
Oznamy
obecného úradu

Na dodávateľa búracích prác, demolačných 
a zemných prác na nehnuteľnosti – rodinný 
dom, Námestie 6.marc súp. č. 273 (budova 
bývalého MNV) bolo vyhlásené výberové 
konanie. Súťažné podmienky si môžu záu-
jemcovia prevziať do 8.2.2008 na Obecnom 
úrade v Hronci.
 
Rozhodnutím ÚRSO č. 0024/2008/V zo 
dňa 11.12.2007 boli určené pre Stredoslo-
venskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť 
a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2008 
do 31.12.2008 tieto maximálne ceny vody 
bez DPH:
– maximálna cena na výrobu a dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom – 26,90 Sk/m3

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ:
Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
1. Daň z pozemkov
2. daň zo stavieb
3. daň z bytov
Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňo-
vacieho obdobia nasledujúceho po zdaňo-
vacom období, v ktorom sa daňovník stal 
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je pred-
metom dane a zaniká 31.decembra zdaňo-
vacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi 
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo 
užívanie nehnuteľnosti. 
Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav v kata-
stri nehnuteľností k 1.januáru zdaňovacieho 
obdobia (príslušného kalendárneho roka) 
pričom daňový subjekt musí podať daňo-
vé priznanie na predpísaných tlačivách do 
31.januára bežného zdaňovacieho obdobia. 
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre 
daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
Fyzická alebo právnická osoba v priebehu 
zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť 
správcovi dane skutočnosti rozhodujúce 
pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti 
k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa 
nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnos-
ti alebo ich zmeny nastali (predaj, prevod, 

dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy..) 
Ak nadobudnete, alebo predáte, darujete 
nehnuteľnosti 1 marca 2007 ste povinný 
oznámiť správcovi dane do 30 dní od toh-
to dátumu túto skutočnosť ( lehota začína 
plynúť nasledujúcim dňom to znamená 
2.marca 2007) aj keď daň budete platiť až 
od roku 2008.
Fyzickým osobám hrozí za omeškanie poku-
ta do výšky 200,-Sk, právnickým osobám až 
do výšky 2000,-Sk.
Potrebné doklady:
Daň z pozemkov – doklad preukazujúci na-
dobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-
-predajná zmluva, list vlastníctva)
Daň zo stavieb – doklad preukazujúci nado-
budnutie stavby (list vlastníctva, pri novo-
stavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópiu 
prvej strany kúpno-predajnej zmluvy s vy-
značením rozhodnutia o vklade do katastra
Daň z bytov – doklad preukazujúci vlastníc-

tvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia 
zmluva, list vlastníctva).
Tlačivá -  daňové priznanie k dani z nehnu-
teľnosti pre právnické a fyzické osoby sú 
k dispozícii na obecnom úrade v oddelení 
daní a poplatkov.
Daňovník je povinný uviesť všetky skutoč-
nosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si 
sám vypočítať. Daňovník je povinný uviesť 
v priznaní všetky údaje podľa predtlače 
(meno, priezvisko, rodné číslo, identifikač-
né číslo, adresu, telefónne číslo)
Platenie dane: 
Vyrúbená daň z nehnuteľnosti je splatná do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnos-
ti platobného výmeru. Ak ročná daň vyrú-
bená fyzickej osobe nepresahuje 1000,-Sk 
a právnickej osobe 10 000,-Sk je splatná do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnos-
ti platobného výmeru.

