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Ročník I

Na úvod, by som Vás chcel všetkých privítať pri čítaní prvých
obecných novín obce Hrochoť, drahí spoluobčania. Rozhodol som sa Vás touto cestou osloviť a priblížiť Vám fungovanie obce, ako aj mnoho zaujímavých informácií. Tieto noviny
budú vychádzať v periodicite každých 6 mesiacov, kde budete
informovaní o dianí vo všetkých oblastiach spoločenského života v obci, akými sú šport, kultúra, dobrovoľní hasiči, základná škola, materská škola iné.

Na začiatok by som chcel stručne zrekapitulovať rok 2016, kde
sa nám podarilo naplniť viaceré
stanovené ciele. Nebudem spomínať všetky projekty, na ktorých
sme pracovali v minulom roku,
ale spomeniem niekoľko nosných
vecí, ktoré prispeli k funkčnosti,
atraktivite a samotnému rozvoju
obce. V úvode roka ste si mohli
všimnúť obnovu webovej stránky obce, ako aj jej pravidelnú
aktualizáciu. Do webovej stránky sme implementovali mapový
systém obce Geosense, kde si
môže každý pozrieť aktuálny stav
parciel, ich jednotlivé čísla, rozdelenie, druhy pozemkov a iné
informácie. V spolupráci s RTVS
bol vytvorený dokumentárny
film o obci Hrochoť.
Následne sme pracovali na vzniku a podpore obecnej knižnice,
ktorá funguje v priestoroch kultúrneho domu. Postupne sa sna-

Kráľovská poľovačka 2016

žíme obmieňať knižný fond a dopĺňať ho viacerými zaujímavými
dielami. Momentálne v knižnici
nájdete viacero umeleckých literárnych druhov od poézie, prózy
až po drámu, encyklopédie, slovníky a mnoho ďalších zaujímavých kníh.
Ďalším významným míľnikom po
vzniku dobrovoľného hasičského
zboru bolo vo februári 2016 pridelenie hasičskej striekačky Tatra 148 CAS 32 ministrom vnútra
JUDr. Robertom Kaliňákom, Kvapka krvi. Naši hasiči už predmetnú
techniku využili v minulom roku
pri troch požiaroch.
V priebehu roku sme pracovali
na viacerých projektoch, medzi
ktoré patrili: Projekt na zberný
dvor, Projekt na rekonštrukciu
domu smútku, Projekt na zateplenie a modernizáciu materskej
školy, Projekt na modernizáciu
zdravotného strediska a novú
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lekáreň, Projekt na turistické značenie, Projekt na novú kotolňu
v základnej škole, Projekt obnovy
telocvične a iné.
Z pohľadu kultúry sme celoročne
pripravili zaujímavú zmes programov, kde si môže každý nájsť to

Nepredajné

svoje. Zabíjačka, Stavanie a váľanie májov – DHZ Hrochoť, kvapka
krvi, Jánska vatra – DHZ Hrochoť,
Kráľovská poľovačka, Vianočný
výlet, Vianočný punč, Štefanská
zábava – DHZ Hrochoť.

Zásadné projekty v roku 2016
Vybudovanie hasične pre DHZ Hrochoť
Z priestoru veľkého skladu na
Obecnom úrade sme vybudovali miestnosť pre dobrovoľný
hasičský zbor, zrekonštruovali
sociálne zariadenia. Celý priestor
bol vystierkovaný, položená nová
dlažba, nové rozvody kúrenia,
v sociálnych zariadeniach boli poťahané nové rozvody vody a kú-

renia, položená dlažba, obklad,
zakúpené nové veci do sociálneho zariadenia. Môžeme skonštatovať, že sme vytvorili dôstojné
podmienky pre činnosť nášho
Dobrovoľného hasičského zboru,
ktorý má nezastupiteľné miesto
v našej obci.

Zrekonštruovaný sklad, prerobený na hasičňu

Výmena kotlov na kúrenie v materskej škole

Moderné kotly na pelety v kotolni materskej školy
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V materskej škole došlo k havarijnému stavu kotlov na vykurovanie. Predmetné kotly boli
opotrebované, zastaralé, začali
tiecť a tak reálne hrozilo, že nebudeme poskytovať služby v materskej škole. Obec Hrochoť musela
v krátkom časovom horizonte
vyčleniť v rámci svojho rozpočtu
peňažné prostriedky na výmenu
dvoch kotlov v materskej ško-
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le. Po schválení sumy na opravu
kotlov zastupiteľstvom sa začala
výmena kotlov a práce súvisiace
s touto činnosťou (nové rozvody v kotolni a pod.). V súčasnom
období máme v priestoroch MŠ
zabudované dva kotly na pelety.
Predmetné vykurovanie je plnoautomatizované, moderné, hospodárne.

