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Vážení spoluobčania, chcel by
som Vás srdečne privítať pri ďalšom vydaní obecných novín, kde
sa s Vami podelíme o novinky
v oblasti fungovania obce a tak
isto si stručne prejdeme všetky
dôležité oblasti verejného života
ako školstvo, dobrovoľný hasičský zbor, kultúra, šport a iné.
Projekty: Asi každý starosta
v dnešnej dobe sa snaží využívať
prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ, tento proces je však
veľmi administratívne náročný.
Každý jeden projekt, od samotného zadania architektovi až
po stavebné povolenie, môže
trvať aj rok, záleží od zložitosti
a náročnosti. Viacero výziev mešká, posúva sa, odkladá sa a z uvedeného dôvodu môže vznikať
dojem, že ohľadom projektov sa
nič nedeje. Aj naša obec sa snaží
držať trend s okolitými obcami
a aktívne reaguje na vzniknuté
výzvy na eurofondy.
Na základe vyhlásených výziev sa
obec zapojila do týchto projektov:
BBSK – VZN: 25/2004 – poslanci
BBSK, Názov projektu: Kráľovská
poľovačka, výška poskytnutej dotácie 1500 €.

Ročník I

Fond na podporu umenia – Výzva
č. 5/2017, program č. 5.1.3., Názov
projektu: Obnovenie knižničného
fondu , výška poskytnutej dotácie
1000 €.
Enviromentálny fond Bratislava
– č. projektu 123673, Názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Hrochoť – prestavba hospodárskeho
objektu na lekáreň – neúspešný
projekt.
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Názov projektu: Rekonštrukcia polytechnických učební v Základnej škole
s materskou školou Andreja Sládkoviča, Hrochoť, predpokladaná
výška dotácie 125 907,80 €.
Ministerstvo financií SR – výnos
MF SR č. 26825/2005-441 na rok
2017, Názov projektu – Oprava
kultúrneho domu, výška poskytnutej dotácie 12 150 €.
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR, Názov projektu – Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
DHZO, výška poskytnutej dotácie
3000 €.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Názov projektu: Zvýšenie štandardov vybavenosti DHZ Hro-

september 2017

choť, predpokladaná výška dotácie 18 000 €.
Úrad vlády SR – poskytnutie dotácie v programe – Podpora rozvoju
športu na rok 2017, Názov projektu: Športovanie hrou – detské
ihrisko v obci Hrochoť, projekt
pozastavený Úradom vlády SR
z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
Dôležité je spomenúť, že ak obec
nebude úspešná pri čerpaní eurofondov na daný zámer, projekt
obci ostáva a je naďalej použiteľný, či už pri ďalšej výzve, alebo
ako podklad pre realizáciu daného zámeru z vlastných zdrojov.
Čo sa urobilo:
Oprava KD – nový strop so svietidlami, maľovanie niektorých
miestností, maľovanie chodieb,

Nepredajné

rekonštrukcia sociálneho zariadenia pri knižnici na III. poschodí.
Ozvučenie Domu smútku.
Montáž merača rýchlosti.
Maľovanie pletiva okolo futbalového ihriska, maľovanie interiéru
futbalového klubu.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole.
Pripravuje sa:
Spracovanie pasportizácie cintorína – termín realizácie do konca
novembra.
Výmena vchodových dverí na KD
a oprava vykurovania v sále v KD,
výmena radiátorov na prízemí –
termín do konca októbra.
Asfaltovanie miestnej komunikácie – termín október, november.
Výstavba lekárne – začiatok realizácie september.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
• Uznesenie č. 162/2017 – schvaľuje VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017.
• Uznesenie č. 166/2017 schvaľuje návrh Zmluvy o nájme nebytových
priestorov v zdravotnom stredisku, Hlavná ulica 588, s MDDr. Milošom
Šomodíkom, bytom Na Záhumnie 37/30, Hrochoť – mesačné nájomné vo výške 145,96 €/mesačne, doba nájmu: od 1. 3. 2017 na dobu
neurčitú.
• Uznesenie č. 167/2017 schvaľuje návrh Zmluvy o nájme nebytových
priestorov v zdravotnom stredisku, Hlavná ulica 588, s AVAMEDEA,
s. r. o., bytom Mlynská 2877/59, Banská Bystrica – mesačné nájomné
vo výške 2,00 €/mesačne, doba nájmu: od 1. 3. 2017 na dobu neurčitú.

• Uznesenie č. 169/2017 schvaľuje bezodplatný prevod majetku
obce – kotol s príslušenstvom, inventárne číslo 2017/1 v obstarávacej
cene 31 418,08 € Základnej škole s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť.
• Uznesenie č. 188/2017 schvaľuje:
I. Záverečný účet obce Hrochoť za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce Hrochoť za rok 2016 bez výhrad.
II. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2016 vo výške 187 471,95 €
takto:
a) účelovo určené normatívne a nenormatívne prostriedky pre
školstvo vo výške 13 852, 97 €;
b) vysporiadanie zostatku finančných operácii vo výške 115 925,62 €;
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c) do rezervného fondu pridelí sumu 1810,54 €;
d) do rozpočtu obce na rok 2017 na kapitálové výdavky (cez finančné operácie) 55 882,82 € s účelovým určením.
• Uznesenie č. 192/2017 schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia polytechnických učební Základnej školy s materskou školou Andreja
Sládkoviča v obci Hrochoť“ realizovaného v rámci výzvy na predkla-

danie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a programom rozvoja obce.
Autor: Bc. Marian Mazúch

Kráľovská poľovačka
záver leta neodmysliteľne patrí
jednému z najvyhľadávanejších
podujatí obce, kráľovskej poľovačke. V spolupráci s poľovníckym združením sme sa snažili zachovať tieto pôvodné poľovnícke
tradície, zvyklosti a priblížiť Vám
zmes poľovníckych jedál, výstavu
poľovníckych trofejí a ľudový folklór, ktorý je charakteristický pre