(pokračovanie na 2. strane)
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Platobný výmer Vám bude doručený.
Vyrúbenú daň z nehnuteľnosti  môžete 
uhradiť do pokladne správcu dane – Obec-
ný úrad Hronec, prevodom na číslo účtu 
2001473001/5600 alebo poštovou poukáž-
kou na číslo účtu 2001473001/5600 do 15 
dní od doručenia platobného výmeru.
Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, 
vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť 
dane vymedzuje Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Hronec, číslo 3/2007 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.
Stránkové dni a hodiny
Pondelok  8,00 – 14,30 hod.
Streda  8,00 – 15,30 hod.
Piatok  8,00 – 13,30 hod.
Obedňajšia prestávka je v čase od 11,30 hod. 
do 12,00 hod.
Daň za psa
Správca dane určuje sadzbu dane – 150,-Sk za 
jedného psa a kalendárny rok. Takto určená 
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa 
u toho istého daňovníka. Daň môžete uhra-
diť do pokladne Obecného úradu v Hronci 
v stránkové dni od 21.1.2008 do 31.1.2008.
Miestny poplatok za komunálne a drobné 
stavebné odpady Správca dane určuje sa-
-dzbu poplatku na 450,-Sk (osobu/ rok.). Pre 
občanov, ktorí separujú komunálny odpad 
a zapojili  sa do separovania v roku 2007 
minimálne 6 x, bude poplatok znížený na 
350,-Sk.

Na základe prevádzkového poriadku pohre-
biska a domu smútku obce Hronec, schvále-
ného obecným zastupiteľstvom bol stanove-
ný cenník nasledovných poplatkov:
1.) Užívanie hrobového  miesta:
a.) jeden hrob vo výške 50.- Sk za obdobie 1 
kalendárneho roka
b.) dvojhrob vo výške 100.- Sk za obdobie 1 
kalendárneho roka
c.) uloženie urny vo výške 30.- Sk za obdobie 
1 kalendárneho roka
2.) Za poskytovanie služieb v dome smútku:
a.) uloženie ľudských pozostatkov v chladia-
com zariadení za každý deň 100.- Sk
b.) vystavenie zosnulého 1 hod. pred smú-
točným obradom 100.- Sk
c.) vykonávanie smútočného obradu 300.- Sk
d.) uloženie vencov (pri kremácii) na cin-
torín 150.- Sk
Ďalej oznamujeme občanom, že od 1.1.2008 
na základe Zákona č. 470/2005 Z.z. o po-
hrebníctve musí byť evidencia hrobových 
miest. Na základe uvedeného bude musieť 
každý majiteľ hrobu  spísať na Obecnom úra-
de nájomnú zmluvu, ktorá musí obsahovať: 
a.) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské 
pozostatky sú v hrobovom mieste uložené
b.) miesto s dátum jej narodenia a úmrtia
c.) dátum uloženia ľudských pozostatkov 
s uvedením hrobového miesta
d.) meno a priezvisko, adresa miesta trva-
lého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide 
o fyzickú osobu

e.) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a úda-
je o zmene nájomcu
f.) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy

Nájomné zmluvy si občania môžu prísť uza-
tvoriť na Obecný úrad v Hronci od 21. januá-
ra 2008, v stránkové dni   
pondelok  od 8, 00 do 14,30 hod, 
streda  od 8,00 do 15,30 hod.
piatok  od 8,00 do 12,00 hod.

ZVOZ KOMUNÁLNEHO
ODPADU Z OBCE
Zvoz  komunálneho odpadu je v našej obci 
realizovaný kuka vozom pravidelne, každý 
štvrtok. 
V prípade, že v určitej časti obce bude miest-
na komunikácia z dôvodu prekážok ( zapar-
kované motorové vozidlá, skládky materiá-
lu..) neprejazdná, komunálny odpad z tejto 
časti obce nebude odvezený. 
Dňa 27.12.2007 vznikla uvedená situácia 
na Jilemnického ulici, kde pre zaparkované 
osobné motorové vozidlá ŠPZ BR 763 BA, 
BR 776 AP , nebol možný prejazd kuka vozu 
a komunálny odpad nemohol byť odvezený.
Sťažnosti občanov na nerealizovaný zber 
komunálneho odpadu sú síce opodstatne-
né, ale za vzniknutú situáciu sú zodpovední 
nedisciplinovaní občania, ktorých správanie 
spôsobuje problémy ostatným spoluobča-
nom, nie Obecný úrad, zo strany ktorého 
bol zber odpadu riadne zabezpečený.