Rekonštrukcia komunikácií v obci Hrochoť
Rekonštrukcia komunikácií prebiehala v rámci zmluvy o dielo,
ktorú obec Hrochoť uzavrela so
spoločnosťou Renovia. Tento rok
sme zrekonštruovali komunikáciu Na Hanišovú a vybudovala sa
nová priepusť od lúk z Hanišovej,
časť komunikácie ulice Na Teplicu, niektoré úseky komunikácie
boli opravené napr. ulica Pod Lipie, Pod Kostolom. Počas rekonštrukčných prác sa vyžadovala
ústretovosť zo strany obyvateľov
dotknutých ulíc. Vyvážilo sa to
vynoveným povrchom ciest, čo
zlepší životný komfort obyvateľov a návštevníkov Obce Hrochoť.

Každý rok obec Hrochoť vyčlení
na rekonštrukciu komunikácií nemalé finančné prostriedky z rozpočtu obce Hrochoť.
V priebehu roka sa nám podarilo
za spolupráce Banskobystrickej
regionálnej správy zrekonštruovať aj ďalší úsek komunikácie III.
triedy od pohostinstva Giovanna
až po zastávku U Zátrocha. Ten
úsek komunikácie bol vo veľmi
zlom stave. Súčasťou opravy bola
aj komplexná oprava dažďovej
priepuste pri Súdenici. Peňažné
prostriedky na tento úsek komunikácie poskytol Banskobystrický
samosprávny kraj.

Pokladanie novej vrstvy asfaltu

Rekonštrukcia domu smútku
Ministerstvo financií SR poskytlo
Obci Hrochoť dotáciu na rekonštrukciu domu smútku. Pôvodné
okná a dvere boli zastaralé, netesniace a dochádzalo vplyvom
nepriaznivého poveternostného
počasia k zatekaniu vody do domu smútku. V mesiaci október
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došlo k výmene všetkých okien
a dverí na dome smútku, natretia
podhľadov a stĺpov. Dom smútku po predmetnej rekonštrukcii
získal nový vzhľad a hlavne dôstojné miesto na rozlúčku s našimi
drahými spoluobčanmi na ich poslednej pozemskej ceste.

Výmena okien a dverí na dome smútku

Odvodnenie domu smútku
V mesiaci december sme pristúpili k stavebným prácam, ktoré súviseli s odvodnením domu smútku. Horná strana domu smútku
vlhla, čím dochádzalo k znehodnoteniu celej budovy.
Stavebnými zásahmi došlo k odvodneniu hornej časti budovy
domu smútku.

Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome
Obec Hrochoť postupne modernizuje Kultúrny dom, tento raz
prišla na rad kuchyňa, ktorá už
nespĺňala štandardy. Prvoradou
úlohou bolo získať nový priestor
na zväčšenie plochy kuchyne,
to sa docielilo zrušením veľkého
skladu. Tak sa vybúrali priečky
a postavili sa nové, následne nové
rozvody vody, kanalizácie, elektriny, vydláždenie podlahy a oblo-

ženie stien novým obkladom. Bol
zakúpený nový elektrický sporák,
nerezový dres, nerezový stôl, robot do kuchyne, tyčový mixér
a iné drobné vybavenie kuchyne.
Verím, že kuchyňa sa bude využívať k spokojnosti všetkých obyvateľov obce Hrochoť, ktorí budú
vykonávať v kultúrnom dome
rôzne spoločenské aktivity.
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Zakúpenie kníh
Obecná knižnica v Hrochoti získala v roku 2016 z Fondu na podporu umenia dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške
1200 eur. Za uvedenú sumu sa do
knižnice kúpilo 168 knižničných
jednotiek:
– diela Andreja Sládkoviča, diela slovenskej literatúry – poézia
a próza súčasná, literatúra pre
deti a mládež, beletria pre dospelých, encyklopédia, náučná literatúra a literatúra faktu, jazykové
a výkladové slovníky a príručky.