Zem spieva
program Zem spieva vznikol, aby
predstavil čo najširšej verejnosti
krásu slovenského folklóru. Sme
právom hrdí, že v tejto relácii
vystúpila aj Ľudová hudba Paľáčovci s rozkazovačmi z Hrochote.
Ľudová hudba Paľáčovci sa prezentovala zemitým štýlom hrania
v podobe sláčikovej kapely. Táto
ľudová hudba predstavuje jedinečný zjav na poli slovenského
folklóru a folklorizmu. Rozkazo-
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Podpoľanie. Historické dôkazy
o tejto činnosti sú známe od doby
kamennej počnúc až po dnešok.
Je to o to významnejšie, že Hrochoť kedysi patrila pod panstvo
Vígľašského zámku a miestni obyvatelia boli ich známi lovci.
Kráľovská poľovačka začínala
otváracím ceremoniálom, pri
ktorom kráľa Mateja, už druhý
rok stvárňuje p. Dušan Kováč,
za poľovnícke združenie privítal
prítomných p. Ing. Ján Potančok.
Po tradičnom príhovore k svojmu ľudu kráľ poľovačke požehnal
a trubači ohlásili začiatok lovu.
Sprievodným programom podujatia bola aj súťaž vo varení poľovníckych špecialít. Tento rok
vyhralo PS Háj Mičiná, ktoré zastupoval starosta Hornej Mičinej
p. Ivan Lenár.
Deti sa mohli vyšantiť na skákacom hrade. Pozoruhodná bola aj
výstava poľovníckych trofejí. Svoje
umenie nám predviedla šermiar-

sko-divadelná kumpánia VIA HISTORICA . Pútavou bola výstava poľnohospodárskej techniky Uniagro
a predvádzacie jazdy Lion car.
Poľovačka skončila úspešne. Tento
rok sa o to postaral ulovený diviak.
K záverečnému ceremoniálu patril
výrad ulovenej zveri, ktorý má tiež
svoje zaužívané zvyklosti. Pripravilo sa výradové miesto ohraničené čačinou s ohníkmi, vatričkami
v rohoch. Týmto sa dávala posledná pocta ulovenej zveri.
O nezabudnuteľné zážitky a iskrivú atmosféru sa postaral Detský

vačky sú tradičný spôsob komunikácie medzi spevákmi a muzikantami. Speváci si predspievaním
rozkazovali piesne.
V predaji je aj CD nosič, kde nájdete až 25 hudobných zoskupení,
ktoré svojimi piesňami, hudbou
mapujú rôzne regióny Slovenska.
Medzi nimi sa nachádza aj nahrávka ĽH Paľáčovci s rozkazovačmi z Hrochote.
Dovoľte mi, aby som ešte raz
vyslovil poďakovanie Ľudovej
hudbe Paľáčovci a rozkazovačom
z Hrochote za ich krásne vystú-

penie a reprezentovanie obce v programe RTVS Zem spieva.
Bc. Marian Mazúch, starosta obce Hrochoť

folklórny súbor Hučava, Fsk Hrochoťan, ĽH Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu so svojimi
sólistami a FS Podpoľanec.
Veľké poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, ktorí neľutovali časť
peňazí a času pre potešenie
iných, ale aj všetkým, ktorí sa 9. 9.
2017 zúčastnili tohto jedinečného podujatia.
Vďaka nemu sme sa mohli vrátiť
k starodávnym tradíciám.
Autor: Jana Bubelínyová
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Kráľovná Poľany

Oslávili sme deň matiek

Koordinačná rada Biosférickej
rezervácie Poľana organizovala
dňa 27. mája 2017 súťaž Kráľovná
Poľany. Súťažou bol vzdaný hold
žene Podpoľania, ktorá symbolizuje krásu, múdrosť, pracovitosť.
Z našej obce sa súťaže zúčastnila Romanetta Považancová.
Po predstavení v kroji ju čakala voľná disciplína – spev. Tretia
disciplína bola zameraná na zručnosť a vedomosti.
Starosta obce Bc. Marian Mazúch
vyslovuje poďakovanie Romanette Považancovej za vzornú reprezentáciu obce Hrochoť.

„Hotel mama“, dvoma slovami výstižne pomenované vzácne a jedinečné poslanie všetkých mám.
Pocit domova a bezpečia, ktoré
svojou obetou, prácou a hlavne
láskavosťou vytvárajú naše mamičky, je nenahraditeľný. Preto
si mamy celého sveta zaslúžia
obdiv, lásku a vďaku úprimného
srdca. A kto je najúprimnejší? No
predsa deti. 14. mája 2017 sa ich
v Kultúrnom dome v Hrochoti
stretlo požehnane.
S úsmevom na tvári, s iskierkami v očiach recitovali, spievali
a tancovali. Deti z materskej školy predviedli svoje pásmo vďaky

mamám, Detský folklórny súbor
Hučava I., II. a Spievanky ostali verní hrochotským piesňam
a tancom. Skupina Element svojím predstavením a tanečnou
školou spestrila krásny nedeľný
program.
Oslava Dňa matiek v našej obci
bola plná detských objatí, bozkov
a radosti.
A čo dodať na záver? Slová známej piesne „Najkrajšia hviezdička,
je tvoja mamička...“, najlepšie vystihujú hviezdnu atmosféru tohto
nedeľného popoludnia.
Mamičky, ďakujeme!
Autor: Mgr. Zuzana Muchová

a prózy – kategória 5 – 6 ročník.
Postup do celoslovenskej súťaže
„Návraty poézie o cenu Andreja
Sládkoviča“
1. miesto – v letnom biatlone v kategórii družstiev (Sarah Bedušová,
Adela Ostrolucká, Patrik Mráz, Stanislav Berky)
1. miesto – Šimon Kvasna v letnom
biatlone v kategórii jednotlivec

1. miesto – Sarah Bedušová
v letnom biatlone v kategórii jednotlivec
1. miesto – Majstri Slovenska –
Majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou účasťou v brannom viacboji žiakov ZŠ – Memoriál Ing. Jána
Šestáka (S. Bedušová, A. Ostrolucká, P. Mráz)
Autor: Mgr. Marian Medveď

Bc. Marian Mazúch,
starosta obce Hrochoť

Aktivity, úspechy a prezentácia
ZŠ na verejnosti v roku 2017
1. miesto – na dekanátnom (okresnom) kole Biblickej olympiády
v kategórii Základné školy (Kristína
Muchová, Natália Švehlová, Laura
Polončíková)
1. miesto – Marcel Berky v kategórii tradičné ľudové nástroje (5. – 9.
ročník ZŠ) na 35. súťažnej prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ
FUJARKU 2017
1. miesto – Liliana Berkyová
v kategórii sólový spev (1. – 4. ročník ZŠ) na 35. súťažnej prehliadke
hudobného folklóru O PONICKÚ
FUJARKU 2017
1. miesto – DFS Hučava v kategórii ľudové hudby (od 6 – 15 rokov)
na 35. súťažnej prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2017
1. miesto – okresné kolo Malý futbal žiačky – Futbal cup (Laura Pavlíková, Laura Polončíková, Adela
Ostrolucká, Vanesa Dvorovenková,
Viktória Selecká, Romana Zacharová, Viktória Dorotovičová, Šarlota
Trhanová)
1. miesto – Liliana Berkyová na
celoslovenskej súťaži Galéria Talentov v oblasti Spev – ľudové piesne.

