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Nepredajné

Vážení spoluobčania, chcel by som Vás srdečne privítať pri čítaní obecných novín obce Hrochoť. Touto formou som sa
rozhodol Vás osloviť a priblížiť Vám fungovanie obce, ako aj mnoho zaujímavých informácii z oblasti spoločenského
života, akými sú základná škola, materská škola, kultúra a iné.
Obecný úrad Hrochoť pokračuje
v úlohách, ktoré boli smerované
k rozvoju obce. V mesiaci marec sa uskutočnila rekonštrukcia
priestorov obecného úradu – obradná miestnosť, chodby, sociálne zariadenia boli vystierkované,
položená nová dlažba a obklad
do sociálnych zariadení, vymenili sa vstupné dvere do obradnej
miestnosti, priestory boli vymaľované. Do budúcnosti sa uvažuje o zriadení klientskeho centra na prízemí obecného úradu.
V súčasnosti prebiehajú práce súvisiace s natieraním strechy nad
obradnou miestnosťou, opravy vstupu do priestorov hasič-

ne. Vo dvore obecného úradu
aktivační pracovníci vybudovali
spevnenú plochu na stojisko pre
triedený odpad. Športový klub
sa odel do nových klubových
farieb - interiér hosťovskej a domácej šatne sa vymaľoval. Pred
ihriskom bola osadená nová informačná tabuľka, ktorá bude
slúžiť na informovanie obyvateľov obce v dolnej časti o rôznych
spoločenských akciách, aktivitách a oznamoch obce.
Obecný úrad vyčistil a opravil
niektoré havarijné miesta v koryte potoka Dúbravka. Následne prebiehal zber konárov, zber
odpadu v jednotlivých častiach

obce po zimnom období, kontajnerový zber, zber elektroodpadu, železného šrotu a ostatných
nepotrebných vecí, ktoré mohli
byť umiestnené do veľkých kontajnerov. Obec po zimnej údržbe
zabezpečila vyzametanie všet-

nádej na nový asfaltový koberec.
Následne prebieha prípravné
konanie na asfaltovanie ulice
Pod horou a opravy výtlkov na
cestách v obci.
V mesiaci apríl prebehla výsadba
parku pri zdravotnom stredisku,

kých ulíc, na ktorých bolo použitých až 40 ton posypového
materiálu.
Firma Strabag vyasfaltovala cestu za zdravotným strediskom.
Tento úsek bol v havarijnom
stave a našim občanom bývajúcich v danej ulici konečne svitla

ktorý dotvoril celkový zrekonštruovaný vzhľad okolia zdravotného strediska a lekárne.
Pripravujeme osvetlenie ulice
Pod horou, osvetlenie priestorov
k materskej škole, čím prispejeme
k väčšej bezpečnosti obyvateľov.
(pokračovanie na 2. strane)
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Obec Hrochoť reflektuje na
jednotlivé výzvy ministerstiev
a kontinuálne pracuje na tvorbe projektov, prostredníctvom
ktorých chceme získať finančné prostriedky na ďalší rozvoj
obce. V poslednom období sa
nám podaril získať príspevok na
obnovu polytechnických učební, dotáciu na obnovu podlahy
v telocvični a v neposlednom
rade sme boli úspešní v získaní dotácie na vybudovanie wifi
zóny v našej obci. Viac o jednotlivých projektoch uvádzame
v nasledovnej oblasti.
Projekt MŠ Hrochoť
Hlavnou aktivitou projektu je
Rekonštrukcia budovy MŠ a zvýšenie jej kapacity. Predmetom
projektu je budova, kde sídli
elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, Hrochoť. Kvalita jej interiérov
ako aj vysoké energetické nároky na prevádzku nezodpovedajú potrebám obce. Jej technický
stav môžeme považovať za nevyhovujúci. Cieľom daného projektu je vytvoriť pre deti s prítomnosťou MRK a jej blízkeho
okolia podmienky na čo najkvalitnejšiu prípravu na nadväzujúci stupeň vzdelávania tak, aby
sa pre deti aj zo sociálne problematického prostredia vytvorila
možnosť získať správne návyky
pri budovaní si svojej kariéry.
Predmetom rekonštrukcie MŠ
bude výmena starej poškodenej
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strešnej krytiny a s tým spojené
laťovanie, zateplenie stien obvodového plášťa kontaktným
zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, zateplenie
strechy, výmena existujúcej svetelnej inštalácie, vybudovanie
nových učebných priestorov.
Poskytnutie nenávratného
finančného príspevku
vo výške 12.343,06 eur – Wifi
pre obec Hrochoť
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol Obci Hrochoť
pridelený finančný príspevok vo
výške 12.343,06 eur na rozšírenie širokopásmového pripojenia
a zavádzania vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií
a sietí pre digitálne hospodárstvo. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.
Poskytnutie nenávratného
finančného príspevku Polytechnické učebne
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava pridelilo Obci Hrochoť
finančné prostriedky vo výške
125.698,25 eur, čo predstavuje
95 % z celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu aktivít
Projektu - Rekonštrukcia polytechnických učební v Základnej škole s materskou školou
Andreja Sládkoviča v obci Hrochoť. Hlavným cieľom projektu