Dúfame, že aj touto dotáciou sme
obmenili knižničný fond a našu
obecnú knižnicu navštívi viac
čitateľov. Rozpis otváracích hodín nájdete na www.hrochot.sk/
obecna-kniznica
Otváracia doba knižnice je každý
druhý piatok 24. 2 / 10. 3 / 24. 3 /
7. 4 / 21. 4 / 5. 5 / 19. 5 / 2. 6 / 16. 6 /
30. 6 / 14. 7 / 28. 7 / 11. 8 / 25. 8 / 8. 9
/ 22. 9 / 6. 10 / 20. 10 / 3. 11 / 1. 12 /
15. 12 / 29. 12 v čase od 15.00 hod.
do 17.00 hod. na 3. poschodí
v kultúrnom dome.

Traktor Hattat Valtra A 110

Zakúpenie pracovnej techniky
Obec Hrochoť pristúpila v roku
2016 k zakúpeniu novej techniky.
Traktor Hattat Valtra A 110 s čelným radlicovým nakladačom,
vlečka trojstranná sklopná – 5 t,
zadná radlica na odhŕňanie snehu,

komunálny traktorový posýpač,
záhradný ihriskový traktor Starjet
4x4. Cinkulár na pílenie dreva, krovinorezy, píla na drevo a iné menšie náradia boli zakúpené z ESF.
Obec Hrochoť do súčasného ob-

Šport
Jesennú časť naše A mužstvo
skončilo na 11. mieste so ziskom
15 bodov. Vedúcim tímom je Partizán Čierny Balog so ziskom 29

bodov a na poslednom mieste je
družstvo OTJ Hontianske Nemce
so ziskom 9 bodov.

Komunálny posýpač za traktor a traktorová kosačka Starjet 4x4
dobia nedisponovala týmito zariadeniami. Táto pracovná technika
ako aj ďalšie nemenované náradie

prispeje k efektívnejšiemu zabezpečenie chodu obce.
Marian Mazúch, starosta obce

Rozpis zápasov jarnej časti V. ligy – dospelí skupina C
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne 26. 03. 2017 o 15.00 h
Ne 02. 04. 2017 o 15.30 h
Ne 09. 04. 2017 o 15.30 h
Ne 16. 04. 2017 o 16.00 h
Ne 23. 04. 2017 o 16.00 h
Ne 30. 04. 2017 o 16.00 h
Ne 07. 05. 2017 o 16.30 h
Ne 14. 05. 2017 o 16.30 h
Ne 21. 05. 2017 o 17.00 h
Ne 28. 05. 2017 o 17.00 h
Ne 04. 06. 2017 o 17.00 h
Ne 11. 06. 2017 o 17.00 h
Ne 18. 06. 2017 o 17.00 h

D. Niva – Hrochoť
Hrochoť – Jakub
Priechod – Hrochoť
Hrochoť – Št. Bane
Lovča – Hrochoť
Hrochoť – Ban. Štiavnica
Krupina – Hrochoť
Lieskovec – Hrochoť
Hrochoť – Sásová
Selce - Hrochoť
Hrochoť – Hliník n. Hr.
Č. Balog – Hrochoť
Hrochoť – H. Nemce

Rozpis zápasov jarnej časti IV. ligy – dorast skupina C
14. kolo
Ne 26. 03. 2017 o 12.30 h Priechod – Hrochoť
15. kolo
Ne 02. 04. 2017 o 13.00 h Hrochoť – Heľpa
16. kolo
Ne 09. 04. 2017 o 13.00 h Žarnovica – Hrochoť
17. kolo
Ne 16. 04. 2017 o 13.30 h Kremnička – Hrochoť
18. kolo
Ne 23. 04. 2017 o 13.30 h Hrochoť – Brezno
19. kolo
Ne 30. 04. 2017 o 13.30 h Kremnica – Hrochoť
20. kolo
Ne 07. 05. 2017 o 14.00 h Hrochoť – Kováčová
21. kolo
Ne 14. 05. 2017 o 14.00 h Šálková – Hrochoť
22. kolo
Ne 21. 05. 2017 o 14.00 h Hrochoť – Prestaviky
23. kolo
Ne 28. 05. 2017 o 14.30 h Lovča – Hrochoť
24. kolo
Ne 04. 06. 2017 o 14.30 h Hrochoť – Hriňová
25. kolo
Ne 11. 06. 2017 o 14.30 h Očová – Hrochoť
26. kolo
Ne 18. 06. 2017 o 15.00 h Hrochoť – Pliešovce
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Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV
DHZ organizuje nábor nových
členov počas celého
roka 2017.
Pre všetky potrebné
informácie ohľadom prihlášky
a zaradenia do DHZ
je potrebné kontaktovať
veliteľa p. Branislava Diška
na tel. č. 0908 903 843
alebo mailom na
DiskoB@orangemail.sk

