
Oznamy
obecného úradu

Na stretnutí občanov so zástupcami spol.
ZLH plus a.s, konanom dňa 11. 3. 2008 
vo veci riešenia sťažností na znečisťovanie 
ovzdušia uvedenou prevádzkou, bola určená 
skupina, ktorá bude zastupovať občanov obce 
Hronec v jednaní so spoločnosťou ZLH plus 
a.s. Hronec. Členmi tejto „ Občianskej inici-
atívy“ sú: p.Slavomír Šuník, ing.Peter Rafay, 
p.Ivan Mozola, p. Marian Tischliar a p.Ján 
Švantner – za Obecné zastupiteľstvo obce 
Hronec.
Na základe dohody, prebehlo pracovné stret-
nutie priamo v prevádzke spol.ZLH plus a.s. 
Hronec. 
Z tohto stretnutia je spracovaný nasledovný 
zápis: 
Informácia zo stretnutia zástupcov obyva-
teľov obce Hronec so zástupcami vedenia 
ZLH plus a.s., Zlievárenská 533, Hronec, vo 
veci znečisťovania ovzdušia, kde  dochádza 
k porušovaniu zákona č. 478 / 2002 Z.z. zo 
dňa 3.4.2008.

Cieľ :
Oboznámenie zástupcov obyvateľov so sku-
točným stavom technologických            za-
riadení so zameraním na ochranu životného 
prostredia s dôvodov poskytnutia možnosti 
kontroly plnenia úloh v oblasti ochrany ži-
votného prostredia.

Zúčastnení :
Za ZLH plus, a.s.
Ing. Peter Jarkovský
Ing. Peter Uhrík
Ing. Karol Balco

Za obyvateľov obce Hronec:
Ing. Peter Rafay
p. Šuník Slavomír
p.Tischliar Marián

Program :
1. Oboznámenie zástupcov občanov s cel-
kovou situáciou vo firme so zameraním na 
plány v oblasti ochrany životného prostre-
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dia. Bol prisľúbená informácia o poskytnu-
tí plánu úloh technického rozvoja v tomto 
roku a tiež v budúcich rokoch týkajúcich sa 
zlepšovania životného prostredia.
2. Obhliadka najdôležitejších technologic-
kých zariadení firmy, ktoré sa podieľajú na 
znečisťovaní ovzdušia.
3. Jedno z troch zariadení na otrieskavanie 
odliatkov je nové a má zabudované  odsávacie 
zariadenie s účinnou filtráciou a výfukom do 
haly. Je na vysokej technickej úrovni. Zostávajú-
ce dve zariadenia nemajú filtráciu a nečistoty sú 
odvádzané do ovzdušia mimo haly. Podľa plánu 
by mali byť nahradené do konca roku 2008.
4. Zariadenia na odsávanie prachu z boxov 
na ručné obrusovanie odliatkov tento prach 
filtrujú cez zastaralé zariadenia - mokré hla-
dinové odlučovače, u ktorých často dochád-
za ku poruchovým stavom a prevádzkovanie 
je vo veľkej miere závislé na ľudskom fakto-
re, čo má za následok odvádzanie nečistôt 
do  okolitého ovzdušia mimo haly. Nakoľko 
tieto zariadenia nie sú až takým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia ako trieskače, plánu-
jú ich vymeniť do konca roku 2009.  
5. Najväčším znečisťovateľom sú dve Kup-
love pece. V tejto časti sa vo veci ochrany 
životného prostredia podarilo firme spre-
vádzkovať odsávanie spalín, zachytávanie 