Viktória Fekiačová – strieborné pásmo v 23. ročníku oblastnej
sláčikovej súťaže ZLATÁ STRUNA
2017 v kategórii 2. ročník 1B, v hre
na husle
1. miesto – Ema Majerová v speváckej súťaži Slávik Slovenska,
okresné kolo, kategória II.
1. miesto – Sarah Bedušová majstrovstvá okresu B. Bystrica v brannom viacboji zmiešaných družstiev
žiakov ZŠ – jednotlivci
1. miesto – majstrovstvá okresu
B. Bystrica v brannom viacboji
zmiešaných družstiev žiakov ZŠ –
družstvo A
1. miesto – Atžbeta Galvánková
v regionálnej súťaži v čítaní „Ľupčiansky čitárik“
1. miesto – majstrovstvá kraja
B.Bystrica a Žilina v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov
ZŠ – družstvá (S. Bedušová, A. Ostrolucká, P. Mráz)
1. miesto – Liliana Berkyová na
XXIX. Hronseckej lipovej ratolesti
v kategórii 6 – 10 rokov
1. miesto – Kristína Muchová –
7. ročník „Sládkovičova lipa 2017“
oblastná súťaž v prednese poézie
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Sládkovičova lipa v Hrochoti
„Hore nad mestom, v tichých záhradách, kde človek kráča slnku
oproti v zajatí svojej vlastnej samoty, žije tam jeden maliar skúsený, čo dávno našiel svoje miesto
v umení, “ povedal raz Milan Lasica,
a tichá záhrada v našej základnej
škole sa dňa 16. mája 2017 zmenila na čarovný svet umeleckého
prednesu. Z detí sa stali maliari
a nie hocijakí, ale takí, čo vedia namaľovať slová, oživiť ich a priniesť
do sveta ľudí skutočné zimomriavky z umeleckého zážitku.
Súťaž Sládkovičova lipa, ktorá vznikla z iniciatívy riaditeľa
základnej školy Mgr. Mariana
Medveďa a herca, recitátora
a pedagóga Juraja Sarvaša sa už
siedmykrát konala v priestoroch
základnej školy a to aj pod lipou,
ktorú zasadil básnik Andrej Slád-

kovič počas svojho pôsobenia
v Hrochoti.
Aj tento rok sa súťažilo v kategórii
próza a poézia, pričom súťažiaci
sa zameriavali na prednes slovenských autorov. V regionálnom kole
recitovalo 51 detí zo základných
škôl: Badín, Poniky, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Ľubietová, Selce,
ZŠ SSV Banská Bystrica, ZŠ u Filipa,
ZŠ SNP Banská Bystrica. V kategórii poézia sa zúčastnilo 28 detí
a v kategórii próza 23 detí.
Do porotcovských kresiel zasadli vzácni hostia, garant súťaže
Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš, doc.
RNDr. Katarína Čižmárová,
CSc. z  Pedagogickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici, spisovateľka
Janka Chorvátová a moderátor
rádia Regina Mgr. Marcel Páleš.

Našu základnú školu úspešne reprezentovali:
II. kategórii próza: 1. miesto Sebastián Daniš
IV. kategória: 2. miesto Lujza Danišová
I. kategória poézia: 3. miesto Viktória Berkyová
III. kategória poézia: 1. miesto
Kristína Muchová a 2. miesto Ema
Majerová
IV. kategória poézia: 3. miesto
Alexandra Strelcová

Víťazi z kategórie poézia postúpili
do celoslovenského kola súťaže
Návraty poézie o cenu Andreja
Sládkoviča, ktorá sa bude konať
v novembri v Banskej Bystrici.
Spolu so súťažiacimi z celého
Slovenska zabojujú o najcennejší
triumf Sandra Baculáková, Eliška Kočalková, Kristína Muchová
a Natália Kapustová.

a tak nám šla práca jedna radosť,
aj keď musíme priznať, že vyškrabávanie v cibuli zafarbených vajíčok nožom bolo zaťažkávajúcou
skúškou pre naše prsty. Ďalšou
technikou bol patchwork aplikovaný na polystyrénové vajíčka.
Májové dielne boli venované
vareniu tradičných jedál z našej
dediny. Odvahu vstúpiť do jamy
levovej nabral kuchár Marián
Mazúch (Kapitánik), ktorý si aj
napriek uštipačným poznámkam
a všetečným otázkam zúčastnených žien zachoval po celý čas

pohodu a chladnú hlavu a pripravil skvelé hrochotské jedlo – lokše
s mastilom. Ako bonus nám predviedol, ako kysnutý ovocný koláč
pripravuje v práci on a jeho kolegyne – kuchárky.
Ďalšie tvorivé dielne sa uskutočnili v mesiaci jún opäť pod vedením Mgr. Vladky Hanusovej.
Pretože šlo o posledné stretnutie pred letnými prázdninami
a dovolenkami, na úvod sme si
spoločne pripravili zmrzlinové
poháre z ovocia, ktoré nám zvýšilo z predchádzajúcich dielní.