1. Návrh Všeobecne záväzného naria-
denia obce Hronec o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady 
– zvýšená sadzba za lesné pozemky a pod- 
 nikateľské subjekty
– poplatok za komunálne odpady –
 450,-Sk/ osobu, pre občanov, ktorí sepa- 
 rujú je poplatok znížený na 350,-Sk/ 
 osobu

Hlasovanie:  za 9 proti 0 zdržal sa 0

Návrh VZN obce Hronec bude vyvesené 
na úradnej tabuli v zákonom stanovenej 
lehote

2. Návrh rozpočtu obce Hronec na rok 
2008 – p. starostka predložila prítomným 
návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2008. 
Pri jeho tvorení boli zapracované požiadav-
ky jednotlivých komisií Obecného zastupi-
teľstva ako organizácií pracujúcich v obci

ROZPOČET OBCE – 
Príjmová časť  13 102 000 Sk
Výdajová časť 13 102 000 Sk
Návrh rozpočtu obce Hronec bude vyve-
sený na úradnej tabuli v zákonom stano-
venej lehote.

3. Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Hronec – Dokument bol 
spracovaný podľa požiadaviek obce Hro-
nec a je potrebný ako príloha k žiadosti  
o akúkoľvek finančnú pomoc. 

Hlasovanie: za 9 proti: 0 zdržal sa 0

4. Rôzne
a/ p. starostka poďakovala všetkým or-
ganizátorom osláv 650.výročia prvej pí-
somnej zmienky o obci za prácu, ktorú 
pri príprave osláv odviedli
b/ za podujatie „Mikuláš“ poďakovala p. sta-
rostka členom kultúrnej a športovej komisie
c/ informácia – rekonštrukcia strechy na 

dome smútku  bola nevyhnutná, nakoľko 
bola poškodená a zatekalo do priestorov
Obci bol poskytnutý sponzorský dar od 
p.ing.Bíra vo výške 100 000,-Sk, z ktorého 
bolo zakúpené nové ozvučenie domu sm-
útku a materiál na rekonštrukciu strechy. 
Práce na oprave strechy hradila obec.
d/ informácia o plánovaných akciách v ro- 
 ku 2008 
– riešenie námestia 
– dokončenie rekonštrukcie verejného 
 osvetlenia
– výmena miestneho rozhlasu
– likvidácia starej búdy na ihrisku, vý- 
 stavba viacúčelového altánku
e/ informácia – budova bývalého MNV 
– táto nehnuteľnosť prešla dražbou do 
 majetku obce
– vypracovaný bude statický posudok na 
 budovu
– vyhlásené bude výberové konanie na vyko- 
 nanie búracích prác a na riešenie námestia.

ZO ZÁPISNICE Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
OBCE HRONEC, KONANÉHO DŇA 11.12.2007



január 2008 3

Matričný úrad v Hronci 
informuje:

So smútkom oznamujeme,
že v roku 2007 nás navždy opustili:

Kellerová Valéria
Pepichová Mária
Rafajová Dorota
Perichta Ladislav
Karaková Gizela
Štulajter Július
Schmidtová Jolana
Nemky Ján
Schmidt František
Nemkyová Irena
Fukasová Irena
Gondová Zlatica
Korbačka Alfonz
Putnoková Rozália
Tatariková Bernardína
Schmidt Vladimír
Stieranka Jozef
Ridzoňová Helena
Cúth Pavel
Weiss Štefan
Kováliková Verona
Gonda Ján
Ďuriančíková Eliška
Miklošková Barbora
Haviar Martin
Kováčiková Mária
Daniš Viktor
Piarová Darina
Pištolová Adela
Daniš Martin
Kincsesová Zuzana
Ološtiak František
Turňová Mária

Pozostalým rodinám vyslovujeme
hlbokú, úprimnú sústrasť.