nečistôt mokrým procesom vo Venturiho 
pračke a usadzovanie kalu v usadzovacích 
nádržiach. Z hľadiska zníženia hluku bol 
na komíne zabudovaný filter. Technologické 
dáta, poruchy a iné informácie o prevádzko-
vaní tohto uzla sú písomne zaznamenávané 
obsluhou do zošita. Ale aj napriek týmto prí-
nosom považujeme technický stav tejto čas-
ti technológie za kritický a v prípade, že sa 
nebudú realizovať ďalšie investičné opatre-
nia, bude sa zvyšovať poruchovosť a znižo-
vať účinnosť zachytávania nečistôt, ktorých 
podstatnú časť tvoria tuhé znečisťujúce lát-
ky, oxid siričitý, oxid uhoľnatý  a oxidy du-
síka. Nastavenie a riadenie procesu je v sú-
časnosti dané iba ľudským faktorom. Nebol 
prezentovaný žiadny strategický plán zlepšo-
vania situácie v tejto časti technológie.
6. Z hľadiska zníženia hluku prevádzkova-
telia údajne dosiahli zákonom dané limity 
a preto nepracujú na žiadnych projektoch 
na zníženie hluku v obci. Ing.Jarkovský je 
ale naklonený akejkoľvek iniciatíve zo strany 
obce resp. jednotlivcov pri vypracovaní po-
dobných projektov resp. pri ich realizovaní.
7. Obyvatelia obce Hronec budú v nasleduj-
úcom období pokračovať v informovaní ve-
denia ZLH, a.s. o prípadoch nedodržiavania 
ochrany životného prostredia.
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8. Obidve strany sa dohodli, že v zatiaľ neu-
rčenom termíne  dôjde k opätovnému stret-
nutiu a vyhodnoteniu nápravných opatrení 
v oblasti zlepšovania životného prostredia 
v lokalite obce Hronec, ktoré by viedli k spo-
kojnosti všetkých obyvateľov a návštevníkov 
obce Hronec.

Zástupcovia obyvateľov obce Hronec

Na základe informácie podanej JUDr. Hlin-
kom, občania ktorým vznikla škoda na ma-
jetku prevádzkou ZLH plus a.s. si musia dať 
vypracovať znalecký posudok jednotlivo 
resp. je možné založiť občianske združenie.. 
Obecný úrad nie je kompetentný tieto škody 
spisovať.

Búracie práce na budove bývalého MNV na 
Námestí 6. marca budú zahájené 20.5.2008. 
Práce potrvajú cca 2 týždne. Prosíme ob-
čanov aby počas prác rešpektovali pokyny 
zástupcov firmy. Vopred ďakujeme za poro-
zumenie a trpezlivosť.

V športovom areály bolo vybudované det-
ské ihrisko, postavený bol altánok, hojdačka 
a predajný stánok. Už v prvých dňoch  bolo 
zistené poškodenie tohto zariadenia. Touto 
cestou Vás prosíme, ak budete svedkami 
ničenia obecného majetku ,nezostaňte voči 
takému správaniu ľahostajní a upozornite 
vandalov na ich správanie .

Žiadame majiteľov psov aby rešpektovali prís-
ny zákaz pohybu psov po športovom areály. 

V najbližšom období bude realizovaná re-
konštrukcia verejného osvetlenia – dokon-
čenie výmeny starého osvetlenia za úsporné 
svietidlá a  oprava miestneho rozhlasu.

OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DAŇ 
Z NEHNUTEĽNOSTÍ MÔŽU OBČANIA 
UHRADIŤ :

1. v hotovosti na Obecnom úrade v Hronci
Stránkové dni a hodiny:
Pondelok 8,00 – 11,30 12,00 – 14,30
Streda 8,00 – 11,30 12,00 – 15,30
Piatok 8,00 – 11,30 
2. na účet správcu dane: číslo:2001473001/
5600 vedený v banke: Dexia banka a.s. Brez-
no, konšt. Symbol.1344, variabilný symbol: 
uveďte číslo výmeru
3. poštovou poukážkou
Občania si môžu vybrať spôsob úhrady dane 
z nehnuteľností podľa svojho uváženia

PLATENIE POPLATKU ZA KOMUNÁL-
NY ODPAD.
Správca dane určuje sadzbu poplatku za ko-
munálny odpad  450.- Sk(osobu/rok). Pre 

občanov, ktorí separujú komunálny odpad 
a zapojili sa do separovania v roku 2007 mi-
nimálne 6x, je poplatok znížený na 350.- Sk.
Platobný výmer vám Vám bude doručený.
Vyrúbený poplatok môžete uhradiť  na 
Obecnom úrade v Hronci ( pri p. Cipáro-
vej), prevodom na číslo účtu 2001473001/
5600, alebo poštovou poukážkou na číslo 
účtu 2001473001/5600 do 15 dní od doruče-
nia platobného výmeru.
Sadzba poplatku vymedzuje Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Hronec, číslo 3/
2007o miestnych daniach a poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady.