je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy.
Projekt po realizácii bude postupne slúžiť všetkým žiakom
ZŠ a zvýši ich praktické kompetencie, čím u viacerých zvýši motiváciu k štúdiu na SOŠ
technického zamerania, resp.
k získaniu výučného listu pre
zamestnanie sa v kvalifikovaných robotníckych profesiách.
Miestom realizácie projektu
budú vnútorné nevyužívané
priestory v budove ZŠ, ktoré boli
v minulosti dielňami, v súčasnosti sú skladom poškodeného a opotrebovaného náradia.
Priestory vyžadujú komplexnú
rekonštrukciu – nachádzajú sa
v havarijnom stave. Rekonštrukcia bude zabezpečovať všetky
bezpečnostné a hygienické požiadavky, ako aj dôslednú bezbariérovosť priestorov.
Poskytnutie nenormatívneho
účelového finančného
príspevku - riešenie
podlahových plôch telocvične
Obec Hrochoť dostala finančnú
dotáciu vo výške 65.014,- eur
na riešenie havarijnej situácie
– výmena podlahy v telocvični.
Objekt školy bol odovzdaný do
používania v roku 1986. V objekte telocvične je podlahová
konštrukcia tvorená pôvodnými
drevenými parketami. Oprava
podláh v objekte telocvične bola
vykonávaná priebežne, podľa finančných možnosti školy,
a to len formou malých vysprávok. Povrchová úprava podláh
v telocvični nie je bezpečná
a neplní dostatočnú protišmykovú ochranu. Pre bezpečné
a hygienické užívanie priestorov
telocvične bude vykonaná demontáž jestvujúcej podlahovej
krytiny v celom rozsahu. Jestvujúci podklad bude očistený, diery a všetky poškodenia bude
nutné pred pokládkou vyrovnať,
prebrúsiť, uskutočniť penetráciu podkladu a lepenie novej
nášľapnej vrstvy.