Výzva
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec o verejnom poriadku obce č. 5/1995 

vyzývame 

občanov  na odstránenie všetkých motorových vozidiel, parkujúcich na miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách, ako aj ostatných prekážok (stavebný materiál ), ktoré bránia vykonávaniu údržby

týchto komunikácií a zvozu komunálneho odpadu.
 V prípade zistenia porušenia ustanovenia VZN obce Hronec, v zmysle ktorého je zakázané obmedzovať
a znemožňovať premávku na miestnych komunikáciách parkovaním motorových vozidiel a na základe vykonaného štátneho 

odborného dohľadu na miestnych komunikáciách bude obec postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Poďakovanie
Z úprimného srdca ďakujeme za pomoc pri likvidácii požiaru, ktorý vypukol 
v našom rodinnom dome tesne pred vianočnými sviatkami, zamestnancom 
Obecného úradu – p. J. Gromusovej a p. B. Nemkymu, susedom – p. M. Svite-
kovi a J. Valachovi ako aj zásahovej jednotke HaZZ Brezno.
Pri odstraňovaní následkov požiaru (oprave elektrických rozvodov, murárske 
práce, materiálna pomoc, upratovanie, vybavovanie administratívnych záleži-
tostí) nám bezzištne pomohli: p. Dušan Miho, p. Jozef Ridzoň st., p.Jozef Rid-
zoň ml., p.Andrea Véghová, p. Katarína Andrejková a p. Jozef Matejček.
Všetkým, ktorým naša situácia nebola ľahostajná a neváhali podať pomocnú 
ruku ešte raz ďakujeme.                         S úctou rodina Anton Matejčeka, Stredná ulica  
256

V roku 2007 bolo v našej obci uzavretých osem manželstiev
Novomanželom úprimne blahoželáme k uzavretiu manželstva a na spoločnej ceste životom  želáme 

veľa lásky, šťastia, radosti a spokojnosti.

S radosťou oznamujeme, že v našej obci sa v roku 2007 narodili:

Pušková Lucia
Murphy Maximilian James
Ťažká Sofia
Bučková Lujza
Danyiová Viktorie

Bartošová Simona
Pisárová Perla
Badinka Matúš
Majchút Samuel

Rodičom  srdečne blahoželáme!

Poďakovanie
Ďakujem všetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru z našej obce, ktorí 
sa v dňoch 24.12, 27.12 a 31.12 zúčastnili prác na rozbíjaní ľadov na toku Osrb-
lianka. Včasným  a odborným zásahom pod vedením veliteľa DHZ Hronec 
p.Jána Švantnera sa tak zabránilo vzniku škôd v prípade povodne, ktorá vzhľa-
dom na stav toku ohrozovala dotknuté lokality.

Mária Weissová, starostka obce Hronec
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Vážení občania, 
Pripravovaná zmena 
štátnej meny nie je ži-
adna maličkosť. Prá-
ve naopak. Ide o uda-
losť, ktorá ovplyvní 
peňaženku každého 

z nás. Už od 1.1.2009 s veľkou pravdepo-
dobnosťou našu slovenskú korunu nahra-
dia bankovky a mince spoločnej európskej 
meny euro, čím sa dovŕši aj posledná etapa 
pristúpenia našej krajiny k Európskej únii 
ako najvýznamnejšiemu politicko-ekonomic-
kému zoskupeniu suverénnych štátov. Záro-
veň sa pripojíme k viac ako 300 miliónom 
Európanom, ktorí euro ako národnú menu 
používajú. (Zaujímavosťou je, že stvárne-
nie znaku eura � bolo inšpirované gréckym 
písmenom epsilon ako odkaz na kolísku eu-
rópskej civilizácie a vyjadruje prvé písmeno 
slova Európa.) 
Zavedenie eura bude na rozdiel od pôvod-
ných krajín eurozóny u nás komplikovanej-
šie. Uskutoční sa podľa scenára „Big bang 
(veľký tresk)“, keď je nová mena zavedená 
bez prechodného obdobia. Znamená to, že 
euro sa nezavedie u nás postupne, ale naraz 
v hotovostnej aj bezhotovostnej forme. 
Aby príchod nastal hladko a bez problémov, 
musíme sa na tento dôležitý krok našej kraji-
ny zodpovedne pripraviť. Ako sa pripraviť na 
zavedenie eura a aké postupné kroky bude 
nevyhnutné vykonať za necelých 350 dní?
Samotní občania pre prípravu nemusia 
vykonať žiadne konkrétne kroky, no je po-
trebné až priam nevyhnutné, aby boli všetci 
dostatočne informovaní. Iba tak prechod 
z koruny na euro nespôsobí nikomu žiadne 
komplikácie a problémy. Nejde totiž o žiad-
nu konkurenčnú výhodu, ale ekonomickú 
nevyhnutnosť.
Celý rad úloh spojených s príchodom eura 
však stojí pred podnikateľskou sférou i verej-
ným sektorom. S veľkosťou inštitúcie rastie 
nutnosť začatia príprav i miera vyžadovanej 
práce, avšak tým väčší bude aj prínos spolo-
čnej meny. Dôležité je, čím skôr sa na tento 
proces subjekt začne pripravovať, tým bude 
pre neho lacnejší.
Osobne verím, že všetci občania, no aj pod-
nikatelia a orgány verejnej správy pochopia, 
že príprava zavedenia eura a jeho samotné 
zavedenie bude pre Slovenskú republiku 
(ďalej SR) veľkým prínosom a úspechom. 
Tiež som presvedčený, že čas ukáže správ-
nosť rozhodnutia prijať spoločnú európsku 
menu v budúcom roku. Základom tohto 
presvedčenia však má byť dostatočná infor-

