
Oznamy
obecného úradu
 Žiadosťou zaslanou  na Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky obec Hronec požiadala 
o poskytnutie finančných prostriedkov na ob-
novu a rekonštrukciu kaplniek,  pomníkov a li-
atinového kríža na miestnom cintoríne. 

 Na základe výsledkov pracovného stretnutia 
so zástupcom spol. TOMLUX Nové zámky je 
začiatkom  roku 2008  plánované ukončenie 
rekonštrukcie verejného osvetlenia výmenou 
pôvodných svietidiel z úsporné. 

 Na miestnom cintoríne sa nachádzajú liatino-
vé kríže, ktoré by bolo možné vystaviť  v múzeu 
. V prípade Vášho záujmu o umiestnenie týchto 
krížov kontaktujte sa na Obecný úrad v Hronci.

 Na základe vyhlásenej dražby nehnuteľnosti 
– budova bývalého MNV na Námestí 6.marca 
sa podarilo získať túto schátralú budovu do 
vlastníctva obce.   
Spracované budú návrhy riešenia nášho Námes-
tia, ku ktorým sa budú môcť občania vyjadriť. 
Veríme, že prejavíte záujem a svojimi pripomi-
enkami prispejete k najvýhodnejšiemu riešeniu.

 Hasičská cisterna, ktorá bola darovaná obci 
Hronec je už v súčasnej dobe vo vlastníctve 
obce. 

 Dňa 11.12.2007 sa uskutoční riadne zasad-
nutie Obecného zastupiteľstva obce Hronec. 
Program zasadnutia bude oznámený prostred-
níctvom miestneho rozhlasu.

 Dňa 7.12.2007 sa o 16,00 hod. uskutoční 
v kultúrnom dome v našej obci „Informačný 
seminár“ venovaný rozvoju Čiernohronského 
mikroregiónu. Toto podujatie je organizované 
v spolupráci so zástupcami združenia „Murán-
ska planina“, s ktorým plánujeme v najbližšom 
období úzko spolupracovať. , pre občanov obce 
Hronec a Osrblie. Táto spolupráca  je význam-
ná a nápomocná pre  realizáciu plánovaných 
aktivít Čiernohronského mikroregiónu.
Srdečne Vás na toto stretnutie, spojené s hud-
bou a občerstvením, pozývame. Veríme , že 
svojou účasťou prejavíte záujem o plánované 

aktivity a svojimi nápady prispejete k rozvoju 
Čiernohronského mikroregiónu.

ZO ZÁPISNICE Z RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE HRONEC, KO-
NANÉHO DŇA 25. 9. 2007
Prehodnotenie plnenia úloh z prechádzajúceho 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hro-
nec:
 riešenie sťažností v rámci možností obce
 žiadosť OR PZ Brezno – stanovenie maxi-
málnej povolenej rýchlosti – 40 km/hod. v celej 
obci  - zvolané bolo pracovné stretnutie za účas-
ti zástupcov Banskobystrickej regionálnej sprá-
vy ciest, Banská Bystrica , BBRSC , stredisko 
Lučatín, zástupcov Obvodného úradu pre cest-
nú dopravu a pozemné komunikácie v Brezne. 
Na základe Zápisnice z uvedeného stretnutia 
bude o umiestnení dopravných značiek s pred-
písanou rýchlosťou 40 km/h rozhodnuté po 
doložení vyjadrenia OR PZ ODI. 
Listom zo dňa 26.9.2007 OR PZ ODI Brez-
no vyjadrilo nesúhlasné stanovisko k žiadosti 
obce.
 riešenie križovania štátnej cesty telesom že-
lezničky – za účasti zástupcov ČHŽ Čierny 
Balog, BBRSC Banská Bystrica, BBRSC, stre-
disko Lučatín a Obvodného úradu pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie bolo zvolané 
pracovné stretnutie. 