Autor:
Mgr. Barbora Priečková

Tvorivé dielne v našej obci
Nie je tajomstvom, že v našej obci
úspešne vyvíjajú svoju činnosť viaceré organizácie – či sú to folklórne súbory, klub seniorov, futbalisti, poľovníci či hasiči. Doteraz však
chýbala organizovaná voľnočasová aktivita pre ženy akéhokoľvek
veku, aká funguje v iných obciach.
Preto sa zopár žien z našej obce
zamýšľalo nad tým, akou formou
združiť jej obyvateľky tak, aby čas,
ktorý spolu prežijú, bol spojením
príjemného s užitočným. Výsledkom ich premýšľania bolo rozhodnutie organizovať tvorivé dielne
s cieľom získať vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí, ale zároveň
aj prežiť zopár hodín v mesiaci
v spoločnosti žien z obce s rovnakými záujmami.
A tak sa v decembri 2016 uskutočnili prvé tvorivé dielne, ktoré
sa podujala viesť Erika Horníková.
Z hromady šišiek, plného koša
vetvičiek ihličnanov a množstva
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rôznych ozdôb, ktoré priniesla,
sme pod jej vedením vyrobili netradičné vianočné svietniky, ktoré
počas sviatkov zdobili naše príbytky a pracoviská.
Vo februári 2017 nám Mgr. Vladka
Hanusová, šikovná to žienka, ktorá už niekoľko rokov býva v našej
obci, pútavo rozprávala o stolovaní, ktorému sa už niekoľko rokov
venuje aj profesionálne. Zároveň
nás naučila pripraviť si výzdobu
stola za pár centov a niekoľkými spôsobmi poskladať papierové servítky a látkové obrúsky.
Predviedla nám, ako rozmiestniť
na stole taniere, príbory a poháre
a ako k nim zladiť vázy, svietniky
a ozdoby, aby vznikol jeden harmonický celok.
Do tajov zdobenia veľkonočných
vajíčok technikou vyškrabávania
nás v marci zasvätila Mgr. Inga Dorotovičová. Prezradila nám svoje
grify spojené s touto technikou,

Hrochotský hlásnik
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No a potom sme prevažne z lúčnych a poľných kvetov a niektorých rastlín, ktoré mnohokrát
považujeme za burinu, pripravili
zaujímavé letné aranžmány.
Všetky naše výtvory, ako aj výborná atmosféra panujúca na
tvorivých dielňach, sú zdokumentované na stránke obce a facebookovej stránke obce. A práve zverejnené fotografie, ako aj myšlienka
usporadúvať stretnutia žien takou

formou, ako sa uskutočňujú v našej obci, zaujala redaktorku RTVS
p. Sylviu Hoffmanovú, ktorá pozvala zástupkyne účastníčok tvorivých dielní do štúdia RTVS v Banskej Bystrici, kde vznikol rozhovor
o tejto aktivite. Celý rozhovor možno nájsť a vypočuť si na http://reginastred.rtvs.sk/…/1293…/tvorivedielne-v-hrochoti.

Tvorivé dielne budú opäť pokračovať v októbri tohto roku. V plá-

Klub dôchodcov v Hrochoti

Náš klub vznikol v roku 2014 a zaregistrovaný je na Ministerstve vnútra dňa 20. 3. 2015 pod názvom Klub dôchodcov Hrochoť, Občianske
združenie.
Schádzame sa v priestoroch obecného úradu. K 1. 1. 2016 náš klub mal
20 členov. Máme 7-členný výbor, ktorý zasadá podľa plánu raz za 2 mesiace a zabezpečuje úlohy na ďalšie obdobie činnosti KD. Členovia klubu
sa pravidelne stretávajú 2-krát do mesiaca, a to vo štvrtok, podľa potreby i každý týždeň. V zimnom období sme dodržiavali zvyky typické pre
našu obec ako napr. v januári sme robili páračky, ktoré sme spestrili typickým jedlom vzťahujúcim sa na túto činnosť a starodávnymi piesňami,
ktoré sa spievali na páračkách aj počas fašiangového obdobia. Na našich
stretnutiach sme sa učili hačkovať vianočné a veľkonočné ozdoby. Zorganizovali sme kurz studenej kuchyne, zber liečivých rastlín a lesných
plodov.Pri príležitosti Dňa žien a matiek sme mali slávnostné posedenie,
ktorého sa zúčastnil pán starosta, poprial nám veľa úspechov v našej činnosti, a obdaroval nás i kvietkom. Navštivili sme kúpeľné strediská v Dudinciach a v Rajeckých Tepliciach, kde sme zotrvali tri dni. Tento zájazd
bol spojený i s návštevou Betlehema v Rajeckej Lesnej. Počas letného
obdobia sme často navštevovali termálne kúpaliská v Podhajskej a Turčianskych Tepliciach. Tiež sme sa v tomto období zúčastnili poznávacieho zájazdu do nášho hlavného mesta Bratislava a mesta Košice. Počas
roka sme si pripomínali životné jubileá našich členov.
Spoločne sme sa zúčastnili akcií, ktoré organizovala naša obec:
– slávnostné posedenia pri príležitostí životných jubileí našich občanov,
kde sme prispeli kultúrnym programom;
– navštívili sme Vianočné trhy v Krakove;
– vianočný punč.
Do nášho klubu chceme pozvať touto cestou aj ďalších dôchodcov, aby
prišli medzi nás.
Autor: Zuzana Selecká

ne na najbližšie mesiace nie je len
výroba ďalších drobností, ktoré
skrášlia naše domovy, príprava
jedál, priblíženie a pripomenutie si našich tradícií, ale napr. aj
spoznávanie blízkeho a možno
aj vzdialenejšieho okolia obce,
stretnutia so zaujímavými ľuďmi
a iné aktivity, ktoré zaujmú ženy
bez rozdielu veku.
Preto nech sú vyššie uvedené
riadky nielen sumarizáciou do-

terajšej činnosti tvorivých dielní,
ale aj inšpiráciou a pozvánkou
pre ženy a dievčatá, ktoré majú
záujem naučiť sa niečo nové,
ale zatiaľ si nenašli čas a možno
ani odvahu prísť medzi nás, ako
aj pre tie, ktoré sa chcú a vedia
podeliť so svojimi skúsenosťami
a zručnosťami s ostatnými účastníčkami tvorivých dielní.
Autor:
Ing. Drahomíra Dorotovičová