movanosť všetkých zainteresovaných strán, 
ako o konkrétnych krokoch našej krajiny pre 
prijatie novej národnej meny, tak aj o jeho 
dôsledkoch.
Povedzme si teda viac o prechode na novú 
národnú menu. Zavedenie eura v každej kra-
jine má 2 časti. Prvá má dokázať, že krajina 
je pripravená euro prijať po ekonomickej 
stránke, zatiaľ čo druhá časť zahŕňa oblasť 
praktickej prípravy každého občana a kaž-
dého subjektu v krajine na prijatie eura ako 
jedinej národnej meny a na výmenu sloven-
ských korún za euro. Za týmto účelom už 
isté kroky SR urobila a ďalšie kroky nás ešte 
čakajú. Tie môžeme vidieť na obrázkoch 
(www.euroservis.sk).  
Ako vidíme prvý krok SR urobila v júli roku 
2003, ďalším významným medzníkom bolo 
schválenie národného plánu zavedenia eura 
vládou SR. Posledným významným kro-
kom je prijatie zákona o zavedení eura v SR, 
tzv. Generálneho zákona, podpísaného 
13.12.2007 prezidentom SR. Tento zákon 
s účinnosťou od 1.1.2008 upravuje ďalší po-
stup pri zavedení eura. 
Snáď iba upozorním na najdôležitejšie kro-
ky, ktoré sa nás občanov dotknú najviac. 
Veľmi dôležitým dátumom bude stanovenie 
konverzného kurzu. Ten bude slúžiť ako zá-
kladná hodnota na prepočet slovenskej ko-
runy na euro. Určí ho Rada EÚ, pravdepo-
dobne niekedy na prelome júna - júla 2008.  
Reálne sa tento kurz použije najskôr 1. ja-
nuára 2009 na prepočet všetkých hodnôt ve-
dených v korunách na euro. Dovtedy bude 
využívaný iba na účely duálneho zobrazova-
nia, keď iný ako konverzný kurz nie je mož-
né pri reálnej konverzii slovenskej koruny na 
euro použiť! Duálne zobrazovanie sa začne 
najneskôr mesiac po vyhlásení konverzného 
kurzu a znamená uvádzanie údaja o cene v 
slovenských korunách aj v eurách súčasne. 
Bude sa týkať vybraných tovarov a služieb. 
Po stanovení konverzného kurzu sa však na-
ďalej bude platiť výhradne iba slovenskými 
korunami. 
Ak všetko pôjde podľa národného plánu 
zavedenia eura v SR, tak 1.1.2009 nový rok 
všetci privítame už s novou oficiálnou národ-
nou menou v SR – s eurom. Slovenská koru-
na prestane existovať a stiahne sa z obehu, 
keď jej ukončenie sťahovania z obehu nasta-
ne 16.1.2009. Situácia sa tak pre nás obča-
nov oproti druhej polovici roka 2008 zmení. 
Duálne zobrazovanie ostane povinné až do 
konca roka 2009, no my budeme môcť platiť 
už iba eurami. Duálny obeh slovenskej koru-
ny a eura tak bude trvať iba 16 dní.