Na základe Zápisnice z uvedeného stretnutia 
obec požiada o vyjadrenie k zvýrazneniu existu-
júcich dopravných značiek na náklady BBSK .
 Listom zo dňa 10.9 bolo doručené súhlasné 
stanovisko Banskobystrického samosprávneho 
kraja – odboru dopravy a investícií k predmetu 
žiadosti.
 Plnenie rozpočtu obce Hronec – informáciu 
o plnení rozpočtu predložil prítomným ing. 
Rendek Mimoriadne výdavky obce vznikli pri 
úhrade za čistenie kanalizácie v obci, čo je hlav-
ný dôvod prekročenia výdajovej časti rozpočtu 
obce.
Prenájom obecného lesa - predložené boli návr-
hy š.p. Lesy SR  a BARLES Horná Lehota. Po 
posúdení jednotlivých ponúk Obecné zastupi-
teľstvo hlasovaním rozhodlo o uzatvorení náj-
omnej zmluvy na prenájom obecného lesa so 
š.p. Lesy SR Čierny Balog.

Hlasovanie: za  8, proti 0, zdržal sa 0
Odmeňovanie žiakov základných a stredných 
škôl - Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh 
na odmeňovanie žiakov 7,8, a 9 ročníka ZŠ 
a študentov stredných škôl v jednotlivých pol-
rok za výborný prospech – (max 2 dvojky na 
vysvedčení), slušné správanie a dochádzku.
Odmena bola navrhnutá na sumu 500,-Sk/ ži-
aka, ktorý splní stanovené podmienky.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním s touto for-
mou odmeňovania žiakov súhlasilo.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0
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Odbor sociálnych služieb
Obecný úrad Hronec
Referent: Bc. Milena Švantnerová
tel.: 6710408
Sociálna pomoc a poskytovanie služieb v sociálnej oblasti má 
za cieľ pomôcť občanom všetkých vekových kategórií.  Predme-
tom sociálnej práce je skúmanie príčin, ktoré vedú k sociálnemu 
problému jednotlivcov alebo skupín či komunít v určitých soci-
álnych podmienkach,  čím sa vytvára predpoklad pre riešenie 
týchto problémov a zároveň aj pre uplatnenie prvkov prevencie.
V širšom poňatí obsahuje sociálna práca všetky sociálno – tech-
nické opatrenia : služby, dávky, organizáciu sociálnej pomoci, 
posudky, spoluprácu s ďalšími odborníkmi.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
JE ZAMERANÁ NA:
 monitorovanie sociálneho prostredia
 vyhľadávacej činnosti
 poskytovanie poradenských služieb
 poskytovanie informačných služieb
 sociálny taxík
 opatrovateľská služba v domácom prostredí

SOCIÁLNY ODBOR PONÚKA 
PRE OBČANOV OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY NA:
1. Nevyhnutné životné úkony: donáška obeda a pomoc pri stravo 
  vaní a pití, dohľad nad chorými a staršími spoluobčanmi a pod.
2. Nevyhnutné práce v domácnosti: donáška dreva alebo uhlia, práce 
  spojené s udržiavaním domácnosti, nákupy a ďalšie nevyhnutné  
  činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti.
3. Kontakt so spoločenským prostredím: doprovod na lekárske  
  vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, na spoločenské podu- 
  jatia a iné.

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce – INFORMÁCIA 
Starostka obce p.Weissová informovala prítomných o význame uve-
deného dokumentu pre obec. Pripravované sú stretnutia so zastupi-
teľstvom, s občanmi a s podnikateľmi.

