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Vážení spoluobčania,

rok 2017, ktorý sme prežili v každodenných starostiach, ale i radostiach, zostane už len v našich
spomienkach a činoch. Určite sa
ho každý snažil naplniť tak, ako
najlepšie vedel – či už v oblasti
pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Pri pohľade na minulý rok, ale
najmä na dni, ktoré sú pred nami,
je treba povedať, že nadchádzajúce obdobie nebude pre našu
obec o nič ľahšie ako to predchádzajúce. Ak by som mal bilancovať
rok 2017, tak musím jednoznačne
povedať, že veľa práce sme urobili
na úseku spracovávania projektov, a to hlavne pri zámeroch na
rekonštrukciu materskej školy, výmeny kotlov kotolne v základnej
škole, rekonštrukcie polytechnických učební v základnej škole, prípravy priestoru pri dome smútku
na parkovacie plochy, oplotenie
areálu obecného úradu, vytvorenia spevnenej plochy a zakúpenia dvojgaráže pre potreby DHZO

Ročník II

a obce. Do tejto chvíle však nedisponujeme informáciami o úspešnosti či neúspešnosti niektorých
projektov. Napriek tomu má obec
vydané na všetky podané projekty stavebné povolenie a môže
ich využiť pri opakovaní výziev
resp. pri financovaní z vlastných

marec 2018

chu, na ktorej je postavená dvojgaráž pre potreby obce a DHZO.
Taktiež sme pripravili projektovú
dokumentáciu pre opravu a rekonštrukciu parku oproti Jednote a pri materskej škole, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia
v materskej škole (MŠ), uskutoč-

Nepredajné

ku. Na túto aktivitu v súčasnosti
prebieha proces obstarávania
na architektonickú štúdiu.
V roku 2018 očakávame, že budú
omnoho rýchlejšie vyhodnotené
projekty, ktoré sme tak prácne
spracovávali, a že začneme s konkrétnymi prácami.

Sadovnícke riešenie priestranstva
pri autobusovej zastávke v Hrochoti

zdrojov. Z vlastných finančných
prostriedkov obec zrealizovala
oplotenie areálu obecného úradu, vybudovala spevnenú plo-

nila sa výmena okien na budove
telocvične, výmena exteriérových
a interiérových dverí na kultúrnom dome, pokračuje výstavba
lekárne. Máme aktuálne vytvorený passport cintorína aj s virtuálnym cintorínom. V krátkom
období budú osadené nové detské preliezky v MŠ. Za zmienku
stojí informácia, že konečne boli
schválené projekty pre Miestnu
akčnú skupinu (MAS) Podpoľania, čo pre našu obec znamená,
že v horizonte druhého štvrťroka
2018 by sme mohli čerpať finančné zdroje na projekty. Náš zámer
je uskutočniť vybudovanie parkovacích plôch pri dome smút-

V blízkej budúcnosti pripravujeme rekonštrukciu zdravotného strediska, ktorá z finančných
možností obce bude pozostávať
z dvoch etáp. V prvej etape dôjde
ku komplexnému zatepleniu budovy so zmenou vstupu do priestorov sociálnych zariadení a rekonštrukciou sociálnych zariadení.
Začnú prípravné práce ohľadom
komasácie, rovnako už prebieha
proces územnoplánovacej dokumentácie obce Hrochoť – zmeny
a doplnky č. 1. V obci v niektorých
častiach bude osadené nové značenie (smerové šípky), ktoré pomôže pri orientácii v intraviláne
obce.
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Zrejme neuniklo vašej pozornosti, že zo strany obce sa čoraz väčší
dôraz kladie na environmentálnu
disciplínu. Napriek opakovaným
oznamom a výzvam v miestnom
rozhlase musím vysloviť nespokojnosť so znečisťovaním životného prostredia, separovaním
odpadu a podobne. Tu bude
potrebné zakomponovať príslušnú tematiku i do výučby a takto
už od ranného veku pripravovať
našu najmladšiu generáciu na elimináciu tejto ľudskej ľahostajnosti, ba v mnohých prípadoch
až bezohľadnosti.

Uznesenia z OZ Hrochoť
Schválenie podania žiadosti o dotáciu – Podpora rozvoja športu
na rok 2018: Multifunkčné ihrisko – výmena povrchu
Návrh VZN obce Hrochoť číslo
1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb

Informatívna správa starostu
obce o prijatí žiadosti na prenájom nebytových priestorov – Ondrej Brzuľa, Pod Dubovým dielom
177, Hrochoť.
Návrh úpravy rozpočtu obce Hrochoť na rok 2018 – rozpočtové
opatrenia č. 1

Schválenie podania žiadosti o dotáciu na Ministerstvo dopravy
a výstavby SR v súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obce na Územný plán obce
Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1
Autor: Bc. Marian Mazúch

dominantu Námestia hrdinov –
Pamätník milénia, ktorú tvorí vysoký stĺp s archanjelom Gabrielom
so svätoštefanskou korunou, súsošie predstavujúce príchod Maďarov na územie svojej novej vlasti
a po oboch stranách stĺpa v polkruhu umiestnené sochy osobností maďarskej histórie – významných panovníkov a vodcov
protihabsburgských povstaní.
Prehliadka mesta pokračovala
v neďalekom mestskom parku.

