starostovi obce p. Bohuslavovi Nemkymu ako aj poslancom obecného zastupiteľstva za ústretovosť, pomoc
a porozumenie.
Edita Morová
referentka kultúry ZO JDS Hronec

Pripravujeme
a srdečne Vás pozývame:
27. júna. 2015 –
Súťaž „O najchutnejší jánsky guľáš“
od 14,00 hod. v športovom areály v Hronci

25. júla. 2015 „Palacinkový Annabál“

od 15,00 hod. V športovom areály v Hronci
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