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 ko-
munikácií. 
V prípade zistenia porušenia ustanovenia VZN obce 
Hronec, v zmysle ktorého je zakázané obmedzovať a zne-
možňovať premávku na miestnych komunikáciách parko-
vaním motorových vozidiel a na základe vykonaného štát-
neho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách 
bude obec postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Usmernenie
K SEPAROVANÉMU ZBERU  PLASTOV
K telefonickým sťažnostiam k separovanému zberu plastov opakova-
ne uvádzame podmienky stanovené pre zber tohto druhu odpadu.
Čo môže obec zbierať podľa zmluvy pre riešenie komplexného regi-
onálneho systému separovaného zberu plastov pre obce a mestá:
MEDZI PLASTY PATRIA: plastové obaly z nápojov a iných potra-
vín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov , plastové vrecia, obalové 
fólie (igelit, nápojové kelímky, plastové taniere, príbory)
VRECIA S PLASTMI NESMÚ OBSAHOVAŤ: sklo, biologicky 
rozložiteľný odpad, priemyselný olej (plastové fľaše a bandasky od 
motorových olejov a iných olejov), plasty s obsahom škodlivín, tvrde-
né plasty (vedrá, nárazníky z automobilov, dosky z WC a pod.)
V prípade, že je pri zbere zistené, že sa medzi separovaným od-
padom (plastmi) nachádza odpad, ktorý tam podľa usmernenia 
firmy nepatrí, nemôže byť takéto vrece odvezené, nakoľko by pri 
preberaní zozbieraného separovaného odpadu nastali problémy 
– firma takýto odpad neprevezme.
Pre bezproblémové zabezpečenie separovaného zberu plastov vás 
opätovne týmto žiadame o dodržiavanie hore uvedených podmie-
nok. Správnym triedením odpadu sa predíde vzniku zbytočných 
nedorozumení a konfliktov.

Zmena systému zvozu komunálneho odpadu 
– OZNÁMENIE
V najbližšom období je plánovaná zmena v systéme zvozu komunál-
neho odpadu.
Komunálny odpad bude zvážaný „kuka“ vozom, preto je potrebné 
aby mala  každá domácnosť zabezpečenú kuka nádobu.
Z lokalít, kde nie je možný prístup tohto vozidla, bude zvoz komunál-
neho odpadu zabezpečený obecným úradom v Hronci. 
K uvedenej zmene dochádza hlavne z dôvodu zaistenia bezpečnosti 
a hygieny,  ako aj z dôvodu  ukončenia platnosti Dohody o vykoná-
vaní aktivačnej činnosti pre obec. Zvoz komunálneho odpadu kuka 
vozom začína dňom 6.12.2007 t.j. vo štvrtok v celej obci.
Prostredníctvom spoločnosti PROFAX Nemecká je možné si zabez-
pečiť odvoz stavebného materiálu. V prípade potreby je možné túto 
službu objednať si na telefónnom čísle 618 21 51, alebo 0905316645

Vandalizmus 
(REAKCIA P. STAROSTKY)
Mnohí z vás si určite všimli novo osadené tabule, ktorými sme víta-
li a lúčili sa s návštevníkmi našej obce. 
Nemilé prekvapenie ma čakalo pri ceste do Podbrezovej, keď som 
zistila , že tabuľa je úplne zničená. 
Je mi veľmi ľúto, že si niekto vybil svoju zlosť na tejto tabuli a zničil 
tak majetok, ktorý sme nadobudli z našich spoločných finančných 
prostriedkov. 
Svoj osobný majetok sa snaží každý z nás si chrániť. Zaráža ma 
správanie ľudí, ktorí si nevážia úsilie , prácu a snahu ostatných  
a svojim neuváženým a ľahkomyseľným správaním spôsobujú ne-
malé škody.