Projekt rekonštrukcia
zdravotného strediska
Ďalší projekt, ktorý bol vypracovaný sa týka rekonštrukcie
interiérov zdravotného strediska – stierkovanie priestorov, výmena obkladov, dlažby, výmena
interiérových dverí, výmena
elektrických rozvodov. Veríme,
že aj v tomto projekte budeme
úspešní a dosiahneme predpokladaný zámer rekonštrukcie.
Predmetnými stavebnými úpravami by sa dosiahol požadovaný
komfort pre pacientov a zdravotnícky personál.
Projekt Hore tou Hrochoťou
Banskobystrický samosprávny
kraj schválil dotáciu na kultúrne
podujatie Hore tou Hrochoťou,
ktoré sa bude konať 17.8.2019.
Výška dotácie je 1.200 eur. Aj
predmetná výška dotácie nám
pomôže skvalitniť dané kultúrne podujatie, ktoré zachováva
bohaté ľudové tradície. Týmto
podujatím chceme poukázať
na tradície našej rázovitej obce
Hrochoť, ktorá patrí aj vo folklóre medzi najvyhľadávanejšie.
Projekt výmena kotlov
v budove ZŠ.
V súčasnom období bol prepracovaný projekt na výmenu kotlov v budove základnej školy,
ktoré sú súčasnom období nevyhovujúce. K projektovej dokumentácii sa vyhotovuje energetický audit tak, aby bola projektová dokumentácia a audit
v súlade s podmienkami vyhlásenej výzvy.
Projekt Zelené obce
Obec sa aktívne zapojila do projektu Zelené obce, ktorý je zameraný na výsadbu zelene. Výsadba stromov, kríkov by mala
byť realizovaná v okolí domu
smútku, priestory pred materskou školou a v iných lokalitách
obce. Prostredníctvom projektu,
chceme do našej obce priniesť
viac zelene.
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Sládkovičova
lipa 2019
Pôsobenie Andreja Sládkoviča
dodnes na Hrochoti pripomína
nielen kostol a fara, ktorá mu bola
na deväť rokov domovom, ale aj
súťaž v prednese prózy a poézie,
ktorá sa dostala do povedomia
kultúrnej verejnosti. Cit pre rodný
jazyk a užasnú interpretáciu diel
našich literárnych osobností vyzdvihol aj predseda poroty Juraj
Sarvaš. Riaditeľka vydavateľstva
STAR production Mária Reháková
bola atmosférou súťaže nadšená,
videla nadaných mladých recitátorov oblečených v prekrásnych ľudových krojoch a počula z ich úst

krásnu čistú slovenčinu. Zaujali
všetci súťažiaci a nebolo ľahké vybrať víťazov jednotlivých kategó-

rií. Porota rozhodla, že o cenu najvyššiu zabojujú Terezka Fábová,
Adela Púpalová, Nina Kapustová,

Ema Majerová a Kristína Muchová,
ktorej udelila aj špeciálnu cenu vydavateľstva STAR production.

Ponická fujarka opäť v rukách detí DFS Hučava
Ocenení žiaci
našej školy:
Kategória 6 – 10 rokov
(1.- 4. ročník ZŠ)
Spevácke skupiny :
3. miesto - DFS Hučava I.

17. marca 2019 sa deti DFS Hučava zúčastnili okresnej prehliadky
hudobného folklóru v Ponickej Lehôtke.
Súťažilo sa v dvoch vekových
kategóriách v rámci sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov
a skupinového spevu. Ľudové
hudby súťažili v jednej vekovej
kategórii od 6 do 15 rokov. Naše
zastúpenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách bolo bohaté,

čo zvyšovalo šance na celkové
víťazstvo. Motivácia bola o to vyššia, že sme chceli obhájiť víťazstvo z minulého roka. A naše deti
opäť nesklamali. Bodovali skoro
vo všetkých súťažných kategóriách, čím prispeli k zisku hlavnej
ceny súťaže so súčtom bodov 9.

Sme nesmierne hrdí na naše deti
a hlavne na to, že vďaka nim žije
bohaté kultúrne dedičstvo našich
predkov.
Fotky sú zverejnené na stránke
http://www.sosbb.sk/
galerie2019/fujara/fujara.html
(pokračovanie obr. príloha na str. 4)

Kategória 11 – 15 rokov
(5.- 9. ročník ZŠ)
Sólový spev :
2. miesto - Ema Majerová
(DFS Hučava II.)
Tradičné ľud. nástroje:
1. miesto - Matej Berky husle (DFS Hučava II.)
Spevácke skupiny :
1. miesto - DFS Hučava II.
Ľudové hudby
(od 6 – 15 rokov):
2. miesto - DFS Hučava II.