Rok 2016 začal pre náš zbor
úspešným zaradením do kategórie, ktorá nám určuje úlohy v prospech občanov a profesionálnych
hasičov byť pripravený poskytnúť
pomoc pri zásobovaní vodou
na diaľku a byť nápomocný pri
iných nežiadúcich udalostiach
okrem požiaru. Zároveň boli vystrojený prvý členovia pracovnými rovnošatami. Koncom januára
sa členovia zboru zúčastnili v prospech obce udalosti, kde sme riadili dopravu v časti obce. V mesiaci
február nám bolo slávnostne odovzdané vozidlo T 148 CAS 32 z rúk
ministra vnútra, zástupcov DPO
a profesionálnych hasičov z Banskej Bystrice. Ihneď po prevzatí
cisterny začalo oboznamovanie
sa s možnosťami použitia najskôr
teoreticky a v marci aj prakticky.
V nasledujúcom mesiaci začala
odborná príprava členov nášho
zboru, kde získali teoretické a aj
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praktické skúsenosti pri použití
hasičskej techniky ktorú úspešne absolvovalo dvanásť členov
nášho zboru získaním oprávnenia. Zároveň v máji naši členovia
znovu oživili tradíciu vítania jari
stavaním májov a váľania májov

spojeným s kultúrnym programom. V polovičke júna sme predstavili náš zbor aj pre deti na podujatí s názvom Hurá na prázdniny
konanom na futbalovom ihrisku
obce. Na konci júna sme usporiadali kultúrnu akciu s názvom

Jánska vatra, kde sme predstavili
našu techniku a aj techniku iných
dobrovoľných zborov z okolia.
V tomto istom mesiaci bola ukončená rekonštrukcia zbrojnice
a odovzdaná do užívania v prospech nášho zboru. V júli sme
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absolvovali náš prvý ostrý zásah
pri požiari, kde sa ukázala naša
schopnosť byť rovnocenným
partnerom profesionálnych hasičov pri zdolávaní požiarov a zároveň opodstatnenosť vzniku nášho
zboru. Boli sme pozvaní k technickej asistencii pri organizovaní
autokrosových pretekov na Môlči. Letné mesiace sme ukončili
opäť ostrým výjazdom k vzniete-

nému komínu v rodinnom dome.
V septembri sa naši členovia zúčastnili Kráľovskej poľovačky, kde
sme riadili dopravu a parkovanie
v priestore podujatia. Mesiac
sme ukončili nočným výjazdom
k horiacej skládke domového odpadu. V októbri sme sa zúčastnili
okrskovej súťaže v Čeríne a mali si
možnosť overiť hasičskú zručnosť
v športovej súťaži. V tomto istom

mesiaci sme požiadali o vyššiu kategóriu na nasledujúci rok. V polovici októbra sme boli pozvaní
na taktické cvičenie DONOVALY
2016 organizované Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,
kde sme mali možnosť predviesť
naše odborné zručnosti v spolupráci s profesionálnymi hasičmi
pri zdolávaní lesného požiaru na

veľkej ploche v ťažko dostupnom
teréne a úspešne reprezentovali
našu obec a aj dobrovoľných hasičov. Všetky naše aktivity v roku
boli smerované k zlepšeniu života a bezpečnosti obyvateľov
obce v zmysle nášho kréda Bohu
na slávu – ľuďom na pomoc.
Autor: Branislav Diško,
veliteľ DHZ

Rok 2016 v ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti
Do nového kalendárneho roku
2016 sme vykročili tanečnou
nohou. V mesiaci január sa nám
podarilo zorganizovať v poradí už
9. Spoločenský ples. Pri zábavnej
spoločenskej udalosti sa stretli
pedagógovia, rodičia a priatelia
školy. Počas tohto roku sme našich
žiakov zapájali do rôznych súťaží
v rámci okresných, krajských aj
celoslovenských kôl, a to v oblasti
športu, folklóru, predmetových
olympiád, čitateľskej gramotnosti
či v prednese poézie a prózy. Výsledky zo všetkých súťaží, v ktorých bola naša škola úspešná, sú
veľmi bohaté. Ani tento rok naši
folkloristi nesklamali a obhájili si
titul absolútneho víťaza Ponickej
fujarky 2016.
Svoj talent v oblasti folklóru
predviedli žiaci nielen na vystú-

peniach, ale aj v rámci súťaží Detský hudobný festival v Kokave
nad Rimavicou, Slávik Slovenska
a Hronsecká lipová ratolesť. Športovci školy sa tiež nedali zahanbiť.