Stretnutie po 50-tich rokoch
od skončenia základnej školy
Sláviť 50 rokov svojho života
je tradíciou v rodine, ale možnosť stretnúť sa po 50-tich rokoch ukončenia ZDŠ – bolo pre
nás možnosť znova sa postaviť
za školskú lavicu. Znovu si pripomenúť najkrajšie roky nášho
života, naše detstvo, naše priateľstvá. Znovu sa cítiť tým malým
žiačikom. Zvítanie bolo dojemné,
ako by to bolo len včera, čo sme
sa rozišli každý za svojím životom.
Dojímavé bolo stretnúť sa s našou
pani triednou učiteľkou Alžbetou
Kvasnovou. Musím však konštatovať, vôbec sa nezmenila.
Stretnutie začalo triednickou hodinou – triedna učiteľka to vzala
za správny koniec. Ospravedlnila
len tých, ktorí sú už nie medzi
nami. Bola to neskrývaná radosť,
že sa znovu vidíme. Pribudli nám
šediny, na tvárach sa nám objavili
vrásky, niekoľko kíl navyše a v našich náručiach sa túlia už naše

vnúčatá – ale v očiach nám zostali
nezbednosti zo školských lavíc.
V spomienkach sme sa vrátili
na čas strávený v škole. Aj keď
tento čas je len zlomkom v živote
človeka, určite ostane najmocnejší
hlavne deň, keď sme zastali pred
bránou svojej budúcnosti. Otvárala sa nám brána do života. Pätnásťročné deti išli vykročiť do svojho
života. Dnes o päťdesiat rokov
starší, skúsenejší, spomíname na
chvíle, čo nás spájajú s detstvom,
kamarátmi, školou, či mladosťou.
Každá spomienka na tieto časy
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má rastúcu hodnotu. Je krásne, že
sme sa stretli a nezabudli na spolužiakov, na školu, kde sme prežili
najkrajšie roky svojho života.
Deviatackú rozlúčku so školou
nám pripomenul spolužiak Ing.
Ján Mazúch.
Stretnutie pokračovalo na obecnom úrade, kde nás dojemne
prijal náš pán starosta Marian Mazúch. Okrem iného povedal:
„ Pred 50-timi rokmi ste uzatvárali
svoju kapitolu detstva, detských
rokov a vaša pani triedna učiteľka
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začínala svoje životné poslanie –
poslanie učiteľa. Máte spoločne
na čo spomínať. Mne je to o to
príjemnejšie, že vás spája naša dedina, že ste sa vrátili sem do našej
obce, že sa tu stretli vaše kroky.
Budem rád, ak sa všetci budú radi
vracať sem do svojej obce do svojej alma – mater. Želám si, aby ste
svoje získané životné skúsenosti
ešte využili v prospech rozvoja
našej obce. S radosťou využijem
váš životný potenciál. K tomu
vám prajem pevné zdravie a veľa
elánu v ďalšom vašom živote...“
Minútou ticha sme si uctili našich
spolužiakov, ktorí už žiaľ nie sú
medzi nami.
V živote každého z nás sú momenty, na ktoré si spomína celý
život. Zapíšu sa hlboko do knihy
najkrajších spomienok. Aj my sme
sa stali svedkom podobnej udalosti. Dovolím si tvrdiť, že základná škola zohrala v živote každého
z nás nezastupiteľné miesto. Tam
sme sa práve učili, aké miesto zaujmeme v budúcnosti.

Celé naše stretnutie moderovala pani Vierka Filkorová, ktorej aj
touto cestou chceme poďakovať.
Ďakujem všetkým, čo nám pomohli zaspomínať si – vedeniu ZŠ,
starostovi OÚ. Ďakujem všetkým
spolužiakom, ktorí si našli čas
a prišli na stretnutie a zvlášť ďakujem našej pani triednej učiteľke,
prajem jej pevné zdravie. Teším
sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia
o 5 rokov.
Autor: PhDr. Anna Kozicová

Starostovská kvapka krvi 2017
Darovanie krvi zachraňuje životy
a prináša dobrý pocit. Tak tomu
bolo i tento rok v našej obci. Dňa
10. mája 2017 sme už po tretíkrát
v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Banská Bystrica
uskutočnili výjazdový mobilný
odber pod názvom „Starostovská kvapka krvi“. Zúčastnila sa ho
široká verejnosť, a to 18 darcov,
z toho aj niektorí prvodarcovia,
ktorí tak vykonali dobrý skutok.
Na Slovensku sa každoročne
spotrebuje približne 180-tisíc
transfúznych jednotiek červených krviniek. Darovanie krvi sa
stretáva s pozitívnym ohlasom
a v mnohých prípadoch znamená
záchranu života.
Od roku 2004 sa 14. jún traduje ako Svetový deň darcov krvi.

6

Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú
ľuďom vďaku všetkým darcom,
ktorí túto možnosť využili a darovali tak kúsok seba.
Určite sa nám to vráti, keď to budeme najviac potrebovať. A ako
povedal grécky filozof Platón:
„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“
Autor: Mgr. Anna Zátrochová
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DHZ Hrochoť
Začiatkom roka 2017 sa nášmu hasičskému zboru podarilo
úspešne preradiť z kategórie C
do kategórie B. Zaradením do kategórie B náš hasičský zbor získal
výrazné prilepšenie finančných
prostriedkov z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Zároveň sa zvýšili aj nároky pri
spolupráci s profesionálnymi hasičmi v prípade požiaru a iných
nežiadúcich udalostí. Za poskytnutú dotáciu z prostriedkov DPO,
ktorá bola vo výške 3000 eur si
naši hasiči zakúpili päť profesionálnych zásahových kompletov.
V mesiaci apríl si dvaja naši členovia zvýšili odbornosť v rámci DHZ
v kurze, kde získali osvedčenie
strojník DHZ.

SR. Zúčastnili sme sa aj cyklistických pretekov na Sliači, kde sme
zabezpečovali dodávku vody pri
ukážkach s DHZ Badín. Ďalej sme

opravu v celej obci. Je pre nás
prioritou, aby hydrantový systém
bol funkčný a v prípade potreby
použiteľný pri akýchkoľvek požiaroch. Boli sme tiež nápomocní pri
čistení rigolov a priepustí na Kyslinkách, kde sa zúčastnili aj naši
dorastenci, ktorí začali získavať
odborné a morálne skúsenosti.
Z textu je jasné, že sa náš zbor
pomaličky rozrastá o šikovnú

mládež, ktorá bola už vystrojená
pracovnými rovnošatami DHZ.
V rámci rozvoja našej jednotky by
sme chceli byť úspešní v procese
ďalšieho prideľovania hasičských
striekačiek Iveco Daily a taktiež
by sme sa chceli uchádzať o dotáciu na opravu/rozvoj/hasične.
V mene hasičov by sme sa chceli
opäť rozlúčiť „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“

DHZ RADÍ!