Mária Weissová, starostka obce Hronec
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Začiatky kresťanského umenia-jeho výtvar-
ného prejavu možno sledovať už v časoch 
prvotných kresťanov. Tí sa pred krutým 
prenasledovaním svetskou mocou museli 
ukrývať v podzemných katakombách. Tam 
sa zhromažďovali, modlili, počúvali Božie 
slovo. Slová Písma v spojitosti s omšovou 
liturgiou vyjadrovali aj obrazmi. Obrazy 
nesmeli pripútať pozornosť prenasledova-
teľov. Museli byť zamaskované v stenách 
katakomb, boli ich nenápadnou súčasťou. 
Pomaľované a na časti rozštiepené obrazy-
-tehličky v múre sa odkrývali a spájali len 
pri obradoch. Z tohto postupne vznikli tzv. 
pašiové obrazy, tvoriace cyklus krížovej 
cesty, znázorňujúce utrpenie Ježiša Krista 
v Jeruzaleme od Pilátovho rozsudku cez 
Jeho Ukrižovanie až po uloženie do hrobu. 
V stredoveku negramotnosť obyvateľstva si 
priamo vyžadovala vyjadriť slová a príbehy 
Písma obrazmi. Biblia chudobných (Biblia 
Pauperum) bola znázornená freskami na 
stenách starobylých kostolov. 
Vyvrcholením obrazovej Biblie chudobných 
je monument v prírode-Kalvária. Umelecky 
stvárnené náboženské obrazy počas nie-
koľkých storočí stali sa jej súčasťou a priamo 
ju vytvárali. Malé kaplnky s obrazmi krížovej 
cesty (zastavenia), vrcholné dvanáste zastave-
nie ako obraz Ukrižovania-často umiestnené 
v malom kostolíku, spolu pospájané scho-
dišťami a chodníkmi, premyslene a dôvtipne 
usporiadané do jedného celku, jedinečne 
umiestnené na vrchu či kopci, výrazne okráš-
lili obraz krajiny. Kopec Kalvárie dominuje 
vo voľnej prírode a vyrovná sa veľkým kated-
rálam. Na strednom Slovensku má mimoriad-
nu duchovnú a historickú hodnotu Kalvária 
v Banskej Štiavnici, na východnom Slovensku 
sv. Hora v Levoči. 
Náš letopočet sa datuje od narodenia Ježiša 
Krista. Uplynulo 2000 rokov kresťanstva. 
Teraz sme na začiatku ďalšieho významného 
medzníka v dejinách ľudstva-tretieho tisícro-
čia. V uplynulých päťdesiatich rokoch Kalvá-
rie na Slovensku skôr chátrali a zanikali. Te-
raz ich všade začínajú obnovovať. Podľa ich 
udržiavania či budovania možno posudzovať 
kultúrnosť, aktivitu a náboženské cítenie oby-
vateľov. Je príznačné, že práve v tomto čase, 
v tomto roku sme aj našu hrončiansku Kalvá-
riu na Bašte z roku 1845 doplnili o 14 samo-
statných obrazov pod drevenými strieškami, 
ktoré sú citlivo zasadené do prírodného pro-
stredia. Novými obrazmi krížovej cesty sme 
pôvodný historický ,,odkaz predkov“ zveľadi-
li a vlastne skompletizovali. Doterajším tvor-
com patrí uznanie a poďakovanie. 

Práca však ešte nie je celkom skončená, 
treba ešte mnohé doplniť. Strmý chodník, 
prírodné schody, trasu krížovej cesty-hlavne 
okolitý terén je ešte potrebné upraviť, viac 
očistiť okolie od neudržiavaných poras-
tov... A hlavne vytvorené dielo udržiavať. 
Prispejme v budúcom období každý svojím 
podielom práce, zúčastnime sa vyhlásených 