V jeho centre nás svojou architektúrou zaujal hrad Vajdahunyad,
ktorý je napodobeninou historickej stavby nachádzajúcej sa
v dnešnom Rumunsku. Stavba je
zaujímavá aj tým, že je zmesou
rôznych stavebných slohov.
Z Pešti sme sa autobusom cez
Széchenyiho reťazový most, ktorý strážia kamenné sochy levov,
dostali na druhý breh Dunaja
do historickej časti mesta zvanej
Buda. Tu sa na Hradnom vrchu na-

Zájazd do Budapešti
Stalo sa už tradíciou, že v predvianočnom čase organizuje starosta
našej obce zájazd na vianočné
trhy do niektorého z miest susedných krajín s cieľom nielen navštíviť tamojšie vychýrené trhy, ale
aj spoznať históriu navštíveného
mesta.
Nebolo tomu inak ani začiatkom
decembra minulého roka, kedy sa
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cestovatelia z našej obce vybrali
tentoraz do hlavného mesto Maďarska – Budapešti. Metropola našich južných susedov nás privítala
slnečným, aj keď poriadne mrazivým počasím. Jej návštevu sme
začali v časti Pešť na rozsiahlom
Námestí hrdinov. Sprievodkyňa
cestovnej kancelárie zabezpečujúcej tento zájazd nám predstavila
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11. SPOLOČENSKÝ PLES 13. 1. 2018
Dňa 13. januára 2018 naša škola, v spolupráci s Rodičovskou radou pri
ZŠ Hrochoť a OÚ Hrochoť, organizovala 11. SPOLOČENSKÝ PLES. Hoci
sme sa zišli nie vo veľkom počte, nálada bola výborná. Do tanca nám
hrala ľudová hudba Vrchárski hudci a spoločenskú akciu tanečne spestril
Folklórny súbor Urpín. Kultúrny dom, rozžiarený hviezdnou výzdobou,
vytvoril atmosféru, pri ktorej sa každý cítil tak trochu ako hviezda. Chceme vyjadriť vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii tohto plesu, sponzorom a samozrejme účastníkom tejto akcie.
Ďakujeme vám za vašu podporu. Tešíme sa na vás opäť o rok.
Autor: Mgr. Zuzana Muchová

chádza rozsiahly hradný komplex,
ktorý bol sídlom uhorských kráľov – Budínsky hrad (Kráľovský palác). Výstupom po niekoľkých desiatkach schodov sme sa dostali
do centra tohto hradného areálu,
ktoré sa hemžilo stovkami turistov zo všetkých kútov sveta. A tu
bolo veru na čo pozerať. História
na nás dýchala na každom kroku.
Najprv nás zaujala Rybárska bašta
s vyhliadkovou terasou, z ktorej sa
nám naskytol nádherný pohľad
na Dunaj a peštiansku časť mesta. Neďaleko od Rybárskej bašty
sme sa mohli kochať pohľadom
na Chrám kráľa Mateja, v ktorom
bola za uhorskú panovníčku korunovaná Alžbeta Bavorská, známejšia ako Sissi.
Niektorí z nás navštívili aj interiér tohto chrámu, iní sa vydali
na prechádzku po rozľahlom hradnom areáli s množstvom zákutí
a zaujímavostí, akými nesporne sú
impozantná fontána Mateja Korvína, jazdecká socha sv. Štefana, či
bronzová socha mýtického vtáka
turul, ktorý mal ochraňovať palác.
Po návšteve Hradného vrchu sme
sa vrátili späť na ľavý breh Dunaja
do časti Pešť, aby sme zakúsili pravú atmosféru budapeštianskych
vianočných trhov. Najprv sme sa
zastavili na trhoch, ktoré sa konali pri Bazilike sv. Štefana, a potom
sme sa presunuli na neďaleké
hlavné vianočné trhy na námestí Vorosmarty tér. Predierajúc sa
húfom návštevníkov trhov sme

obdivovali sortiment, ktorý ponúkali predavači v stánkoch – rôzne
výrobky ľudových výrobcov, kožušiny, oblečenie, šperky, vianočné ozdoby, výrobky z dreva a keramiky, maďarské vína, tradičné
mäsové výrobky, syry, med, papriku, cukrovinky od výmyslu sveta.
A k tomu sa námestím a priľahlými
uličkami šírila vôňa kulinárskych
dobrôt, ktorá pokúšala chuťové
poháriky nejedného z nás. Mnohí neodolali a vyskúšali niektorú
z domácich špecialít priamo na trhoch. Iní zašli na kávu a koláč
do tepla niektorej z nespočetného
množstva kaviarničiek a cukrární,
ba zopár šťastlivcom sa podarilo
nájsť slávnu kaviareň Gerbaud
Café a dať si vynikajúcu kávu v jej
nádhernom interiéri.
S prichádzajúcim večerom sa
na domoch lemujúcich námestie
a v blízkych uliciach postupne
rozsvietilo tisíce malých žiaroviek
mnohých farieb zoskupených
do rôznych tvarov, ktoré doslova rozžiarili priestory trhoviska
s pribúdajúcim davom turistov.
Pre nás však už nastal čas lúčenia
s Budapešťou. Po predvlaňajšej
Viedni a minuloročnom Krakowe
sa Budapešť stala ďalším mestom,
v ktorom sme zažili atmosféru
vianočných trhov. Zároveň sme videli a spoznali kúsok bohatej histórie maďarskej metropoly. Ktoré
mesto navštívime nabudúce?
Ing. Drahomíra Dorotovičová