DFS Hučava II.
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„Pasovanie“ prvákov
Aj tento rok vo štvrtok 21. februára 2019 sa na našej základnej
škole uskutočnilo každoročné
„pasovanie“ prvákov, kde si prišli deviataci overiť vedomosti a zručnosti našich malých
prváčikov. Tento rok navštívili
prváčikov deviataci prezlečení
za škriatkov a lesné víly spolu s
kráľovnou a kráľom z lesa. Pri-

DFS Hučava I.

Muzička DFS Hučava

Naši detskí ilustrátori

Svetielko nádeje, občianske
združenie z Banskej Bystrice,
ktoré sa už viac ako 15 ro4

pravili si pre nich zaujímavé úlohy z matematiky, slovenského
jazyka, prírodovedy a telesnej
výchovy. Všetky úlohy zvládli na
jednotku a boli slávnostne pasovaní kráľom z lesa za „riadnych
žiakov“ našej školy. Ako spomienka na tento výnimočný deň
im bol udelený pamätný list.
Autor: Mgr. Henrieta Vančová

kov venuje deťom chorým
na rakovinu, vyzvalo minulý
rok deti zo základných škôl,

aby maľovali ich logo „Svetlušku“. Do tejto výzvy sa pod
vedením pani vychovávateľky Martinky Mazúchovej
a pedagogickej asistentky
Renátky Danišovej zapojili aj
deti z našej školy. Ich maľby
boli počas októbra 2018 vystavené v Stredoslovenskom
múzeu v Banskej Bystrici.
Začiatkom tohto roka vyšla
krásna knižka s názvom „Kamošky Svetlušky“, do ktorej
boli vybrané detské ilustrácie
aj našich žiakov z Hrochote.
Knižka je o dvoch hravých nezbedníčkach – Svetluškách,
okrem detských ilustrácií sú
v nej aj kresby pani Alice Záhorskej – ktoré sú zároveň
omaľovankami pre deti. Príbehy Svetlušiek krásne prebásnila Vanda Prandorfyová,

ktorá zároveň pracuje aj pre
Svetielko nádeje. Knižka nie je
určená na predaj, vyšla vďaka
sponzorom a autori pracovali bezplatne. Bude darovaná
deťom na detskej onkológii
v Banskej Bystrici.
Piatok, 15.februára 2019, bola
v Európe SC v Banskej Bystrici celodenná akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa
detskej onkológie. Na túto
akciu boli pozvaní aj naši detskí ilustrátori, ktorí spoločne
s autorkami knižky a pánom
primárom detskej onkológie,
MUDr. Pavlom Bicianom pokrstili knižku červenými srdiečkami, symbolickými kvapkami krvi, ktorú deti choré
na rakovinu tak často potrebujú...
Autor: Mgr. Daša Mellová

Zimná olympiáda v škôlke

Karneval v MŠ
Karneval MŠ sa už tradične
niekoľko rokov koná po celý
fašiangový týždeň a spojený je
so sprievodom po dedine. Počas karnevalového týždňa deti
majú možnosť prichádzať každý deň do škôlky v inej maske
a v jeden deň v tomto týždni
sa spoja obe triedy do jednej
a usporiadajú „celoškôlkarsky“
karneval, kedy sa aj pani učiteľky premenia na iné bytosti,
rozprávkové. V tento deň sú
pre deti prichystané aktivity

rôznych foriem. Po predstavení
masiek a privítaní rozprávkových či zvieracích postavičiek
v MŠ majú deti možnosť medzi
sebou súťažiť, predviesť svoje
spevácke a tanečné, či recitačné znalosti. Hry a súťaže sa
konajú podľa počasia v triede
alebo pri teplejších dňoch na
dvore MŠ. Zábava pre deti pokračuje aj v poobedňajších hodinách a na konci dňa na deti
čaká pri odchode domov vždy
sladká odmena.