Kalvária spája generácie (aj Hrončanov)

brigádnických akcií na ďalšom zveľaďovaní 
Kalvárie. Robíme to pre svojich potomkov 
ako prejav občianskej zúčastnenosti, spolu-
cítenia, kresťanskej lásky a obetavosti. Nech 
stavba a udržiavanie Kalvárie takto prekle-
nie čas a nech spojí  staršie i mladšie generá-
cie Hrončanov. 
                                               Martin Weiss
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Prvá myšlienka a prvý krok na jej reali-
záciu začal v roku 2002, kedy na podnet 
rodiny Perichtovej namaľovala 14 obra-
zov (zastavení) pani Teleková Mária od 
Lučenca práve pre našu dedinku. Trvalo 
jej takmer dva roky, kým štrnásť obrazov 
30x40 cm dostalo svoju terajšiu podobu. 
Potom na pár rokov utíchla aktivita okolo 
ďalšej realizácie krížovej cesty. Prišiel ro-
k2006, jubilejný rok nášho kostola a myš-
lienka krížovej cesty sa opäť stala reálnou. 
Plánovalo sa, že do 3.9., kedy sa mali konať 
oslavy, bude krížová cesta už pod Kalvári-
ou. Pán Jenča Miroslav z Osrblia prisľú-
bil pomoc a urobil pekné drevené rámy 
na obrazy. Svojpomocne v rámci svojho 
voľného času sa tomu venoval takmer pol 
roka. Potom bolo potrebné urobiť terénne 
úpravy – vyrovnať miesta pre zastavenia, 
vypíliť liesky a kríky, sprístupniť chodník 
... Žiaľ do plánovaného termínu sa to 
nestihlo, nakoľko ako dobre viete sme sa 
pustili aj do maľovania kostola, takže ne-
zostávalo síl ani času, aby sme všetko čo 
sme si naplánovali, zvládli a zrealizovali. 
Práce pokračovali až tento rok v lete, kedy 
sa uskutočnilo šesť brigád , na ktorých sa 
menovite zúčastnili: Anna Ťažká, Lýdia 
Schvarzbacherová, Marcela Macíková, 
Viera Weissová, Mária Čutková, Hubert 
Lehoczký, Ján Kučerák, Miroslav Jenča, 
Jozef Záhurák, Peter Sojka, Juraj Štulaj-
ter, Jozef Weiss, Štefan Frnčo, Ľubomír 
Oláh. Veľký kus práce na úpravách terénu 
pod Kalváriou urobila rodina Kuzmová, 
za čo jej patrí veľké poďakovanie. V rámci 
aktivačnej činnosti práce vykonávali: Šte-
fan Andrejka, Vladimír Ridzoň a Miroslav 
Šajdák.
Kovové stĺpy a rúry o priemere 40 cm 
x50cm výška zabezpečil obecný úrad. 
Piesok a cement zabezpečil Jozef Weiss 

a uhradil farský úrad z peňazí, ktoré sa vy-
zbierali na cirkevné účely.
Rúry pozvárali a obrazy namontovali 
p.Martin Rešutík a Vladimír Makovník. 
Plechy na obrazy zo zadnej strany spon-
zorsky daroval p. Ján Prečuch Prespol 
s.r.o.
Pomoc pri betónovaní zastavení prisľúbil 
p. Jaroslav Oláh so synmi Jaroslavom, Ti-
borom , Dušanom a p.Ján Kučerák, ktorí 
to aj zrealizovali. Táto práca bola plate-
ná. Nedá mi aby som sa teraz nezmieni-
la o veľkom úsilí, ktoré museli vynaložiť 
títo chlapci, kým sa im podarilo osadiť 
všetkých 14 zastavení. Najprv vykopať 14 
jám 50x50x50 cm do skalnatého terénu, 
vyniesť 14 rúr o váhe 40 -50 kg a osadiť 
ich do vykopaných jám. Na zabetónovanie 