Fašiangy – čas hodovania
a veselosti
Fašiangy sú obdobím sviatku
Zvestovania pána (Traja králi) až
po začiatok 40-dňového veľkého
pôstu, ktorý sa začína na Popolcovú (alebo aj škaredú) stredu.
Tento čas je obdobím od zimy
k jari, počas ktorého sa odohrávajú svadby, zabíjačky, tanečné
zábavy, bály.
Aj v našej obci sme už po 4. ročník
uskutočnili „Obecnú zabíjačku“.
10. februára 2018 sa dedinou šírila vôňa zabíjačkových dobrôt. Pred naším OU si obyvatelia mohli pozrieť prácu pri spracovaní mäsa a zakúpiť zabíjačkové špeciality. Ceny
výrobkov boli prijateľné, chuť výborná, a tak nie čudo, že sa postupne
vyprázdnili všetky pekáče a tácky.
Fašiangy, Fašiangy fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
V stánkoch bolo možné ochutnať pečenú klobásu, jaterničky, cigánsku
pečienku, pečené rebierka, ale aj pravú zabíjačkovú kapustnicu. Mohli
sme si obzrieť aj prácu ľudových remeselníkov. O dobrú náladu sa postarala ľudová hudba Paľa Trnku z Poník a hudobná skupina GPB 3.
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Akcia mala aj tento rok úspech a za to sa chcem poďakovať všetkým, čo
sa pričinili o jej zdarný priebeh – mäsiarom, kuchárom, našim požiarnikom ako aj Vám milí občania, ktorí ste sa akcie zúčastnili.
Autor: Bc. Marian Mazúch

Poštové holuby – náš koníček
V obci Hrochoť je mnoho chovateľov poštových holubov. Prví
chovatelia sa datujú zhruba od
roku 1963. Boli to p.Ján Senko
Srniak a p.Ján Dorotovič Chaľko.
Neskôr k chovu holubov sa pripojili p.Selecký, p. Ondrejka, p. Šimko, postupne ďalší a ďalší.
Začiatky pre chovateľov boli veľmi ťažké. Dolet holubov museli
chodiť vyhodnocovať cez Poloň
na bicykloch do Dúbravice, nakoľko nevlastnili konštatovacie
hodiny. Holuby chodili nasádzať
na preteky najskôr do Banskej
Bystrice, potom do Zvol. Slatiny,

Zvolena a naposledy do Lieskovca. Napokon sa holubiari v roku
2014 rozhodli založiť základnú
organizáciu v Hrochoti.
Na začiatku mala ZO 15 členov,
z toho 11 pretekových družstiev.
Dnes má 19 členov a 15 pretekových družstiev. Za svojho predse-

„Čo je aj tá Hrochoť taká ovravená,
ale z nej vychodí čeľaď premilená...
Hrochoť oplýva krásami prírody,
kultúrneho dedičstva tradičného
folklóru, ale skutočnou krásou
tejto malebnej obce sú ľudia –
rodáci. K jedným z takých patrí aj milovník tradičnej ľudovej
kultúry, u nás v obci známy ako
výborný spevák hrochotských
piesni Ondrej Selecký. Obzvlášť
však v ostatnom období sa do pozornosti folkloristov zapísal svojou hrou na fujare, pričom fujary
ba aj píšťalky alebo valaské flauty
aj sám vyrába. Počas Folklórnych
slávnosti pod Poľanou v Detve sa
často uskutočňujú rôzne súťaže,
z ktorých asi najdlhšiu tradíciu má
súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov. Ondrej Selecký
a jeho fujary i valaské flauty boli
v roku 2010 ocenené plaketou Instrumentum Excellens za udržiavanie tradičnej výroby ľudových
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nástrojov, pričom tieto nástroje sa
vyznačujú výbornými hudobno-akustickými vlastnosťami a esteticky veľmi citlivou a tradíciu dodržiavajúcou výzdobou.
Vzťah Ondreja Seleckého k tradičnej ľudovej kultúre je prirodzenou súčasťou jeho života už
od narodenia. A ani niet divu, veď
vyrastal v prostredí, kde ľudové
umenie žilo v tej najprirodzenejšej podobe. V tejto súvislosti rád
spomína na svojich rodičov i starých rodičov, s ktorými ako chlapec chodieval na rôzne krštenia,
svadby, ďalšie rodinné oslavy,
váľanie májov, rukovačky, kde
zaznievali tóny hrochotskej muziky a krásne hrochotské piesne.
Obzvlášť mu učarovala valaská
kultúra, ktorej jednými z autentických nositeľov boli i mnohí
jeho príbuzní. V nich mladý On-

du ZO si holubiari zvolili p. Jána
Seleckého. Chovatelia dosahujú
veľmi dobré výsledky, a tým dobre
reprezentujú obec Hrochoť, čoho
dôkazom sú aj výsledky v doletoch holubov jednotlivých chovateľov. Spomenieme aspoň niektoré. Holub p. Jána Seleckého zaletel
v roku 2004 1100 km na trati Kiel
(Nemecko), čoho výsledkom bolo
1. miesto na Slovensku. V roku
2011 v testovacej stanici získal holub na dolet 3. miesto v Nite. O dva
roky neskôr ďalší holub sa umiestnil na 1. mieste ESO v testovacej
stanici Nitra.
Posledný veľký úspech bol dosiahnutý v testovacej stanici Tatry, r. 2017, kde holub p. Juraja Seleckého obsadil 1. miesto. Takto
by sme mohli vymenovať ďalšie
úspechy dosiahnuté v ZO Hrochoť. V oblastnom združení, ktoré má zhruba 120 členov, sa naši
chovatelia umiestňujú v súťaži