Po ukončení duálneho obehu bude počas 1 
roka možné zostávajúce korunové bankovky 
vymeniť bezplatne v ktorejkoľvek komerčnej 
banke a v Národnej banke Slovenska. Po 
tejto lehote bude možné zamieňať korunové 
bankovky už len v Národnej banke Sloven-
ska, a to kedykoľvek, bez časového ohrani-
čenia. Ak teda niekto doma nájde po rokoch 
slovenské bankovky, v Národnej banke Slo-
venska mu ich vymenia za euro pri rovna-
kých podmienkach, ako by ich zamenil 1. 
januára 2009. Slovenské mince budú do 30. 
júna 2009 vymieňať komerčné banky a Ná-
rodná banka Slovenska. Následne ich bude 
možné vymeniť do konca roka 2013 už iba 
v Národnej banka Slovenska za tých istých 
podmienok ako bankovky.

Krátko a jednoducho sme si popísali, čo nás 
v našom každodennom živote s prechodom 
na euro čaká. Čo nám ale euro prinesie v sku-
točnosti? V praktickom živote veľa zjednodu-
šení: odstráni náklady spojené s konverziou 
slovenskej meny na euro, odstráni kurzové 
riziko, umožní lepšie porovnanie cien v 
rámci eurozóny a uľahčí platobný styk. Tiež 
firmám obchodujúcim v eure sa znížia trans-
akčné náklady vznikajúce pri zahraničnom 
obchode.
Podľa prieskumov sa väčšina obyvateľov Slo-
venska bojí, že zavedenie eura bude zname-
nať dramatické zvyšovanie cien. Skúsenosti 
so zavedením eura v iných krajinách však 
ukazujú, že euro v skutočnosti prispelo k 
rastu cenovej hladiny maximálne o 0,1 – 0,3 
%. Prečo sú teda v krajinách, kde už euro za-
viedli, ľudia presvedčení, že ceny významne 
vzrástli? Stúpli totiž ceny často kupovaných 
produktov a produktov, na ktorých cene 
je veľký podiel ľudskej práce - napr. bežné 
potraviny či služby v kaderníctve. Ostatné 
menej kupované produkty nezdraželi, ale 
celkové vnímanie cien prirodzene najviac 
ovplyvnili najčastejšie nakupované produk-
ty. Zdraženie týchto položiek však nemá 
výrazný vplyv na životné náklady, preto sku-
točná inflácia bola oveľa nižšia ako vnímaná 
inflácia.
Aj z dôvodu obáv zvyšovania cien bol vytvo-
rený v spolupráci splnomocnenca vlády pre 
zavedenie eura v SR a Podnikateľskej alian-
cie Slovenska Etický kódex podnikateľov pre 
zavádzanie eura. Jeho hlavnou úlohou je 
vzbudiť u spotrebiteľov i podnikateľov pocit 
dôvery a dostatočnej informovanosti pri za-
vedení eura na Slovensku, aj obmedziť mož-
né zdražovanie pri zavedení novej meny.

(pokračovanie na str. 5)

O necelý rok nás všetkých čaká veľká zmena – zavedenie eura 
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Dňa 2.2.2008 od 15,00 hod. v kultúrnom 
dome organizuje kultúrna komisia pri 

obecnom zastupiteľstve obce Hronec pre deti  

„Fašiangový karneval“
Tento rok sme sa rozhodli pre malú zmenu. 

Náš karneval by sme radi venovali téme 
„Rozprávkový les“ t.j. karnevalové masky 
by mali zobrazovať bytosti, ktoré je možné 
stretnúť v takomto prostredí – napr. víly, 

stromy, hríby, zbojníkov, Červenú čiapočku, 
zvieratká, ježibabu a iné.

Fantázii sa medze nekladú. 
Každá maska bude mať možnosť predstaviť 
sa na javisku, zarecitovať básničku, pesničku 
resp. môže zatancovať. Porota bude hodnotiť 

aj to,  ako sa ktorá maska zabávala
a tancovala.