DAŇ ZA PSA.
Správca dane určuje sadzbu dane 150.- Sk 
za jedného psa a kalendárny rok. Takto ur-
čená sadzba dane platí za každého ďalšieho 
psa u toho istého daňovníka. Ešte viacej 
majiteľov psov si túto povinnosť nesplni-
lo. V prípade neuhradenia poplatku za psa 
bude majiteľovi vyrubená pokuta vo výške 
100% od stanoveného poplatku.
Poplatok za komunálny odpad, ako aj popla-
tok za psa môžu občania platiť nasledovne:

V stránkové dni
Pondelok 8.00 hod      -       14,30 hod.
Streda 8.00 hod      -      15.30 hod
Piatok 8.00 hod      -      13.30 hod.

CINTORÍN

Oznamujeme občanom, že od 1.1.2008 na 
základe Zákona č. 470/2005 Z.z. o pohreb-
níctve, musí byť evidencia hrobových miest. 
Na základe uvedeného musí každý majiteľ 
hrobu spísať na Obecnom úrade v Hronci 
nájomnú zmluvu na hrobové miesto.
V prípade, že majitelia hrobov nebudú mať spí-
sané nájomné zmluvy, budú hroby zrušené.
K spísaniu nájomnej zmluvy je potrebné 
predložiť občiansky preukaz!
Nájomné zmluvy si občania môžu prísť uzatvo-
riť v stránkové dni, pondelok, streda, piatok.
Prevádzanie stavebných prác na cintoríne.
Obecný úrad vydá žiadateľovi povolenie 
na prevedenie stavebných prác na pohrebisku

Majiteľ hrobového miesta je povinný :
– nahlásiť správcovi cintorína práce v ob- 
 jekte cintorína
– uhradiť poplatok za stavebné práce v cin- 
 toríne
–  miesto a okolie prác dať do pôvodného 
 stavu. V prípade poškodenia okolitých 
 hrobov majiteľ ( stavebník ) preberá zod- 
 povednosť za vzniknutú škodu
– po skončení prác, odovzdá majiteľ (sta- 
 vebník) stavebný priestor správcovi cin 
 torína vyčistený

– odvoz sute zo stavebných úprav zabezpe- 
 čí stavebná firma a predloží správcovi  
 cintorína doklad o uložení odpadu na  
 legálnej skládke.
Poplatok za povolenie stavebných prác na cin-
toríne je 150,-Sk/deň

DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCI-
ÁLNYCH SLUŽIEB V HRONCI PONÚKA 
OBČANOM NASLEDOVNÉ SLUŽBY:
Stravovanie: Vzhľadom na voľné kapacity 
stravovacej prevádzky ponúkame občanom 
obce Hronec a firmám sídliacim v obci mož-
nosť odberu stravy resp. obedov z nášho 
zariadenia. Obed je možné odoberať každý 
deň v čase od 11,30 do 13,00 hod. v pries-
toroch stravovacej prevádzky. Môžete sa 
s nami naobedovať v jedálni, alebo si jedlo 
môžete odniesť domov resp. na pracovisko 
vo vlastnom obedári. Cena jedného obeda 
je 66,80 Sk. Pondelok, stredu a piatok varí-
me dve jedlá na výber, utorok a štvrtok jed-
no jedlo. Odber obeda je potrebné nahlásiť 
deň vopred u stravovacej referentky. Platba 
za odobraté obedy môže byť priamo v po-
kladni alebo na faktúru za dohodnuté obdo-
bie najlepšie za kalendárny mesiac. V našej 
stravovacej prevádzke Vám vieme pripraviť 
aj stravovanie počas rôznych akcií vo forme 
guľášov, teplej a suchej večere, obeda a pod. 
na základe Vašej požiadavky a dohody s na-
mi za výborné ceny.
Pranie: Vo vlastnej práčovni ponúkame pra-
nie posteľnej bielizne, diek, paplónov a van-
kúšov. 
Ceny: 
súprava posteľnej bielizne na jednu posteľ 
(obliečka paplón, vankúš, plachta) – 50,-Sk
Deka  30,-Sk
Paplón  50,-Sk
Vankúš  30,-Sk
Termín do 48 hodín od donesenia do práčovne.
Informácie: PhDr. Soňa Málusová, riadi-
teľka DD a DSS, č.t. 6175222
p.Kvetoslava Schwarzbacherová, ekonómka , 
č.t. 6176005, mobil DD a DSS 0905941476