každej jamy bolo treba 14 vedier piesku, 4 
vedrá vody a jedno 25 kg vrecko cementu 
a nakoniec 14 rúr ( 2,5 m dlhých ) s ob-
razmi. To všetko bolo treba povynášať do 
strmého kopca do vzdialenosti 
00-200 m. Keď sme to zrátali, každý je-
den musel túto cestu absolvovať najmenej 
70 x a to s nákladom minimálne 20 kg. 
Obdivuhodné. A títo chlapci to stihli za 
4 dni. Čo k tomu dodať, len že im ďakuje-
me a že ich obdivujeme. 
V súčasnosti to vyzerá tak, že už je takmer 
úplne upravený terén okolo Kalvárie 
a pod  ňou a umiestnených 14 zastavení. 
Čo nás čaká ešte na budúci rok? 
Urobiť zábradlie na strmých úsekoch, 
kde pôjdu aj schodíky, umiestniť lavičky, 
ktoré nám sľúbil vyhotoviť p.Sojka, vytvo-
riť informačnú tabuľu o histórii kalvárie 
s orientačnou mapkou a smerovníkom.
Za pôsobenia kňaza Jozefa Strapka bola 
vyslovená myšlienka – jaskyne so sochou 
Panny Márie na Kalvárii. Otec Jozef soš-
ku kúpil a pri svojom odchode na posled-
nej omši ju posvätil. Pán Lukáš Martinec 
si našiel čas, aby túto jaskynku vytesal do 
skaly pod Kalváriou. Takže nás čaká jed-
na krásna udalosť – vyniesť sochu Panny 
Márie na Kalváriu a slávnostnou omšou 
posvätiť toto krásne požehnané miesto.
Na jar sa opäť pustíme do práce aby sme 
dokončili dielo, ktoré sme započali. Bude-
me potrebovať každú ruku, ktorá prejaví 
ochotu pomôcť a pridá sa k nám.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na tomto diele a samozrejme aj tým, kto-
rým vek alebo zdravotný stav nedovolil 
prispieť prácou, že nám pomáhali modlit-
bou a myšlienkami dobra.

Viera Weissová

Krížová cesta
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28.10.2007 sa odohral posledný majstrovský 
futbalový zápas jesennej časti súťažného roční-
ka 2007/2008. V končenom poradí sa mužstvo 
Hronca umiestnilo na krásnom 4 mieste. 
V rámci oblastnej futbalovej súťaže Banská Bys-
trica – Brezno, patrí prvenstvo v tabuľke najlep-
ších strelcov nášmu futbalistovi Jánovi Gajdo-
šovi s celkovým počtom – 11 strelených gólov.

Výsledky  majstrovských futbalových zápasov 
– jesenná časť 2007/2008
Hronec – Šalková   1  :  1
Riečka – Hronec   2  :  2
Hronec – Priechod  7  :  1
Hronec – Nemecká  5  :  1
Braväcovo – Hronec  4  :  0
Hronec – Lučatín   2  :  2
Jasenie – Hronec   1  :  0
Hronec – Mýto pod Ďumbierom 1  :  1
Jakub – Hronec   3  :  4
Hronec – Slovenská Ľupča  3  :  2
Tatran Čierny Balog – Hronec 1  :  1

Hronec – Beňuš   4  :  2
Heľpa – Hronec   0  :  2

K úspešnému ukončeniu jarnej časti súťažné-
ho ročníka 2007/2008 a najlepšiemu strelco-
vi srdečne blahoželáme.

Dňa 9.11.2007 si členovia klubu biliardu zor-
ganizovali po technickej prestávke úvodný  
jednodňový turnaj.  
V mesiaci december 2007 je plánovaný „Via-
nočný turnaj“, ktorý je otvorený nie len pre 
členov klubu ale aj ostatných záujemcov.
Bližšie informácie budú písomne oznámené 
v Pizzerii RONA.