O občerstvenie pre deti sa postarajú tety 
– členky Klubu dôchodcov v Hronci.

 
Tešíme sa na všetky deti a rodičov, ktorí určite 

svojim ratolestiam pomôžu pri zhotovovaní 
a výbere vhodnej karnevalovej masky.

(pokračovanie zo 4. strany)
Vy občania, žijete v obci Hronec, ktorú tiež 
čakajú konkrétne kroky z dôvodu zavedenia 
eura. Vaša pani starostka má však záujem, aby 
aj každý z Vás bol pripravený čo najlepšie - či 
sa jedná o dostatok kvalifikovaných informá-
cií o prechode na euro alebo ďalšie informácie 
z každodenného života ekonomiky, ktoré sú 
so zavedením eura spojené. Z tohto dôvodu 
sme sa po dohode s Vašou pani starostkou, 
pani Weissovou, rozhodli pre Vás občanov 
zabezpečiť kvalifikované finančné poradenstvo. 

DŇA 21.JANUÁRA 2008 SA ZNOVU
OTVÁRA OBECNÁ KNIŽNICA

V HRONCI 
Knižnica bude otvorená 2 x do týždňa 

a to vždy v pondelok a vo štvrtok
v čase od 15,30 hod. do 17,30 hod. 

Čitateľom knižnice sa môže stať každý 
občan, ktorý môže knižnicu osobne 

navštevovať . Občan sa stane čitateľom 
knižnice vydaním čitateľského

preukazu. Čitateľský preukaz sa 
vystavuje po predložení občianskeho 

preukazu. U detí do 15 rokov sa
čitateľský preukaz vystavuje

po podpísaní rodičom alebo zákonným 
zástupcom. 

Tešíme sa na Vás.       Peter Nemčák

„SUPERSTAR„ V HRONCI

jedinečná príležitosť pre všetky spevácke talenty – 
chlapcov a dievčatá ukázať svoje umenie.

Ako sme už avizovali v minulom čísle Informátora,
plánujeme v tomto roku zorganizovať spevácku súťaž 

detí a mládeže  z našej obce pod názvom 

„O hrončiansky zvonček“
(obdoba „Superstar“)

Súťaž je organizovaná pre deti a mládež s trvalým pobytom v našej obci, 
vo veku od 10 do 18 rokov. Pripravené budú 4 súťažné kolá, v ktorých 

súťažiaci zaspievajú slovenské resp. české pesničky.
Výberové kolo sa uskutoční dňa 16.2.2008 o 15,00 hod.

v kultúrnom dome v Hronci.

Prihlášky sa prijímajú na Obecnom úrade v Hronci telefonicky, emai-
lom, poštou alebo osobne. Do súťaže sa môžete prihlásiť aj priamo 

v deň konania výberového kola.

Bližšie informácie o priebehu celej súťaže, ako aj podmienky budú
súťažiacim poskytnuté po výberovom kole.

Dievčatá a chlapci neváhajte a prihláste sa do našej súťaže, aj tento
spôsob môže byť vynikajúcou prípravou pre účasť na oficiálnej

celoslovenskej súťaži „Slovensko hľadá SUPERSTAR“

Bude poskytované individuálne v určených 
hodinách na obecnom úrade, každý párny týž-
deň v stredu od 14.00 do 17.00. Jeho súčasťou 
je samozrejme aj informovanie o konkrétnych 
krokoch v rámci prijatia eura, keďže nie všet-
ky dôležité informácie zmestia do krátkeho 
článku. Súčasťou poradenstva sú napríklad aj 
informácie o otvorení 2. piliera dôchodkového 
systému v prvej polovici tohto roka.
Na záver môjho príspevku Vám milí občania 
chcem len opäť pripomenúť význam prijatia 
novej národnej meny. Naše malé a malebné 

Slovensko má v dnešnej dobe iba veľmi ťažko 
inú možnosť ako spoločnú menu Európanov 
prijať. Tiež mi nedá nepripomenúť, že iba pri-
pravenosť a dobrá informovanosť sú základným 
predpokladom pre bezproblémový prechod 
v našich rodinách a domácnostiach. K tomu 
nám všetkým prajem veľa trpezlivosti a sily. 