Strelci si vystrieľali v brannom
viacboji postup na Majstrovstvá
SR, futbalistky a florbalistky boli
v okresnom kole medailové a biatlonisti bezkonkurenčne vyhrali

okres. Ani riešitelia OK geografickej, matematickej a chemickej
olympiády a Pytagoriády nezaostávali za svojimi súpermi a boli
ocenení. Výtvarníci a čitárikovia

sa opäť zapísali do kroniky medzi úspešných žiakov našej školy.
Malí i veľkí recitátori z okresu Banská Bystrica prijali naše pozvanie
a zúčastnili sa VI.ročníka súťaže
v prednese poézie a prózy pod
názvom Sládkovičova lipa. Predsedom komisie bol p. Juraj Sarvaš
a významným hosťom p. Reháková, riaditeľka časopisu Slovenka.
Posledný mesiac školského roka
2015/2016 sme žiakom spestrili
v rámci Dňa detí tradičnou a obľúbenou akciou Hurá na prázdniny s osobnosťami. Okrem mediálne známych osôb a úspešných
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slovenských športovcov bolo
podujatie plné rôznych disciplín
a atrakcií. Školský rok 2015/2016
sme ukončili školskou olympiádou a vystúpením DFS Hučava
a Spievaniek na Petro-Pavlovskom jarmoku v Čačíne a Jánskej
vatre na Hlinkách v Hrochoti.
Prezentáciu našej školy sme v septembri školského roka 2016/2017
začali vystúpením DFS Hučava
v programe časopisu Slovenka
na Radvanskom jarmoku. V októbri sme opäť oprášili „florbalky“ na VII. ročníku florbalového
turnaja o putovný pohár RŠ. Október – mesiac úcty k starším by
nemohol byť bez programu detí
I. stupňa a ŠKD pre ich rodičov
a starých rodičov. XIII. ročník tvorivej Jesene pani bohatej znovu

dýchal priateľskou a rodinnou
atmosférou. Novembrovú oslavu životných jubileí, uvítaní detí
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do života na OÚ v Hrochoti spríjemnil program detí z ŠKD, DFS
Hučava a z krúžku Spievanky.

Novembrová celoslovenská súťaž
v prednese – Návraty poézie o cenu A. Sládkoviča pod záštitou
časopisu Slovenka a mesta Banská Bystrica bola kultúrnym zážitkom. V mesiaci december sme
vianočným vystúpením pozdravili obyvateľov obce Badín, chorých
a starších obyvateľov DSS v Hrochoti. Kalendárny rok 2016 vyvrcholil programom Vianoce v Hrochoti, ktorý je každoročne pestrou
prezentáciou činnosti tried a žiakov jednotlivých krúžkov ZŠ a MŠ.
Zároveň je aj podujatím plným
emócii a vianočnej nálady. Úsmev
na tvári a slzy dojatia boli pre nás
najväčšou odmenou.

Mgr. Zuzana Muchová, ZRŠ
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Folklórna skupina Hrochoťan v roku 2016
Folklórna skupina Hrochoťan je
záujmovo spoločenskou organizáciou so samostatnou právnou
subjektivitiou. Jej náplň je zakotvená i v stanovách Folklórnej skupiny Hrochoťan, OZ. Je otvorená
pre každého, kto chce prispievať
k naplneniu cieľov a úloh, ktoré
sme si predsavzali a prijali.
Naša činnosť a stretnutia boli nepravidelné no i napriek tomu sme
dôstojne reprezentovali našu
obec i hrochotský folklór.
Boli to vystúpenia na popredných
folklórnych festivaloch a domácej
pôde.
• Reprezentácia Hrochote v Zrkadlovom Háji, kde Folklórna
skupina Hrochoťan predviedla
dvojhodinový program.
• Zúčastnili sme sa obecných slávností v Kalinkove.
• Na Folklórnom festivale v Klenovci sa zúčastnila ženská spevácka skupina.
• V Ponikách na Folklórnom
festivale Zdola Ponickýho mlyna – sme pripravili spoločný
program s domácou Folklórnou
skupinou.
• V Detve na Folklórnom festivale
účinkovali len muži rozkazovači,
ktorých doprevádzala Ľudová
hudba Paľáčovcov.
• Reprezentácia opäť v Zrkadlovom Háji v Bratislave, kde sa
zúčastnili rozkazovači z Folklór-

nej skupiny Hrochoťan a Ľudová
hudba Paľáčovci.
• Vyvrcholením našej práce bol
krst DVD – Hrochotská svadba.
• Na domácej pôde sme sa predstavili na pozvanie starostu obce
na podujatiach: Fašiangy na Hrochoti, Kráľovská poľovačka.
• Na záver roka naša Folklórna
skupina spolu s ECAV usporiadala
Adventný benefičný koncert.