USMERNENIE
k separovanému zberu  plastov

K telefonickým sťažnostiam k separovanému 
zberu plastov opakovane uvádzame podmien-
ky stanovené pre zber tohto druhu odpadu.
Čo môže obec zbierať podľa zmluvy pre rieše-
nie komplexného regionálneho systému sepa-
rovaného zberu plastov pre obce a mestá:

Medzi plasty patria: plastové obaly z nápojov 
a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich 
prostriedkov , plastové vrecia, obalové fólie 
(igelit, nápojové kelímky, plastové taniere, 
príbory)
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Vrecia s plastmi nesmú obsahovať:   sklo, bio-
logicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej 
(plastové fľaše a bandasky od motorových 
olejov a iných olejov), plasty s obsahom 
škodlivín, tvrdené plasty ( vedrá, nárazníky 
z automobilov, dosky z WC a pod.), pam-
persky, plechovice z piva.

V prípade, že je pri zbere zistené, že sa med-
zi separovaným odpadom (plastmi) nachád-
za odpad, ktorý tam podľa usmernenia firmy 
nepatrí, nemôže byť takéto vrece odvezené, 
nakoľko by pri preberaní zozbieraného sepa-
rovaného odpadu nastali problémy – firma 
takýto odpad neprevezme.

Pre bezproblémové zabezpečenie separo-
vaného zberu plastov vás opätovne týmto 
žiadame o dodržiavanie hore uvedených 
podmienok. Správnym triedením odpadu sa 
predíde vzniku zbytočných nedorozumení 
a konfliktov.

1. Riešenie prevádzky Materskej školy v obci 
Hronec – informácia starostky obce – prevádz-
ka Materskej školy v našej obci bola riešená 
už na niekoľkých pracovných stretnutiach 
poslancov Obecného zastupiteľstva. Hlavným 
problémom sú vysoké finančné náklady, okrem 
finančných prostriedkov, ktoré sú obci posky-
tované formou dotácie od štátu , je potrebné 
poskytovať aj financie z rozpočtu obce. 
Nutné je zabezpečiť nemalé finančné prostri-
edky na opravu a údržbu budovy a na opravu 
vykurovania objektu., resp.  na vypracovanie 
projektovej dokumentácie pri realizácii nové-
ho systému vykurovania, vybavenie povolení 
v zmysle platnej legislatívy, výber dodávateľs-
kej firmy a iné potrebné kroky.
Na spoločnom pracovnom stretnutí, konanom 
dňa 27.3.2008 bolo dohodnuté, že všetky za-
intersované strany budú hľadať riešenie.
Dňa 10.4.2008 bola na Obecný úrad doru-
čená petícia s 311 podpismi  za zachovanie 
Materskej školy v obci Hronec a jedným 
stanoviskom občianky k predmetu petície., 
ktorú Obecné zastupiteľstvo v plnej miere 
akceptuje.
Obec hľadá riešenie na zriadenie prevádzky 
MŠ v iných priestoroch, ktoré by neboli tak 
finančne náročné. 
K problému riešenia prevádzky MŠ v obci 
Hronec prebehla diskusia, v ktorej jednotli-
ví diskutujúci vyjadrili svoj názor k danému 
problému .
Starostka obce p.Weissová navrhla ďalšie 
pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ. Na zá-
klade požiadavky p. riaditeľky sa tohto stret-
nutia zúčastnia aj ostatné zamestnankyne.
Spolupráca obce s firmou PROJEKTSER-
VIS s.r.o. Komárno -  starostka obce p.Weis-
sová informoval prítomných o návrhu spo-

lupráce s uvedenou firmou pri získavaní 
finančných prostriedkov z eurofondov.
Hlasovanie: Za: 9 proti:  0 zdržal sa:  0. 