Aj tohtoročná zima nám dopriala poriadnu nádielku snehu. Deti
sa mohli dosýta vyšantiť na školskej záhrade. Modelovali v snehu snehuliaka, brodili sa závejmi,
nechýbala guľovačka a samozrejme každý deň precvičovanie
zjazdu na boboch či tanieroch.
A nadišiel čas olympijského
týždňa, kde prišli na rad súťaže a prehliadka obratnosti detí.
Záhradu sme vyzdobili olympijskými kruhmi, olympijskou
zástavou a každý deň od 14.
1. - do 18.1 deti ukazovali svoje

zručnosti. Postavili snehuliakov,
vyzdobili ich, brodili sa v snehu,
vytvárali nové cestičky, hádzali
snehovú guľu na cieľ a do diaľky.
Samozrejme nechýbal zjazd na
boboch a tanieri.
Každý sa snažil bojovať o olympijskú medailu a sladkú odmenu. Posledný deň sa však každé
dieťa ocitlo na stupni víťazov,
veď kto by sa už bál zimných hier
na snehu.
Olympiádou sa však naše zimné
šantenie na snehu neskončilo.
Deti sa z neho tešili až do jari.
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„Fašiangovanie“
Fašiangy, Turíce, Veľká Noc
príde … v duchu fašiangových zábav a dospeláckych
plesov sa niesol aj karneval
žiakov na 1. stupni, ktorý sa

konal 22. 2. 2019. Opäť sa deti
perfektne pripravili, maskami
a maškarami sa to v školičke
hemžilo napriek vysokej chrípkovej chorobnosti. No elán

a chuť zabaviť sa im to neodobralo. Boli pozdraviť aj starších
spolužiakov a pedagógov na
2. stupni ZŠ, ktorým príjemne
spestrili bežné vyučovanie.

Najkrajšia maska sa tradične
nevyhlasuje, veď každá bola
tá naj. Stretli sa tu rôzne rozprávkové postavičky, tradičné
aj tie súčasnejšie… Dokonca
sa pridali aj pani učiteľky. Znovu prekvapili... Vždy sa detičky
tešia na sladkú odmenu, ktorú
im p. učiteľka z ŠKD pripraví.
Cukrová vata...mňaaam!
Autor: Mgr. Ivana Majlingová

Neviem ako ostatné žienky, ale ja vždy s nedočkavosťou pozerám na stránku obce,
aké novinky sa zase naučím spolu s ostatnými „tvorivými“ ženami, dievčatami
a veru aj chlapa sme raz mali.
viedol nám, ako sa dá vkusne
a lákavo upraviť tanier s jarnými závitkami.

Koncom októbra sme sa opäť
stretli, tentokrát pri príprave
jarných závitkov. Netradičné
jedlo sme si pripravili s našou
lektorkou pani Martinou Dorotovičovou. Naučili sme sa uvariť veľmi chutné závitky podľa
receptu z ázijskej kuchyne, ktoré nám veľmi chutili. Potrápili
sme sa s namáčaním ryžových,
ako papier tenkých placiek, do
ktorých sme potom zavinuli
pomleté mäsko s ostatnými
ingredienciami, ktoré patria
do tejto zmesi. Prekvapením
večera bola účasť šéfkuchára
Martina, ktorý si „odskočil“ ku
nám na Hrochoť po prečítaní
pozvánky na internete. Pred-
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Tvorivé dielne
coupage. Je to spôsob dekorácie najrôznejších predmetov
z papiera, dreva, kovu, vosku
a iných. Najprv sme si povystrihovali motívy zo servítok
a následne sme polepili nimi
pripravené predmety, za ktoré
ďakujeme p. Ľ. Blaškovi.