Ing. Tomáš Ihring, 
reprezentant pre OVB Allfinanz Slovensko, s.r.o.

Autor v článku čerpal z nasledujúcich zdro-
jov: euro.gov.sk, www.euromena.sk  www.
euroservis.sk, www.mbs.sk.

Kultúra

Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie

„Žinčicou proti infarktu“
s ktorým sa dňa 15.2.2008 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Hronci 

predstaví divadelný súbor „Ráztočan“ z Ráztoky.

Vstupné je dobrovoľné.
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Ako doplnok do knižnej publikácie o na-
šej obci Hronec, chcela by som sa zmieniť 
o učiteľoch, ktorí pôsobili na našej škole.
Rada si spomínam na učiteľa Eduarda 
Korbačku (neskôr zástupcu riaditeľa)in-
špektora pre ĽŠU, ktorý viedol na tunajšej 
osemročnej neskôr deväťročnej škole spe-
vácky krúžok. Spievali sme piesne pionier-
ske, budovateľské a ruské, s ktorými sme 
potom vystupovali na oslavách v Lisovni.
Pani učiteľka Klára Zelenčíková nás zase 
pripravovala v recitačnom krúžku. Pásmo 
básní k matke, VOSR bolo pretkávané 
„brumendovou“ melódiou priliehavých 
piesní.
V pamäti mojej generácie si zaslúži oso-
bitnú pozornosť učiteľ Vladimír Jánoš 
s manželkou. Pre prácu s deťmi boli ako 
stvorení. Pán učiteľ nás učil ruský ja-
zyk,  pracovné dielne a výtvarnú výchovu. 
V popoludňajšom čase sa venoval taneč-
nému krúžku. 
Na pracovnom vyučovaní sme aj dievčatá 
vedeli zručne narábať s dlátom, kladivom, 
klincami. Spomínam si ako sme robili 
malý stolček, ktorého „zuby“ nám museli 
pasovať a nesmeli sa nám prelomiť, lebo 
bolo po robote. Z odpadového materiálu – 
špóny a uzáverov z piva sme robili palmy. 
Chlapci si do vyformovaného medeného 
pliešku vytepávali ornamenty na opasky, 
z dreva si vyrobili valašky, ktoré využili 
v tanečnom krúžku. 
A už som sa dostala k mimoškolskej čin-
nosti, ktorou bol tanečný krúžok. Pán 
učiteľ Jánoš s manželkou ( ktorá bola vy-
chovávateľkou) nás zasväcovali do tajov 
základných krokových variácií a všetkého 
čo s ľudovou kultúrou súvisí. Ako som 
spomínala chlapci si vyrábali k tomu svoje 
pomôcky a nás dievčatá p.Jánošová učila 
vyšívať na krížiky. Sedávali sme pre dru-
žinou ( v terajšom dome p.Š.Horného), 
spievali piesne, ktoré sme využili v tanci 
a pri tom sme vyšívali na panamu. Čer-
vené sukne a „oplecká“ nám pošili naše 
mamky. Kým bola základná škola v Hron-
ci do roku 2002 kroje, ktoré vyšli spod na-
šich detských rúk sa ešte používali. Cítila 
som dobrý pocit. S tanečným krúžkom 
sme vystupovali na miestnych oslavách 

a v lete sme chodili do kúpeľných miest: 
Sklené Teplice, Bardejov, Turčianske Tep-
lice. Spávali sme pod stanmi, zažili sme aj 
búrku, bralo nám stany, nebolo nám všet-
ko jedno, ale prežili sme to a máme len 
príjemné spomienky.
Ako folklórny tanečný krúžok sme boli aj 
na folklórnych slávnostiach vo Východnej 
na dva dni. Nocovali sme v stanoch a ve-
čer premietali širokouhlý film Jánošík. Bol 
to pre nás ojedinelý zážitok, ktorý máme 
v pamäti do dnes.

Edita Morová

Pokračovanie v budúcom vydaní Informátora

V pamäti mojej generácie si zaslúžia osobitnú pozornosť