V telocvični obecného úradu je organizova-
né cvičenie PILATES.
Termín cvičenia je oznamovaný pros-
tredníctvom miestneho rozhlasu. V prípa-
de záujmu sa môžete kontaktovať na tel. 
č. 0903744531

Oznamujeme Vám voľné pracovné 
miesta vo firme ZLH, a.s. Sabinov,

prevádzka zlieváreň Hronec:

– Vedúci útvaru technického rozvoja 
– vysokoškolské vzdelanie technického
 smeru, najlepšie strojnícka fakulta, 
 prax – 5 rokov  
– Majster čistiarne – úplné stredné odbor-
 né vzdelanie strojárskeho, prípadne
 hutníckeho zamerania, organizačné
 schopnosti, prax vítaná 
– Obsluha žíhacích pecí – vyučený v od-
 bore sústružník, výhoda ak má skúšky
 na obsluhu plynových zariadení, prax
 vítaná 
– Vodič nákladného vozidla, vlastniaci 
 žeriavnícky preukaz A3 
          
Pracovná pozícia      Mzda:
(nástupná mzda + pohyblivá zložka)
– Majster možná horná hranica zárob-
 ku po splnení požadovaných kritérií
 cca 28.000,- Sk  
– Vedúci TR možná horná hranica
 zárobku po splnení požadovaných 
 kritérií cca 32.000,- Sk  
– Obsluha žíhacích pecí  možná horná hra-
 nica zárobku po zaučení cca 18.000,- Sk      
– Vodič nákl.vozidla + žeriavník    možná
 horná hranica zárobku po zauče-
 ní cca 18.000,- Sk.  

Možnosť platového rastu na všetkých vyššie 
uvedených pracovných pozíciách, vyplácanie 
dovolenkového a vianočného platu, odme-
ny  za nečerpanie nemoci, prispievanie zam
estnávateľa  na doplnkové dôchodkové spore-
nie, na rekreáciu a iné sociálne výhody.

SLOVENSKÝ
PLYNÁRENSKÝ

PRIEMYSEL 

oznamuje zákazníkom, že od 
1.10.2007 je zrušené zákaznícke 

centrum SPP v Brezne.

Zriadená je služba pre zákazníkov 
– Zákaznícka linka SPP 

0850111363

Dňa 30.11.2007 bude v kultúrnom dome 
predstavená kniha spomienok vydaná pri prí-
ležitosti 650. výročia  prvej písomnej zmien-
ky o našej obci.  
Pripravená je videoprojekcia so zábermi z na-
šej obce, z priebehu osláv ako aj so stretnutia 
s p. Ladislavom Chudíkom.
Do každej domácnosti v našej obci bude na 
tomto podujatí darovaná jedna publikácia, 
ďalšie bude možné si zakúpiť.
V prípade, že sa nezúčastníte uvádzania kni-
hy budete si ju môcť vyzdvihnúť na Obecnom 
úrade v Hronci.

Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve obce 
Hronec pripravuje dňa 8. 12. 2007 pre deti z našej 
obce stretnutie s Mikulášom a diskotéku pre deti 
a mládež v kultúrnom dome do 22,00 hod.. 

Dňa 22.decembra bude pre mládež diskotéka 
v kultúrnom dome v Hronci.

V roku 2008 kultúrna komisia plánuje zor-
ganizovať nové podujatia, z ktorých za všet-
ky spomenieme SUPERSTAR, Dni obce 
Hronec ako aj tradičné podujatia.
Bližšie informácie budú včas oznámené prostred-
níctvom informátora a miestneho rozhlasu.

Kultúra

Šport

Byť nezávislým kozmetickým poradcom Oriflame je zábavné, jednoduché a odme-
ňujúce! Budete mať jedinečnú príležitosť naučiť sa viac o kozmetike a šancu zarobiť 
peniaze navyše! Či sa rozhodnete predávať kozmetiku na zarobenie peňazí alebo 
budete chcieť pracovať na polovičný úväzok, je naozaj iba na vás!
Nevyžaduje sa žiadne špeciálne vzdelanie, skúsenosti alebo finančné zdroje. Úspeš-
ní môžu byť ľudia všetkých vekových skupín a zo všetkých prostredí.
Chcete si privyrobiť?
Prírodná švédska kozmetická firma ORIFLAME ponúka príležitosť pre ženy ako 
spojiť príjemné s užitočným. Naučíme Vás, ako sa správne o seba starať a vďaka 
tomu možnosť zarobiť peniaze.
Podmienka – vek od 15 rokov.