Pred blížiacimi sa vianočnými
sviatkami sme mali možnosť
ozdobiť drevené obrázky, drevené šperkovnice servítkovou
technikou. Lektorkou nám bola pani Lenka Slávková, ktorá nás zaučila do tajov tejto
techniky, známej tiež ako de-

Po zimnej prestávke sme sa
opäť zišli, tentokrát v naozaj
hojnom počte, aby sme sa
poniektoré naučili, iné zdokonalili v zdobení veľkonočných
perníkov. Naša lektorka, pani
Anna Kvasnová nám na úvod
povedala aj kus histórie medovnikárstva, ktorá siaha až do
čias starovekého Ríma. Na Slovensku sa toto remeslo objavilo až v 14. storočí. Pod vedením pani Kvasnovej, ktorá nám
najprv vysvetlila, ako namiešať
správne hmotu na zdobenie,
čo sme si aj vyskúšali, potom
nám predviedla zdobenie medovníkov, sme strávili príjem-

ný večer a vyzdobili množstvo
krásnych a sladkých perníkov.
Vidno, že je to zaujímavá téma,
lebo v tento krát medzi nás
prišli aj šikovné školáčky, ktorým to teda išlo veľmi dobre.
Po veľkej noci sme sa znovu
stretli na obecnom úrade.
Téma dielní bola zaujímavá OKÚZĽUJÚCE MAĽOVANIE NA
SKLO. Naša lektorka, Vierka Filkorová, maľuje na sklo naozaj
veľmi krásne a jej maľby pôsobia veľmi efektne. Nuž sme
sa na to podujali aj my. Všetko
čo k tomu potrebujeme je veľa
kreativity a dávka trpezlivosti.
Podľa výšiviek z hrochotských
krojov sme pomaľovali zopár
pohárikov, ktoré nám budú
doma pripomínať tento príjemne strávený večer.
Už teraz sa teším, čo nové sa
na budúci mesiac naučím.
Autor: Ing. Zuzana Krčová
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Stretnutie po 40 rokoch od ukončenia základnej školy

Čas neúprosne letí a v júni tohto
roku uplynie 40 rokov odvtedy,
čo sme opustili brány hrochotskej
základnej – vtedy ešte deväťročnej – školy a my, jej žiaci, sme sa
rozutekali do života. Rozleteli sme
sa do sveta za poznaním a skúsenosťami. Absolvovali sme štúdium na školách, zamestnali sme
sa, založili sme si rodiny, stali sme
sa rodičmi a niektorí už aj starými
rodičmi.
Roky pribúdali a naďalej nezadržateľne pribúdajú a my, bývalí
spolužiaci, sme sa za tých neuveriteľne dlhých 40 rokov stretli
len občas na ulici, v obchode,
v autobuse. Prehodili sme pár viet
a to bolo všetko. Nič bližšie sme
o sebe nevedeli. A o niektorých
spolužiakoch sme celý ten čas ani
nechyrovali!
A tak sa zrodila myšlienka zorganizovať stretnutie našej triedy,
aby sme spoločne zaspomínali na
časy minulé a porozprávali sa aj
o prítomnosti.
Deň „D“ nadišiel v poslednú aprílovú sobotu a my sme sa zišli
v obradnej sieni Obecného úradu v Hrochoti. Srdečné zvítanie,
objatia a stisky rúk nemali konca-kraja. Veď čo iné sa dalo očakávať
po toľkých rokoch! Neskrývaná
radosť i dojatie sa zračili v tvári
každého z nás a mnohí sme veru
8