1. Odpredaj V3S -  na Obecný úrad boli do-
ručené žiadosti záujemcov o odkúpenie ná-
kladného motorového vozidla V3S.
Starostka obce navrhla prítomný automobil 
odpredať p.Jaroslavovi Ridzoňovi.
Hlasovanie: za 9 proti:0 zdržal sa :0

PLNENIE ROZVOJOVÉHO PROGRAMU 
OBCE HRONEC V ROKU 2007
Obecné zastupiteľstvo obce Hronec riešilo 
v roku 2007 rôzne problémy pre zabezpeče-
nie riadneho chodu obce, organizované boli 
kutlrúno-spoločenské a športové podujatia, 
realizované boli práce na úprave interiéru 
v budove obecného úradu.
Významným a dôležitým krokom bolo prija-
tie Územného plánu obce Hronec dokumen-
tu – Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Hronec, ktorý je pre každú 
obec veľmi potrebný.
Založený bol nový mikroregión – „Čierno-
hronský mikroregión“, ktorého členmi sú 
obce – Hronec, Valaská, Osrblie, Čierny Ba-
log, Sihla, Drabsko, Lom nad Rimavicou. 
Dražbou bola do vlastníctva obce získaná bu-
dova bývalého MNV na Námestí 6.marca.
Okrem týchto aktivít boli realizované prá-
ce na oprave a úprave obecného majetku 
– dom smútku- oprava strechy , oprava inte-
riéru, inštalácia nového ozvučenia, športový 
areál – osadená bola hojdačka pre deti, rea-
lizované boli prípravné práce pre rozsiahlu 
rekonštrukciu, obradná sieň- vynovenie inte-
riérového vybavenia, zasadačka DHZ- bola 
prestavaná na dve miestnosti – sociálny od-

bor a malá zasadačka, úprava – maľovanie 
vestibulu v budove obecného úradu. 
Zrekonštruovaná bola zvonica, vyčistené 
zvony, v prízemnej časti bolo zriadené mú-
zeum liatinových krížov, vydané boli dve in-
formačné skladačky.
Pri príležitosti osláv 650.výročia prvej pí-
somnej zmienky o obci bola vydaná kniha 
spomienok .
Prevedená bola pasportizácia miestneho 
cintorína, na základe ktorej je možno bez 
problémov identifikovať majiteľa hrobového 
miesta a uzatvoriť nájomnú zmluvu.
V priestoroch obecného úradu je zriadený 
internet pre verejnosť.
V roku 2008 bude práca Obecného zastupi-
teľstva tiež veľmi náročná. 
Od 20.mája začínajú búracie práce na budo-
ve bývalého MNV na Námestí 6.marca,po-
trebná bude architektonická príprava na 
riešenie vzhľadu Námestia.
Pred  realizáciou tejto akcie je potrebné za-
bezpečiť prekládku jestvujúceho elektrické-
ho vedenia.
V rámci finančných možností obce je nutné rie-
šiť stav miestnych komunikácií. Prvé pracovné 
stretnutia už v uplynulých mesiacoch prebehli. 
V marci bol prevedený výrub drevín, ktoré 
bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a ma-
jetok občanov.
Od februára 2008 boli prevádzané práce 
v športovom areály – búranie starej budovy, 
výstavba altánku, predajného stánku a det-
ského ihriska. 
V týchto dňoch budú zahájené práce na do-
budovaní úsporného verejného osvetlenia, 
rekonštruovaný bude miestny rozhlas.
Prebiehajú prípravné stretnutia o vybudovaní ná-
učného chodníka a cykloturistických trás v obci. 

ZO ZÁPISNICE Z RIADNEHO ZASADNUTIA
 OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HRONEC, KONANÉHO DŇA 15.4.2008

Na obecnom úrade v Hronci je možné zakúpiť si vsutpenky na koncert
legendárnej hudobnej skupiny OLYMPIC

ktorý sa uskutoční dňa 12.6.2008 na ihrisku v Hronci.