väčšinou od 1. – 20. miesta. Oblasť zastupujú členovia ZO Hrochoť, Zvol. Slatina, Zvolen, Žiar
nad Hronom, Lovčica Trubín, Žarnovica Brehy. ZO Hrochoť usporiadala dve oblastné výstavy,
ktoré sa uskutočnili v našej obci
v kultúrnom dome a tieto boli
oblastným výborom vyhodnotené ako veľmi dobré.
V roku 2018 nás čaká náročná
sezóna. Naše holuby musia absolvovať dolet 2 Českej republiky
a to až 13-krát v rozpätí od 350
do 550 km, ďalej 3-krát z Nemecka od 700 do 900 km.
Veľká vďaka patrí starostovi obce
za poskytnutie priestorov pre nasádzanie holubov. Chovatelia holubov chcú aj naďalej robiť dobré
meno obci Hrochoť. Je na škodu
veci, že mladí ľudia akoby stratili
záujem o tento prekrásny koníček.
Autor: Ján Selecký,
predseda ZO Hrochoť

drej vnímal spojitosť materiálnej
i duchovnej kultúry starších Hrochoťanov, ktorí formovali nielen
kultúru v tej podobe ako ju dnes
poznáme, ale vnášali kultúru aj
do krás krajiny. To sa potom vrylo
do Ondrejovej citlivej duše, z ktorej na povrch vychádzajú veľmi
zádumčivé a svojím obsahom
nádherné piesne, ktoré môže
svojrázne zahrať a zaspievať len
ten, kto v takomto prostredí vyrastal a žije.

Preto popri iných veciach Ondrej
Selecký od mladosti túžil počúvať, ale aj sám si zahrať na fujare.
Piesne poznal, veď ich spievali
jeho otec, ale aj jeho strýcovia
alebo učokovia. Už len si fujaru
zadovážiť alebo vyrobiť. Preto
sa v istom období vybral za známym hrochotským výrobcom
hudobných nástrojov Jánom
Šteskom, s ktorým si vyrobil prvú
fujaru a nakoniec sa stali priateľmi. No kdesi vnútri horel ohník
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záujmu o tento nástroj, preto
akýmsi prvým učiteľom, ktorý
Ondreja zasvätil do tajov hry
na fujaru sa stal známy folklorista
a výtvarník Milan Štesko z Banskej Bystrice. A keďže Milanov
brat Jano zdobil fujary prevažne
vybíjaním mosadzným plieškom
alebo drôtikom a Ondrej mal
záujem o tradične zdobenú fujaru, ďalším jeho priateľom i zasväťovateľom do tajov výroby sa stal
Dušan Šúr z Banskej Bystrice. No
obzvlášť mu boli inšpiráciou pre
ďalšie smerovanie jeho záľuby
dvaja hrochotskí rodáci – Martin
Škamla Srniačik s jeho osobitým
speváckym nadaním i znalosťami starých hrochotských piesni
a pán prof. Križo, výborný spevák,
v mladosti i tanečník, milovník
a znalec hrochotského folklóru,
ktorý Ondreja motivoval k verejnej prezentácii jeho záľuby.
Ondrej Selecký patrí k tým, ktorí si ctia tradíciu. Fujary vyrába
v minulosti zaužívanými postupmi. Využíva najčastejšie bazové
drevo, ale pekne znejú aj jeho
jaseňové i javorové fujary. No občas siahne aj po iných drevinách,
ako napr. agát, ktorý sa vyznačuje tvrdosťou a zaujímavou rezonanciou.
V hre sa u Ondreja Seleckého významne cení nesmierna znalosť
širokého repertoára hrochotských
piesni, osobitý sugestívny naturel
intonačne čisto hranej melódie
a výborný spev. Nečudo, že Ondreja postupne spoznávalo folklóru chtivé publikum nielen na
Hrochoti, ale aj v širokom okolí.
Domáci ho poznajú aj z vystúpení
spolu s Annou Jakubíkovou a Annou Pecníkovou v hrochotskom
evanjelickom kostole. Účinkoval
aj na najvýznamnejších folklórnych festivaloch na Slovensku
a v Čechách, a to v Strážnici, vo Východnej, v Detve, v Heľpe, v Očovej, v Hrušove, v Čiernom Balogu,
v Korytárkach, v Utekáči, v Strelníkoch, v Ponikách a ďalších obciach
bližšieho i širšieho okolia.

Pre mnohých je tiež známy z vysielania Slovenského rozhlasu,
Rádia Regina, ako aj z televíznych
programov – naposledy spolu
s ĽH Paľáčovci a ďalšími Hrochoťanmi účinkoval v úspešnej
súťaži Zem Spieva, pričom toto
ich vystúpenie sa stretlo s veľmi
priaznivým diváckym ohlasom.
V roku 2005 pri príležitosti zápisu
fujary do svetového nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO sa
Ondrej Selecký aktívne podieľal
na príprave podkladových materiálov a jeho hra a spev boli zaznamenané na prezentačnom DVD
k tejto udalosti. Záznam jeho hry
bol použitý aj v úspešnom dokumentárnom filme „Poľana“, ktorý
bol prezentovaný na Svetovom
kongrese biosférických rezervácií
v peruánskom hlavnom meste
Lima. V roku 2011 reprezentoval
našu vlasť i rodnú obec na medzinárodnom folklórnom festivale
„Tabor and Pipe“ v meste Gloucester vo Veľkej Británii. V rokoch
2012 a 2015 účinkoval na medzinárodnom podujatí v Maďarskom
Szént Endré, neďaleko Budapešti. Jeho fujary znejú v rukách interpretov nielen zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia, pričom ich
osobitosť ocenila anglická hudobná skladateľka Lorna Reay
z Londýna.
V roku 2017 bola Ondrejovi Seleckému, ako jednému z mála,
udelená plaketa Juraja Kubinca
za udržiavanie a autentickú interpretáciu fujarových piesni.
Vzťah k ľudovej kultúre a k prírode rodnej obce Hrochoť si Ondrej
Selecký pretavil aj do ďalšej záľuby a tou je včelárstvo, ktorému sa
venuje od detstva.
V našich dedinách je mnoho zaujímavých osobností, ktorých
formoval sám život. Jedného z takých sme si v tomto článku priblížili a prajeme mu ešte mnoho
tvorivého elánu, úspešných vystúpení a pevného zdravia.