ADRESA: Kancelária ORIFLAM, Námestie M. R. Štefánika 20/15, 977 01 Brezno
TEL.KONTAKT: Martina Mišíková – 0908217297, Hana Dovalová - 0902283270

INZERCIA
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Leží na hornom Pohroní pod severnými 
svahmi Veporských vrchov Slovenského 
rudohoria, asi 8 km od Brezna, v doli-
ne Čierneho Hrona, pred jeho ústím do 
Hrona na Chvatimechu. V obci, v pries-
tore námestia, ústí zľava do Čierneho 
Hrona potok Osrblianka. Chotár obce 
je hornatý, zväčša pokrytí ihličnatými 
a zmiešanými lesmi. Tvoria 78% plo-
chy chotára, zvyšok sú lúky a pasienky. 
Miestami veľmi strmé a úzke doliny 
potokov sú ohraničené dlhými horský-
mi chrbtami približne rovnakých výšok 
- Chvatimech 878 m, Hájny grúň 832 m, 
Gajdoška 937 m a Kraklová 935m.
Po východnej hranici chotára tečie ďalší 
ľavý prítok Čierneho Hrona - Kamenistý 
potok. V jeho doline v lokalite Hrončok 
sa nachádza technická pamiatka - tajch. 
Vodná nádrž s kamennou hrádzou, te-

raz rybník, slúžila v minulom storočí 
na zhromažďovanie väčšieho množstva 
vody pri sezónnom splavovaní dreva. 
Neďaleko je prameň minerálnej vody a 
štátna prírodná rezervácia Hrončocký 
grúň (55 ha), so zachovanými lesnými 
spoločenstvami pralesovitého charakte-
ru so zastúpením základných lesných 
typov, využíva sa ako vedecko-výskumný 
objekt lesného hospodárstva.
Dolinou proti prúdu potoka Osrblianka 
vedie cez Hronec štátna cesta do obce 
Osrblie. Proti prúdu Čierneho Hrona 
vedie, spolu s traťou úzkokoľajnej želez-
nice, lesná cesta do obce Čierny Balog.
V stredoveku boli rozľahlé lesy v povo-
dí horného Hrona osobným majetkom 
uhorských panovníkov, ich poľovníc-
kym majetkom. Usádzali v nich svojich 
správcov - hájnikov, okolo strážnych 
miest vznikali osady.

V budove Obecného úradu je pre 
verejnosť zriadený internet.

Občania ho môžu využiť v pracov-
ných dňoch.

Cena za 1 hod. je 20,-Sk

Oddelenie cudzineckej polície 
Banská Bystrica žiada občanov 
o spoluprácu. V prípade zistenia 
pohybu alebo pobytu cudzincov 
v našej obci ( podomoví predaj-

covia, brigádnici na stavbách) je 
potrebné túto skutočnosť nahlásiť 

na tel.č. 0961603203

OBČIANSKA INZERCIA 

V najbližšom čísle Informátora je 
možnosť uverejňovať občiansku 

inzerciu a to: Kúpa - predaj, rôzne 
životné jubileá, spomienky...

Stará železiarska obec Hronec

Nezabudnite:

30.11.2007
– bude v kultúrnom dome uvedená pub-
likácia vydaná pri príležitosti 650.výročia 
prvej písomnej zmienky o našej obci

3.12.2007
– zvoz separovaného odpadu – plastov

7.12.2007
o 16,00 hod. – sa uskutoční v kultúrnom 
dome informačný seminár venovaný roz-
voju Čiernohronského mikroregiónu.

8.12.2007
– stretnutie detí s Mikulášom a diskotéka 
pre deti a mládež v kultúrnom dome

11.12.2007
o 18,00 hod. sa uskutoční riadne za-
sadnutie Obecného zastupiteľstva obce  
Hronec

OZNAMY