Tak ako minulý rok aj tento sme
sa zúčastnili rôznych kultúrnych
podujatí. Zachovali sme tradíciu
stavania a váľania májov spojenú
s kultúrnym podujatím v spolupráci s Fsk Hrochoťan, LH Paľáčovci a DFS Hučava. Začiatkom
júna sme v spolupráci s DHZ Vlkanová asistovali pri organizovaní
autokrosových pretekov na Môlči.
Na konci júna sme usporiadali druhý ročník kultúrnej akcie
s názvom Jánska vatra, kde boli
pozvané aj okolité hasičské zbory so svojou technikou a tiež aj
príslušníkmi colného úradu, ktorí
nám predviedli ukážky z práce FS

boli prizvaní aj na akciu ,,BaHaMy,
ktorá sa konala v Badíne. Spolupracovali sme pri námetových
cvičeniach s témou pouličné výtržnosti mladistvých (podpaľovanie veľkokapacitných kontajnerov). V septembri sme sa zúčastnili
kráľovskej poľovačky, kde sme organizovali dopravu a parkovanie.
V závere roka Vás opäť radi uvidíme na Štefanskej zábave, ktorú
pre vás pripravujeme.
V priebehu roka sme v celej obci
prekontrolovali hydrantovú sieť
a označili sme funkčné hydranty.
Aktuálne v spolupráci s vodárňami zabezpečujeme ich postupnú

V rámci prevencie by sme chceli apelovať na obyvateľov obce
Hrochoť, aby si pred vykurovacím
obdobím dali vyčistiť komín, resp.
venovali sa tejto problematike
vo vlastnom záujme, pretože prevencia je vždy lacnejšia ako zanedbanie a následný požiar!

AKO OHLÁSIŤ
POŽIAR
V prípade požiaru môžete zavolať
na linku 112, ktorá predstavuje
integrované celoeurópske tiesňové číslo. Druhou variantou je číslo
150. Požiar môžete ohlásiť aj priamo starostovi obce na číslo 0907
813 897 alebo veliteľovi hasičov B. Diškovi na č. 0908 903 843
Autor: Ing. Michaela Marková, Ing. Michal Mazúch
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FUTBAL
S vrcholiacou jarou skončil ďalší
ročník futbalových bojov o body
v súťažiach Stredoslovenského futbalového zväzu, kde naše
futbalové družstvá dospelých
a dorastencov pôsobia. Po jeho
skončení musíme skonštatovať,
že naše družstvá si udržali miesta
vo svojich kategóriach, i keď sa
im výsledkovo nedarilo. Dospelí v konečnom účtovaní skončili
v V. lige na jedenástom mieste.
Z 26 zápasov 10 vyhrali, 4 remizovali a 12 prehrali. Vybojovali 34
bodov s celkovým skóre 41:51.
Dorastenci sa zoznamovali s novou súťažou a ich výsledky boli
ovplyvnené aj vekom, nakoľko

za naše novovytvorené dorastenecké družstvo nastupovali
aj chlapci, ktorí budú môcť hrať
v tejto kategórii ešte 4 roky. Dorast obsadil štrnáste miesto. Z 26
zápasov dva vyhrali, jeden remizovali a 23 prehrali. Získali 7 bodov so skóre 25:144. Pristavíme sa
k tejto kategórii trochu podrobnejšie, lebo bez mládežníckej základne budúcnosť nášho dedinského futbalu je ohrozená. Bez
toho, aby do procesu aktívneho
športovania neboli zainteresovaní aj rodičia, nám to jednoducho

Turistický pochod na Poľanu

Aj tohto roku organizoval starosta obce v mesiaci máj turistický
pochod na Poľanu. Tento raz bol
spojený s návštevou kultúrneho
programu a sprievodných podujatí v rámci Dňa otvorených dverí
Biosférickej rezervácie Poľana.
Úlohy sprievodcu sa opäť zhostil
poslanec tunajšieho obecného

8

zastupiteľstva p. Miroslav Rakyta,
ktorý sa s účastníkmi pochodu
počas celej cesty ochotne delil
o svoje skúsenosti a zážitky z prírody v okolí Poľany.
Zraz účastníkov pochodu bol pri
budove Lesnej správy Kyslinky,
odkiaľ sme sa vozidlami presunuli na parkovisko Čierny Vŕšok
a stade sme už pešo pokračovali
na Poľanu. Cestou sme pri lesnej
studničke objavili ukrytý „poklad“
(v tekutom stave) od horára Komoru, ktorý viacerých potešil
a osviežil – veríme, že p. Komora

nebude fungovať. Dobré by bolo,
keby sa rodičia trochu zaujímali
o túto aktivitu, prišli na majstrovské zápasy povzbudiť mladých
hráčov. Podporiť ich, aby vytrvali,
aby sa nevzdávali hneď po prvých
sklamaniach a neúspechoch. Začiatky bývajú ťažké, ale tí, čo vytrvajú, majú neskôr radosť z tejto
hry a tí najlepší to môžu dotiahnuť ďaleko. Aj z tohto mladého
kolektívu niektorí už dohrali zápas za dospelých. V dnešnej dobe
je čoraz ťažšie nájsť obetavých
ľudí, ktorí by sa venovali hlavne
futbalovej mládeži. Aj touto cestou opakovane pozývame medzi
seba všetkých, ktorí chcú nášmu
futbalu pomáhať a realizovať sa
v tejto oblasti, či už ako hráči
alebo asistenti trénera či vedúci
mužstiev, atď. Všetci ste vo futbalovom klube vítaní.
Pred novou sezónou prišlo v našom mužstve dospelých k niekoľkým zmenám. Novou trénerskou
dvojicou sa stali J. Poničan a V. Maľa. Rozlúčili sme sa s trénerom
dospelých p. J. Mazúchom, ktorý
viedol naše družstvo v predchádzajúcej sezóne. Za jeho prácu
mu patrí naše poďakovanie. Došlo
aj k niekoľkým zmenám v kádri
družstva dospelých. Do Poník
na hosťovanie odišiel K. Mazúch