Jeseň, pani bohatá
V októbri si každoročne pripomíname sviatok Úcty k starším,
preto dňa 16. 10. 2017 bola naša
Základná škola v Hrochoti otvorená pre všetkých priaznivcov
dobrej nálady a tvorivej atmosféry. Zapojili sme aj rodičov a
starých rodičov do výchovnovzdelávacieho procesu, aby sme i
takto vytvárali partnerské vzťahy
medzi školou a rodičmi. Naši žiaci
1. stupňa ZŠ spolu so svojimi blízkymi už 13. rok prezentovali svoju tvorivosť a zručnosť v mimovyučovacej aktivite pod názvom
JESEŇ – PANI BOHATÁ.
Úlohou zúčastnených bolo vytvoriť z rôznych druhov ovocia, zeleniny a iného prírodného materiálu hocijaké obydlie pre zvieratká,

ľudí, víly, škriatkov, vodníkov a iné
vymyslené postavičky. Téma niesla názov DOMČEKOVO.
Stretnutie pedagógov 1. stupňa
ZŠ a ŠKD, rodičov, starých rodičov
a samozrejme našich ratolestí bolo
od prvej chvíle milé a úspešné. Veď
sa nás zišlo okolo 90. Deti prejavili
svoj talent v polhodinovom kultúrnom programe, spievali, tancovali,
recitovali, hrali na hudobných nástrojoch a tiež zahrali divadielko
O Červenej čiapočke. Starým rodičom odovzdali skromný darček
v podobe lineckého pečiva v tvare smajlíka. Len nazrite do nášho
fotoalbumu... Veríme, že tradícia
bude aj v nasledujúcom jesennom
období takto úspešne pokračovať!
Mgr. Ivana Majlingová

Uvítanie detí do života
(14. 11. 2017) a oslava životných
jubileí (15. 11. 2017) sú každoročne krásnymi akciami, ktoré napĺňajú ľudí veľkými emóciami. Aj
v tomto kalendárnom roku žiaci
našej školy (DFS Hučava, Spievanky) pozdravili krátkym kultúrnym

programom občanov Hrochote
a zaspievali uspávanku novým
obyvateľom našej dedinky. Vrúcny
potlesk a slzičky v očiach oslávencov nasvedčovali tomu, že ich tento detský darček zahrial pri srdci.
Mgr. Zuzana Muchová

Autor: Karol Kočík
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Zbor pre občianske záležitosti (zpoz) Človek – Človeku
v Hrochoti je tu pre vás všetkých našich obyvateľov
... A v tom večnom kolobehu života vždy budú dávať istotu slová:
„mám ťa rád, mám ťa rada...“
Vyslovuje ich dieťa rodičom, rodič deťom,
muž žene, žena mužovi, priateľ priateľovi.
Majú význam v každom veku a je dobre,
že na tieto slová nezabúdame...

Žijeme v dobe, keď sa aj malé národy prezentujú práve cez kultúru,
umenie, ľudové zvyky a tradície.
Každá obec, či mesto si vytvára
vlastnú paletu kultúrno – spoločenských podujatí pre svojich
obyvateľov a Zbor pre občianske
záležitosti (ZPOZ) prostredníctvom občianskych obradov a slávností zastrešuje mnohé z nich.
Jeho činnosť je vizitkou obce,
dokumentuje celkový vzťah starostu obce, poslancov obecného
zastupiteľstva k svojim občanom,
dávajú im priestor usporiadať pre
nich dôstojnú občiansku slávnosť,
na ktorú budú dlho spomínať.
Občianske obrady a slávnosti podnecujú pocit spolupatričnosti ku
svojmu rodisku, úctu a pozornosť
človeka k človeku, sú prejavom
spoločenského uznania a ocenenia. Zároveň predstavujú jednu
z foriem zabezpečovania občianskych práv človeka, prejavujúcich
sa v možnosti slobodnej voľby
pri významných udalostiach jeho
života.
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Zbor pre občianske záležitosti v našej obci je členom celoslovenského Združenia ZPOZ
so sídlom v Banskej Bystrici. Nie
je možné obsiahnuť celú paletu
jeho aktivít, pretože táto práca

musí byť flexibilná, musí reagovať na požiadavky občanov
a organizácií.
Aktivity prostredníctvom Zboru
pre občianske záležitosti (ZPOZ),
si všímajú život človeka v každej
významnej chvíli od narodenia,
pri vítaní do života, cez okamihy
zakladania novej rodiny, významné výročia, udalosti, pamätné dni,
až po okamih poslednej rozlúčky. Obec Hrochoť v rámci ZPOZ
v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Hrochoť,
Folklórnou skupinou Hrochoťan,
ľudových hudieb pôsobiacich
v našej obci, miestnym klubom
dôchodcov, Zväzu protifašistických bojovníkov a ďalšími, organizuje na základe aktuálnych
potrieb pre svojich obyvateľov
nasledovné obrady, slávnosti
a podujatia :