Do 16. 5. 2008 je cena vstupenky 250,-Sk, od 17. 5. 2008 do 4. 6. 2008 je 300,-Sk
a priamo na mieste koncertu je vstupné 350,-Sk
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7.apríla  2008 oslávil 50. narodeniny
p. Rudolf Kvietok.
Dobrovoľný hasičský zbor oslávencovi aj 
touto formou blahoželá
K narodeninám sa všeličo želá, dobré, pekné, 
ba i veľa. No  my Ti chceme zo srdca priať, aby 
si sa mohol vždy v živote smiať. 
Zdravie, šťastie, lásku a usmiatu tvár, to je 
ten najkrajší dar.
Všetko najlepšie!!!!                  DHZ Hronec
K blahoželaniu sa pripája aj Obecné zastupi-
teľstvo obce Hronec 

5.7.2008 oslávi 50.narodeniny veliteľ DHZ 
Hronec p. Ján Švantner.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru 
oslávencovi blahoželajú :
Do Tvojich spomienok už sa veľa zmes-
tí. Šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Pra-

Narodený: v znamení rýb, v marci tohto roku 
oslávil okrúhle narodeniny.
Rodinný stav: rozvedený
Koľko rokov ste funkcionárom v  ŠK obec Hronec?
Od roku 1972, takmer 20 rokov som aktívne 
hrával futbal za našu obec. Už počas tejto 
doby som striedavo pôsobil vo výbore FO. 
Po skončení aktívnej činnosti som vykonával 
funkciu predsedu športovej komisie a neskôr 
predsedu futbalového oddielu, v ktorej som 
dodnes. Keď to spočítam tak je to 21 rokov. 
Na ktoré obdobie zo svojej práce pri športe naj-
radšej spomínate??
Určite najradšej spomínam na obdobie mo-
jej aktívnej športovej- futbalovej činnosti, na 

množstvo zážitkov, odohratých futbalových 
zápasov, či už majstrovských, priateľských 
alebo na turnajoch. Nezabudnuteľný bol 
futbalový turnaj v Brezne s medzinárodnou 
účasťou. Súčasne s aktívnou činnosťou som 
absolvoval kvalifikačný kurz trénera v Ban-
skej bystrici a začal som sa venovať mládež-
níckym futbalovým družstvám.Je to dobrý 
pocit, keď človek vidí, že väčšina z tých ma-
lých žiačikov, ktorým som sa venoval dnes re-
prezentujú našu obec v mužstve dospelých.
Aká je podľa Vás najdôležitejšia vlastnosť, kto-
rá by nemala chýbať žiadnemu športovcovi? 
Tých potrebných vlastností je viac, ktoré by ne-
mali chýbať dobrému športovcovi. Dôležité je 

hlavne chcieť, mať vzťah  k športu a zodpovenosť.
Čomu sa najradšej venujete vo voľno  čase?
Voľného času mám popri pracovných po-
vinnostiach veľmi  málo. Keď sa nájde, vyu-
žívam ho hlavne prácou v záhrade, venujem 
sa zberu a úprave bylín, húb, rád varím a za-
váram. Je to dobrý relax.
Čo vás vie rozčúliť?
Je to hlavne nezáujem ľudí o realizáciu akcií, 
ktoré sú pre nás všetkých (budovanie športo-
vého areálu, detského ihriska), prázdne reči 
tých, ktorí všetko len kritizujú, ale ruku k dielu 
nepoložia. Mrzí ma, že aj poslednej brigády 
ktorá bola zorganizvoaná v športovom areály 
sa zúčastnili len dôchodcovia.           Ďakujem