a do Lieskovca na hosťovanie
M. Spekker. Naše družstvo posilnil
M. Prostredný zo Sliača a A. Čerhýň
z Očovej, po dlhodobom zranení
sa vrátil do mužstva S. Selecký.
Počas letnej prestávky boli niektoré priestory v budove športového areálu vymaľované, rovnako boli niektoré časti oplotenia
opravené, zvárané a bol vykonaný nový náter na oplotení hlavnej
a pomocnej plochy. Rovnako boli
zabezpečené pevné brány na pomocné ihrisko, ktoré za pomoci
členov športového klubu boli
osadené. Členmi športového klubu sú: P. Mazúch – predseda, Ing.
M. Krč – podpredseda, R. Sláva –
manažér, J. Dorotovič – manažér
mládeže, Bc. M. Mazúch, M. Selecký, J. Krnáč, I. Janečko, J. Poničan,
J. Škamla, J. Uhliar, Ľ. Sláva, R. Dorotovič, M. Hanko, A. Ištvánová,
Ing. M. Marková, Mgr. I. Brzuľová
– členovia ŠK.
Autor: Bc. Marian Mazúch,
Peter Mazúch

dodrží túto tradíciu aj pri našich
prípadných ďalších návštevách
tejto lokality.
Cesta krásnou jarnou prírodou
ubiehala v družnej debate, až
sme sa dostali do cieľa našej cesty – k vodopádu Bystré, kde sme
si spravili prestávku. Odvážnejší
z nás zišli po rebríkoch až priamo k vodopádu a tí, ktorí nechali
odvahu doma, sa zatiaľ posilnili
desiatou. A potom už nič nebránilo tomu, aby sme putovali ďalej.
Keďže ďalším naším cieľom bolo
kultúrne podujatie usporiadané
pri Horskom hoteli Poľana v rámci
Dňa otvorených dverí Biosférickej
rezervácie Poľana, museli sme ab-

solvovať najnáročnejšiu časť túry
– neustále stúpanie do kopca.
V prestávkach v stúpaní sa nám
naskytol aj vďaka slnečnému počasiu jedinečný výhľad doširoka –
doďaleka. Trochu vyčerpaní sme
prišli k hotelu Poľana práve včas,
aby sme si pozreli aspoň časť
bohatého kultúrneho programu,
ktorý pripravila CHKO Poľana. Zároveň sme si dopriali trochu oddychu pred cestou späť na Čierny
Vŕšok. Tu sme sa plní dojmov rozlúčili s pocitom príjemne prežitého dňa a s nádejou, že sa opäť
stretneme na podobnej akcii.
Autor:
Ing. Drahomíra Dorotovičová
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu
4. novembra 2017 od 7.00 h
do 22.00 h.
Na hlasovacom lístku pre voľby
do zastupiteľstva môže volič
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko
poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených.

(Počet poslancov, ktorý sa volí
vo volebnom obvode je uvedený
na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby
predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného
kandidáta.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô-

vodov, má právo požiadať obec
a v deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý
bola okrsková volebná komisia
zriadená.

Súhrnný zoznam všetkých kandidátov na župana a zoznam
všetkých kandidátov na poslancov bude k nahliadnutiu na stránke https://www.minv.sk/?volby-vuc alebo na úradnej
tabuli pred obecným úradom.

Pre viac INFORMÁCIÍ o obci sledujte úradnú tabuľu alebo elektronické médiá

www.facebook.com/obechrochot
www.hrochot.sk

Separujme odpad, správajme sa zodpovedne
V tejto časti by sme Vám chceli
priblížiť viacero informácií, ktoré
by sme si mali ako zodpovední
občania uvedomiť. Separácia odpadu nie je výmysel. Vo vyspelých západných krajinách je tento model nakladania s odpadmi
zaužívaný každou domácnosťou.
Pre nás ako občanov je dôležité
si uvedomiť, že obec každý mesiac vynakladá približne 3000 eur
za odvoz komunálneho zmesového odpadu, v porovnaní s odvozom separovaného odpadu,
ktorého vývoz je bezplatný. Cieľom separácie je vrátiť druhotné
suroviny späť do výrobného pro-

cesu a tým pádom obmedzíme
ťažbu prvotných surovín, znížime
počet skládok a spaľovní odpadu,
čo priamoúmerne súvisí s nižším
znečistením ovzdušia.
Z ekonomického hľadiska je výhodnosť triedenia jednoduchá,
čím viac recyklujeme, tým menej
platíme za netriedený tzv. komunálny odpad. Preto sa spoločne
snažme, čo najviac recyklovať,
snažme sa učiť naše deti správnemu zaradeniu separovaných
surovín, pretože je tu legislatívny
predpoklad, že v budúcnosti sa
bude výška poplatkov za komunálny odpad odvíjať od schop-

nosti separácie domácností. Nie
každý z nás možno vie, ale separovanie je rozdelené podľa farebných vriec, ktoré pravidelne domácnosti dostávajú. V prípade, že
tieto vrecia nemáte, je potrebné
ísť na obecný úrad a predmetné
vrecia na separáciu si vyzdvihnúť
bezplatne.
FARBA ROZLÍŠENIA JEDNOTLIVÝCH VRIEC
Zelené vrece
Modré vrece
Žlté vrece
Červené vrece

– SKLO
– PAPIER
– PLASTY
– KOVY

TEXTILNÝ odpad môžete zaniesť
do prenosných kontajnerov pri
kultúrnom dome a pri futbalovom ihrisku.
ELEKTROODPAD, NEBEZPEČNÝ
ODPAD obec zbiera pravidelne,
ako aj rozmiestnenie VELKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV sa
uskutočňuje v obci v jarnom a jesennom období.
STAVEBNÁ SUŤ sa v zmysle VZN
obce umiestňuje na skládku odpadov vo Zvolenskej Slatine.
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Z histórie našej obce
Rozhodli sme sa, že Vám prostredníctvom obecných novín budeme prinášať zaujímavé články a historické míľniky. Články resp.
citácie sú prevzaté z Kroniky obce Hrochoť od roku 1917 – 1987.
Koncom roku 1987 bolo v Hrochoti 420 obývaných domov. Drvivá
väčšina z nich je moderná, murovaná. Dvadsať domov bolo neobývaných a budú sa asanovať. Skolaudovalo sa šesť nových rodinných domov – Jána Holíka, Pavla Majera, Jána Uhliara, Dušana
Považanca, Vladimíra Mazúcha a Jána Ištvána.
ŠKOLSTVO
V školskom roku 1987 – 1988
od 1. septembra nastúpilo do 11
tried základnej školy 258 žiakov,
čo je o 10 viac ako vlani. V prvom
stupni v šiestich triedach sa učilo
132 žiakov, z nich bolo 36 prvákov. V základnej škole sú vytvorené oddelenia školskej družiny,
do ktorých chodilo 46 žiakov.
Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole zabezpečovalo 16
kvalifikovaných a jedna nekvalifikovaná pedagogická sila. Riaditeľom školy je Ján Spišiak č. d. 332.