Občianske obrady:

1. uzavretie manželstva (v spolupráci s matričným úradom Čerín)
2. pohreb – a) občiansky pohreb; b) občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe
Rodinné slávnosti:
1. vítanie dieťaťa do života
2. životné jubileá
3. jubilejné sobáše
Spoločenské slávnosti: 1. rozlúčka s materskou, alebo základnou školou
2. slávnosť ku Dňu matiek
8. podujatie pre seniorov (Mesiac úcty k starším)
9. iné podujatia podľa potrieb obce, občanov a spoločenských organizácií
Spomienkové slávnosti: 1. na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života
2. k výročiu SNP
3. k oslobodeniu obce, ku Dňu víťazstva nad fašizmom
4. iné slávnosti
Slávnosti samosprávy: 1. ocenenie významných osobností obce
2. udelenie čestného občianstva
3. prijatie významnej delegácie – osobnosti na pôde obce
4. uzatvorenie družobnej (partnerskej) zmluvy na pôde obce
Iné:
1. podujatie pre Dom seniorov a Domov dôchodcov
2. návštevy starších a osamelých občanov
Dedinka. Krásna, malebná...
Lesy, lúky plné kvetov a na poliach klasy...
To je môj domov, kúsok zeme pripútaný k môjmu srdcu.
Nedá sa naň zabudnúť.
To je moja dedina,
tá najkrajšia zo všetkých čo núka svet...

Autor: Ing. Marta Šágiová,
členka ZPOZ pri OZ Hrochoť
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„Poďme robiť správnu vec“

Z našej kroniky

Budujme si pozitívny vzťah k životRok 1986 je veľmi významný.
nému prostrediu nielen prechádzPripravujeme sa na rokovakami a výletmi do prírody, ale aj
nie XVII. Zjazdu KSČ i na voľsprávnymi návykmi v domácnosti.
by do zastupiteľských zborov
Ochrana životného prostredia sa
všetkých stupňov. Tieto významné čerpala ani
už vďaka správnej výchove detí
udalosti ovplyvnili život a prácu koruna, sa skrýva viac ako šesť ti- stane pre nich samozrejmosťou,
v našej obci. Naši občania na ich síc brigádnických hodín.
napríklad aj v návyku správnepočesť prijali hodnotný všeobec- Úspešne pracuje tiež TJ Druž- ho triedenia odpadu. Výchova
ný socialistický záväzok. Zaviazali stevník, ktorej predsedom je Ján však nekončí pri deťoch, ďalšie
sa vytvoriť hodnotu diela za viac Potančok. K futbalovému ihris- vzdelávanie je rovnako potrebné
ako päť a pol milióna korún. Ten- ku koncom roka 1986 na kopci a dôležité aj pre nás, dospelých.
to záväzok je podložený 470 in- zvanom Podvosičie najmä ich Nezabúdajme, že náklady na kodividuálnymi 12 kolektívnymi so- zásluhou pribudol lyžiarsky vlek munálne odpady neustále narascialistickými záväzkami občanov a detský lyžiarsky vlek na Ťurko- tajú a komunálneho odpadu je
Hrochote.
vom kopci. Členovia TJ sa aktívne čím ďalej tým viac. V budúcnosti
V roku 1986 sa otvorila nová ško- zapájali do plnenia úloh volebné- je tendencia, že sa náklady môžu
la. Občania Hrochote ju svojím ho programu NF a úzko spolupra- zvýšiť vplyvom zvyšujúcich sa
ratolestiam postavili svojpomoc- covali s ostatnými zložkami NF nákladov na zvoz, skládkovanie
ne a v rekordnom čase – ani nie v našej obci.
či zvyšujúcu sa konzumnosť. Odza dva roky. V obci takto pribudol V priebehu roku 1986 sa narodilo pad sa tradične považuje za zdroj
ďalší budovateľský pamätník so- 20 detí, zomrelo 19 našich obča- znečisťovania. Najlepším riešením
cializmu – nová základná škola. nov. Z obce sa odsťahovalo 22 ako znížiť náklady na komunálne
Za dielom v hodnote tri a pol mi- občanov a prisťahovalo sa osem. odpady je ich opätovné využitie
lióna korún, ktoré postavili v in- Podľa evidencie MNV v Hrocho- a recyklácia.
vestičnej časti akcie Z, pričom sa ti k 31. 12. 1986 mala obec 1550 Separácia komunálneho odpadu
z dotácie ONV na túto akciu ne- obyvateľov.
má v našej obci už svoje miesto.
V obci separujeme sklo, papier,
plasty, kovy, od roku 2018 aj
Pripravujeme v mesiacoch apríl/máj
viacvrstvové kombinované maPripravujemevmesiacochapríl/máj
teriály a pomocou záhradných
x
KONTAJNEROVÝZBERVE@KOOBJEMOVÉHOODPADU
• Kontajnerový zber
kompostérov aj biologicky rozlo
veľkoobjemového odpadu
žiteľný odpad. Obec zabezpečuje
x
ZBERKONÁROV
• Zber konárov
dvakrát do roka zber a prepravu
Pripravujemevmesiacochapríl/máj