Rozhovor s predsedom Športového klubu Hronec p. Bohuslavom Nemkym

„Vlasy zbeleli, zrak sa tratí, sluch už tiež slabšie 
slúži. Bolo by dobre sedieť na priedomí, vyhrie-
vať sa na slniečku, ale nám to nedá. Chceme ro-
biť to, čo nás baví, zabudnúť na všedné starosti, 
spája nás spev“
S týmto mottom sa stretávame v Klube dôchod-
cov . aby sme priložili malú halúzku pre zvidi-
teľnenie našej obce, ktorá sa v poslednom čase 

kultúrne povznáša. Už šesť rokov sa zúčastňu-
jeme v Bacúchu na okresnej prehliadke spevác-
kych zborov. Zmesou operetných melódií sme 
sa prepracovali na krajskú prehliadku, ktorá sa 
konala 22.4.2008 vo Zvolene. Z desiatich okre-
sov nášho kraja sme obstáli na výbornú- Prítom-
ná pani starostka sa za naše vystúpenie nemu-
sela hanbiť. Chceme jej poďakovať za pozitívny 

prístup, pochopenie a podporu v našej činnosti. 
Postarala sa nám o rovnaké blúzky, zúčastňuje 
sa s nami na každom podujatí. 
Zároveň ďakujeme aj p.Plevovej za ochotu 
a rýchle ušitie blúzok.
V tomto čase pripravujeme repertoár na 
okres-nú prehliadku na Bacúch, ktorá bude 
14.júna 2008.                                 Edita Morová

Kultúra

Šport

Dňa 31.5.2008 je na ihrisku plánované zábavno-športové podujatie pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Dňa 13.5.2008 o 17,00 hod. bude v kultúrnom dome predvedená ukážka bojového umenia AIKIDO spojená so zápisom záujemcov.

Na tomto stretnutí bude dohodnutý ďalší postup vedenia cvičení. Pri zápise dieťaťa musí byť prítomný zákonný zástupca.

INZERCIA

jeme telu zdravie, ruke pevný stisk, 
pokoj do srdca i nejaký ten zisk... Každý 
deň začínať s chuťou narodiť sa znova. 
K Tvojmu sviatku, ťažko hľadať slová.Sme s 
Tebou všetci, čo Ťa máme radi, na zdravie 
pripime, nech si večne mladý! 
DHZ Hronec
K blahoželaniu sa pripája aj Obecné zastupi-
teľstvo obce Hronec 

PREDÁM plynový 3-ročný biely sporáka 
2 ks plyn. bomby - 10 kg
Cena 5 000,-Sk

PREDÁM kovový 5 m rebrík k domu a malú 
piecku na kúrenie, varenie
(40x25 cm). Vhodné na chatu resp. do ro-
dinného domu
Tel.:0918440252

V občasníku môžu občania obce Hronec bezplatne uverejňovať inzeráty – kúpa-predaj, blahože-
lania, poďakovania. Podklady je potrebné doručiť na Obecný úrad v Hronci – p. Gromusovej.

KINEMATOVLAK.
Dňa 21.5.2008 zavíta do našej obce KINEMA-
TOVLAK, kde budú celodenne premietané roz-
právky a filmy pre deti. Doobedné premietanie 
je rezervované pre školy, projekcia v poobedných 
hodinách je voľne prístupná širokej verejnosti.
Program:
8,00 – 8,30 Potulky s lesníkom
8,30 – 9,00 Svet  Petra Králička a jeho priateľov I.
9,00 – 9,30 rozprávky ovčej babičky, O loupežní-
kovi Rumcajzovi, Rozprávky z machu a papradia
9,30 – 10,00 Dášenka, Maxipes Fík, Bob a Bo-
bek, Jajo a Pajo
10,00 – 10,30 Z denníka žiaka III.B alebo Edu-
dant a Fraucimor, Nils a divoké husy, Strašidlá 
a vodníci.
10,30 – 11,00 Ako to chodí pri hrochoch, Čaro-
dejné rozprávky, Matylda, Do rozprávky, O Ka-
nafáskovi.
11,00 – 11,30 O lúpežíkovi Rumcajzovi
11,30 – 12,00 Gogo a figi, Chalúpka na vršku, Ča-
rodej z nafukovacieho stromu, Doktor Animo
12,00 – 12,30 Berta a Ufo, Krysáci, Detský zverinec
13,00 –15,00 Míša - vodná príšerka
15,00 – 6,30 Kráľovstvo mačiek

Vstup - zadarmo.
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