HASIČI
Dňa 9. júna 1987 sa v tejto organizácii uskutočnila tematická
previerka zabezpečovania úloh
požiarnej ochrany. Zistilo sa, že
vozidlo CAS 25 ŠRTHP je garážované v drevenej šope. Tento
objekt je z hľadiska ochrany nevyhovujúci, lebo obvodové steny
sú z dosák, ktoré sú na niektorých
miestach odtrhnuté. Vzniká tak
riziko vniknutia nepovolaných
osôb do objektu a zneužitia alebo

poškodenia techniky. Opodstatnenosť tohto sa napokon potvrdila vlani, keď neznáma osoba
ukradla z vozidla výstražný maják.
Vozidlo je teraz umiestnené v garáži TJ Družstevník na úkor toho,
že autobus TJ parkuje pod holým
nebom.
OBECNÝ ÚRAD
Dnes sa v obci telefónna sieť roz-

rástla na 36 súkromných staníc
telefónnych účastníkov. Úradný
telefón má MNV, JRD, nová materská škola, detské jasle, základná
škola, zdravotné stredisko, Lesná
správa Kyslinky, zmiešaná predajňa Jednoty – SD, závod verejného
stravovania Jednoty – SD a farský
úrad.
Podľa evidencie MNV v Hrochoti v závere roka 1987 žilo v obci
1530 obyvateľov, čo je o 20 menej ako v predchádzajúcom roku.
V tomto roku sa narodilo 15 detí,
zomrelo 25 občanov. Z Hrochote
sa odsťahovalo 28 občanov z dôvodu nového zamestnania alebo
za bytom. Do obce sa prisťahovalo 18 nových obyvateľov.
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Telovýchovná jednota Družstevník sa vo svojej činnosti
zameriavala na reprezentáciu
obce na športovom poli, najmä

JRD
V roku 1987 boli dosiahnuté výborné výsledky v pestovaní husto
siatych obilnín. Zo 130 hektárov,
z toho pšenice na 90, raže na 30
a jačmeňa na 10 hektároch, dopestovali priemerne 4,63 tony
z hektára. Družstevníci dodali
do štátneho nákupu 517 ton zemiakov, z toho 180 ton tvorili netriedené zemiaky.
Živočíšna výroba – od 395 dojníc bolo odchovaných 423 teliat.
V roku 1987 od jednej dojnice dosiahli priemerne 3350 litrov mlieka, čo je najviac v histórii družstva.
Plán nákupu mlieka bol prekročený o 15 657 litrov a dosiahol
1 190 657 litrov. Veľké sú rozdiely
medzi kolektívmi dojičiek v jednotlivých dvoroch a kravínoch.
Kým kolektív v maštali K-98 dosiahol mliečnu úžitkovosť na jednu
dojnicu priemerne 3573 a dodávku 3157 litrov, v kravíne K-116 zaznamenali úžitkovosť iba 3091 litrov a dodávku 2730 litrov mlieka.
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na futbalových trávnikoch. Mužstvo dospelých v jarnej odvetnej
časti III. triedy nedosiahlo cieľ –
postup do II. triedy. Nový futbalový ročník 1987 – 1988 začali
podstatne lepšie a popredným
umiestnením v tabuľke po jesennej časti potvrdili svoje ambície.
V prestávke medzi súťažiami
usporiadali tradičný futbalový
turnaj dospelých a naši reprezentanti skončili na druhom mieste.
Predsedom organizácie bol i naďalej Ján Potančok, č. d. 302.

Prehľad chystaných kultúrnych
podujatí
November
– Blahoželanie jubilantom, Uvítanie detí do života, Výročia sobášov
– Fsk Hrochoťan – Pozdravy jubilantom

December
–
–
–
–

Vianočné trhy Budapešť (2. 12. 2017)
Vianočný starostovský punč (16. 12. 2017)
Vianočný koncert ZŠ s MŠ Hrochoť
DHZ Hrochoť: Štefánska zábava

K

r
á
d
n
ale

STALO SA V ROKU

• Prvý autobusový spoj na trase Hrochoť – Banská Bystrica – späť
začal premávať v roku 1948
• 16. septembra 1950 sa v obci prvýkrát rozsvietili elektrické žiarovky
• Pošta a telegraf začali fungovať v Hrochoti v roku 1954
• 9. septembra 1956 sa začal stavať kultúrny dom
• Do 1971 nemala obec verejný vodovod
• Posledná jazda povestnej Hrochotskej mašinky bola v roku 1975
• 1. septembra 1980 sa začalo vyučovanie v novej materskej škole
pre 60 detí
• Koncom roka 1986 bol vybudovaný lyžiarsky vlek na kopci zvanom Podvosičie
• Zimy v roku 1987 sa blížli k –31 °C
• V roku 1987 malo v obci zavedený súkromný telefón 36 obydlí

Spoločenské okienko
Narodili sa

Opustili nás

Oliver Havrda
Jakub Selecký
Timotej Biely
Viliam Črepovský
Peter Berky
Dominik Hlačina
Anna Galvánková
Martin Mazúch
Letícia Emily Berkyová
Alžbetka Melicherová
Jaroslav Fabian Dunko
Ján Herda

Ján Ondrejka
Jozef Berky
Ján Šimko
Anna Mazúchová
Zuzana Žilová
Zuzana Škamlová
Ľubomír Ondrejka
Ján Mazúch

81 rokov
56 rokov
77 rokov
75 rokov
86 rokov
87 rokov
65 rokov
77 rokov

Opäť v mesiaci október budeme pre Vás realizovať v našej obci zber
odpadu cez veľkoobjemové kontajnery.
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