x
ZBERELEKTROODPADU
• Zber elektroodpadu
x
KONTAJNEROVÝZBERVE@KOOBJEMOVÉHOODPADU


objemných odpadov a drobných
stavebných odpadov vždy v jarnom a následne aj v jesennom
období a to pristavením veľkoobjemových kontajnerov. Odpad
z domácností obsahujúci škodlivé látky – nebezpečný odpad, ako
napríklad prázdne obaly, zvyšky
chemikálií, pesticídov a pod. je
vykonávaný dvakrát ročne a to
v mesiaci apríl a september. Jednou z možností je tento odpad
počas celého roka zhromažďovať
u pracovníkov obecného úradu
počas stránkových dní.
Zber odpadu nám v zmysle harmonogramu vývozu odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen a. s., prevádzka Zvolen. V deň
zberu separovaného odpadu
zbiera firma len jednu farbu. Odpad uložený v nesprávnom vreci/
nádobe nebude odvezený, preto
Vás žiadame o dodržiavanie farby
vriec/nádob.
Obec Hrochoť v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK zabezpečila
prevenciu tvorby odpadu a nakladanie s odpadom aj formou
letákov, ktoré boli doručené
do domácností spolu s farebnými vreciami ako aj zverejnené
na internetovej stránke obce







Prípravakultúrnychpodujatívprvompolroku2018

Príprava kultúrnych podujatí

Pripravujemevmesiacochapríl/máj
v prvom polroku 2018

x

ZBERKONÁROV





x
ZBERELEKTROODPADU
KONTAJNEROVÝZBERVE@KOOBJEMOVÉHOODPADU


x




Flora Olomouc: 28. 4.
Prípravakultúrnychpodujatívprvompolroku2018
x
ZBERKONÁROV

Stretnutie generácii a výstava
motoriek
(veteráni)
1. 5. FloraOlomouc:28.4

Pripravujemevmesiacochapríl/máj

x
ZBERELEKTROODPADU

Deň Matiek 13. 5.
Stretnutiegeneráciiavýstavamotoriek(veteráni)1.5
x
KONTAJNEROVÝZBERVE@KOOBJEMOVÉHOODPADU

DeŸMatiek13.5

Turistický pochod 19. 5. 
Prípravakultúrnychpodujatívprvompolroku2018
Turistickýpochod19.5

Starostovská kvapka krvi –x 24.ZBERKONÁROV
5.

Starostovskákvapkakrvi–24.5

FloraOlomouc:28.4
Sládkovičova Lipa – máj
SládkoviēovaLipa–vmesiacimáj

x
ZBERELEKTROODPADU
Stretnutiegeneráciiavýstavamotoriek(veteráni)1.5
DHZ Hrochoť spolu s Fsk Hrochoťan Stavanie/Váľanie
DHZHrochoƛspolusFskHrochoƛanStavanie/Váűaniemájov–vmesiacimáj
DeŸMatiek13.5

májov – máj
ŠkolskáakadémiaZŠsMŠHrochoƛͲjún
Prípravakultúrnychpodujatívprvompolroku2018
Turistickýpochod19.5

JánskaVatraDHZHrochoƛ–23.6
Školská akadémia ZŠ s MŠ Hrochoť –FloraOlomouc:28.4
jún
Starostovskákvapkakrvi–24.5
PoctarodákovizHrochotiProf.Ing.MilanoviKrižoviDrSc.kjeho90.narodeninám18.8.2018
SládkoviēovaLipa–vmesiacimáj
Jánska vatra DHZ Hrochoť– 23. 6. Stretnutiegeneráciiavýstavamotoriek(veteráni)1.5

Pocta rodákovi z Hrochoti Prof. Ing.DeŸMatiek13.5
MilanoviDHZHrochoƛspolusFskHrochoƛanStavanie/Váűaniemájov–vmesiacimáj
Križovi
ŠkolskáakadémiaZŠsMŠHrochoƛͲjún
DrSc. k jeho 90. narodeninám
18. 8. Turistickýpochod19.5

JánskaVatraDHZHrochoƛ–23.6






Starostovskákvapkakrvi–24.5
FloraOlomouc:28.4
PoctarodákovizHrochotiProf.Ing.MilanoviKrižoviDrSc.kjeho90.narodeninám18.8.2018
SládkoviēovaLipa–vmesiacimáj
Stretnutiegeneráciiavýstavamotoriek(veteráni)1.5

DHZHrochoƛspolusFskHrochoƛanStavanie/Váűaniemájov–vmesiacimáj
DeŸMatiek13.5
ŠkolskáakadémiaZŠsMŠHrochoƛͲjún
Turistickýpochod19.5
JánskaVatraDHZHrochoƛ–23.6
Starostovskákvapkakrvi–24.5
PoctarodákovizHrochotiProf.Ing.MilanoviKrižoviDrSc.kjeho90.narodeninám18.8.2018
SládkoviēovaLipa–vmesiacimáj


DHZHrochoƛspolusFskHrochoƛanStavanie/Váűaniemájov–vmesiacimáj
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Hrochotský hlásnik
v časti Samospráva – Odpadové
hospodárstvo.
Pevne veríme, že tieto návody
nám pomôžu k tomu, aby sme
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odpad z domácností správne vytriedili. Vďaka tomu, sa môžeme
aj my podieľať na zhodnocovaní
druhotných surovín a dávať ve-