Počas všetkých vystúpení s nami
účinkovali Ľudová hudba Paľáčovci a Ľudová hudba Maťa Kováča.
Vďaka starostovi obce, pánovi Marianovi Mazúchovi, ktorý
ochotne poskytol pomoc a aktívne folklórnu skupinu podporoval,
či už osobnou angažovanosťou
pri zabezpečení účinkovania
mimo obce Hrochoť, alebo za-

bezpečením financií, mohli byť
všetky snahy folklórnej skupiny
realizované a účinkovanie zabezpečené.
Poďakovanie patrí aj Ivke Michálikovej a Evke Majerovej, že sa ujali
našej mládeži a pripravovali spoločné vystúpenia. Na záver ďakujem všetkým účinkujúcim, že
svojim prístupom k tejto činnosti
a svojou prezentáciou, uchovávajú naše zvyky a tradície. Negatívom našej skupiny je, že nám
chýbajú mladší členovia, hlavne
chlapci, ktorí nemaj záujem o hrochotský folklór. Ich účasťou by sa
posilnil repertoár našej skupiny.
Náš hrochotský folklór nenechajme zaniknúť novým moderným
prúdom kultúry i naďalej ho udržujme aspoň na takej úrovni ako
doteraz a snažme sa vzbudiť záujem i ďalších členov a sympatizantov hlavne z radov mládeže.
Autor: Anna Očenášová
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Harmonogram zberu odpadu na rok 2017
Deň zberu
MESIAC

Zmesový komunálny odpad

Triedený odpad

Január

4

18

17

Február

1

15

14

Marec

1

15

Apríl

12

26

11

Máj

10

24

9

Jún

7

21

6

Júl

5

19

4

August

2

16

September

13

27

26

Október

11

25

24

November

8

22

21

December

6

20

19

29

39

Nebezpečný
odpad

14

1

Dôležité telefónne čísla
Poruchy elektrina 0800 111 567
Poruchy voda 0900 121 333
Obecný úrad Hrochoť 41 90 160
Základná škola 41 90 112
Materská škola 41 90 125
Folklórna skupina Hrochoťan – Anna Očenášová 0902 449 044
Veliteľ DHZ Hrochoť Branislav Diško 0908 903 843
Domov sociálnych služieb 41 90 413
Praktický lekár – MUDr. Peter Heinrich 41 90 110
Zubná ambulancia – MDDr. Miloš Šomodík 41 90 164
Farský úrad Hrochoť 41 90 115
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 41 90 116
Pošta Hrochoť 41 90 159

13

29
14

Vedeli ste že situovaný

medveď v erbe obce je charakteristický pre staršie, stredoveké
heraldické pamiatky, typické pre
15. storočie. Výber a stvárnenie
motívu súvisí s funkciou stredovekých Hrochoťanov, ktorí boli,
podľa privilégia z roku 1479 kráľovskými poľovníkmi, patriacimi
do vrstvy slobodníkov.

Čo nás čaká v roku 2017
Kultúrne akcie
Oslobodenie obce Hrochoť (marec)
Starostovská kvapka krvi (apríl)
Turistický pochod (máj)
Stavanie a váľanie májov (máj)
Hurá na prázdniny (jún)
Jánska vatra (jún)

Demografická štatistika za rok 2016
Celkový počet k 31. 12. 2016 je 1 486 obyvateľov
Z toho je 726 mužov a 760 žien
Z toho detí do 18 rokov je 284
Počet narodených detí:
17
Počet zomretých obyvateľov: 13
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča sa uskutoční dňa 4. 4. 2017 v čase od 13.00 h do 18.00 h

Kráľovská poľovačka (september)
Pozdravy jubilantov, uvítanie detí do života,
výročia sobášov (november)
Vianočný zájazd do Budapešti (november)
Vianočný punč (december)
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