FUTBAL
Jesenná časť nášmu futbalovému
A tímu vyšla veľmi dobre, keď naši
chlapci skončili na 3. mieste s celkovým ziskom 24 bodov so skóre
21:13, o prvé miesto sa v tabuľke
delia zhodne so ziskom 28 bodov
ŠK Prameň Kováčová a TJ Lovča.
Počas zimy, sa náš A tím svedomito pripravoval na jarnú časť, kde si
v skratke môžete pozrieť prehľad
prípravných zápasov.
Výsledky zimnej prípravy
Hriňová – Hrochoť 2:3 (Poničan,
Uhliar, Greško)

Hrochoť – Moyzesovo 4:4 (Zátroch, Poničan, Poliak, Prostredný)
Hrochoť – Hontianske Nemce 2:2
(Poničan, J.Zátroch)
Hrochoť – Šalková 2:5 (Maľa, Pádár)
Hrochoť – Sl. Ľupča 3:3 (Zátroch
2, Greško)

ciam druhú šancu, čím prispejeme k ochrane životného prostredia.
Autor: Mgr. Anna Zátrochová

Do jarnej časti bude naše mužstvo nastupovať v nezmenenej
zostave. Prehľad hráčov:
Brankári – Ján Polóny, Aleš Čerhýň Obrancovia– Iosif Baitar, Michal Poliak, Michal Mazúch, Filip
Hraško, Slavomír Selecký, Anton
Bondarchuk, Peter Rebek Záložníci – Ján Dorotovič, Ján Poničan, Maroš Pádár, Daniel Škamla,
Vladimír Maľa, Marek Prostredný,
Lukáš Teren, Peter Berky Útočníci
– Ján Zátroch, Róbert Sláva, Drahomír Berky, Peter Zátroch
Tréner, asisten trénera – Vladimír
Maľa st., Ján Poničan st.
Prišli – Peter Rebek (Jupie Podlavice)

ROZPIS ZÁPASOV JAR 2018
Šk Hrochoť
OŠK Lieskovec
Šk Hrochoť
FK 09 Bacúch
Šk Hrochoť
OŠK Dobrá Niva
Šk Hrochoť
ŠK Selce
Šk Hrochoť
OŠK Sása
Šk Hrochoť
TJ ŠK Sokol Jakub
Šk Hrochoť

25. 03. 2018 o 15:00
01. 04. 2018 o 10:00
08. 04. 2018 o 15:30
15. 04. 2018 o 15:30
22. 04. 2018 o 16:00
29. 04. 2018 o 16:00
06. 05. 2018 o 16:30
13. 05. 2018 o 16:30
20. 05. 2018 o 17:00
27. 05. 2018 o 17:00
03. 06. 2018 o 17:00
10. 06. 2018 o 17:00
17. 06. 2018 o 17:30

TJ Baník Štiavnické Bane
Šk Hrochoť
TJ Lovča
Šk Hrochoť
FK Filjo Ladomerská Vieska
Šk Hrochoť
OFK 1950 Priechod
Šk Hrochoť
MFK Strojár Krupina
Šk Hrochoť
ŠK Sásová
Šk Hrochoť
ŠK Prameň Kováčová

ROZPIS ZÁPASOV DORAST JAR 2018
ŠK Hrochoť
TJ Slovan Dudince
ŠK Hrochoť
FK Sitno Banská Štiavnica
ŠK Hrochoť
MFK Žarnovica
ŠK Hrochoť
OŠK Stožok
ŠK Hrochoť
ŠK Plameň Kováčová
ŠK Hrochoť
TJ Tatran VLM Pliešovce
ŠK Hrochoť

25. 03. 2018 o 12:30
31. 03. 2018 o 14:00
07. 04. 2018 o 13:00
15. 04. 2018 o 10:30
22. 04. 2018 o 13:30
29. 04. 2018 o 10:00
06. 05. 2018 o 14:00
13. 05. 2018 o 14:00
20. 05. 2018 o 14:30
26. 05. 2018 o 14:00
03. 06. 2018 o 14:30
09. 06. 2018 o 14:30
17. 06. 2018 o 15:00

FK BREZNO
ŠK Hrochoť
FK 34 Brusno – Ondrej
ŠK Hrochoť
TJ Prestavlky
ŠK Hrochoť
ŠK Heľpa
ŠK Hrochoť
ŠKF Kremnica
ŠK Hrochoť
TJ Družstevník Očová
ŠK Hrochoť
FK Šálková

Spoločenské
okienko
Narodili sa
Anna Tóthová
Matias Marko Mazúch
Tomáš Kľačko
Leo Koštial
Matilda Veselská

rok 2017
rok 2017
rok 2017
rok 2018
rok 2018

Opustili nás
v roku
Anna Selecká 75 r.
2017
Eužen Havrla 49 r.
2017
Anna Polončíková 70 r.
2017
Zuzana Dorotovičová 74 r. 2017
Ľubomír Šofránek 38 r.
2017
Mária Hrčková 63 r.
2017
Anna Mazúchová 85 r.
2018
Anna Mazúchová 90 r.
2018
Ján Lupták 62 r.
2018
Juraj Mazúch 74 r.
2018

Počet obyvateľov
k 31. 12. 2017 – 1473
Počet prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt
k 31. 12. 2017 – 16
Počet odhlásených obyvateľov z trvalého pobytu
k 31. 12. 2017 – 17
Počet prihlásených obyvateľov na prechodný pobyt
k 31. 12. 2017 – 12
Počet úmrtí k 31. 12. 2017 – 14
Počet narodených detí
k 31. 12. 2017 – 15
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