horko-ťažko zadržiavali slzy. Obzvlášť emotívna chvíľa nastala
v okamihu, keď medzi nás prišla
naša triedna pani učiteľka a bývalá zástupkyňa riaditeľa Základnej školy v Hrochoti Mgr. Zuzana
Slávová, pani učiteľka Mgr. Anna
Fábová - bývalá riaditeľka tunajšej základnej školy a pani učiteľka
Mgr. Elena Jamrišková. S každým
z nás sa osobitne zvítali, s každým
si mali čo povedať.
A potom už začal slávnostný obrad. Úvodná báseň o pani učiteľke
spomínajúcej na svojich žiakov,
príhovory pána starostu i predsedníčky našej triedy a pieseň o
utekajúcej mladosti v podaní našej spolužiačky prinútili každého z
prítomných zamyslieť sa nad plynutím času a života. Mysľou nám
preleteli spomienky. Spomienky
na detstvo, mladosť, školské časy.
Na všetky tie šibalstvá a dobrodružstvá, na kamarátov a s nimi
prežité spoločné chvíle. A tiež
spomienka na našu základnú deväťročnú školu a na kúsok života,
čo sme v nej pobudli, ale aj na učiteľov, ktorí nám odovzdali svoje
vedomosti, poznatky a skúsenosti, a tak vybudovali pevné základy,
na ktorých sme mohli ďalej stavať.
Spomenuli sme si na všetky roky,
ktoré uplynuli od ukončenia školskej dochádzky až po dnešok, aj

na všetko, čo sa za ten čas v našich
životoch udialo. A po toľkých rokoch sme sa tu dnes stretli. Skúsení a životom ostrieľaní ľudia. Ako
sa vraví – ľudia v najlepšom veku.
Znovu nás premáhalo dojatie.
Ale to sa už obrad chýlil ku koncu.
Nasledoval zápis všetkých prítomných do pamätnej knihy našej
obce, aby sa spomienka na výnimočnosť a jedinečnosť tejto chvíle zachovala aj pre budúce generácie. Ešte spoločná fotografia
v obradnej miestnosti a už sme sa
všetci ponáhľali na „vyučovanie“
do dôverne známej budovy školy.
Triednickú hodinu otvorila triedna pani učiteľka Mgr. Zuzana Slávová. Vyjadrila radosť zo stretnutia s nami, jej bývalými žiakmi.
Krásne slová, ktorými sa nám prihovorila, spôsobili v triede úplné
ticho. Každý sústredene počúval
a zamýšľal sa nad ich obsahom.
Záverom ocenila, že sme sa zišli
v takom počte. Spoločne sme si
pripomenuli chýbajúcich spolužiakov, ktorí sa stretnutia nemohli
zúčastniť z rodinných alebo pracovných dôvodov, ale aj troch našich spolužiakov, ktorí naše rady
opustili navždy. Ich pamiatku, ako
aj pamiatku zosnulých učiteľov,
sme si uctili minútou ticha.
Následne každý z nás rozprával
o tom, ako pokračoval jeho ži-

vot po ukončení základnej školy,
o svojej rodine, práci, koníčkoch.
Pani učiteľky pozorne počúvali
a triedna pani učiteľka s hrdosťou
vyslovila potešenie a uspokojenie
z toho, že sme si našli svoje miesto
v živote a že sa nám darí. Potom o
sebe čo-to uviedli aj pani učiteľky
a pani triedna učiteľka nám porozprávala aj o zmenách v škole,
ku ktorým došlo od našich čias.
Návštevu školy sme ukončili jej
prehliadkou. Už na prvý pohľad
bolo vidieť, že prešla výraznými
premenami. Nová budova školy,
telocvičňa, pekný školský areál,
nové a moderné lavice, rôzne
učebné pomôcky, počítačová
technika – to sa nedalo prehliadnuť. Obzvlášť nás zaujala trieda
s interaktívnou tabuľou, čalúnenými stoličkami a kreslami. Aj sme
na chvíľu závideli terajším žiakom.
V takej triede musí byť radosť učiť
sa! Darmo, už to nie je tá škola,
akú si pamätáme my, ale moderná
škola tejto doby.
Predsa v nej však čosi zostalo aj
z našich čias – tá istá čierno-biela
dlažba, ktorá si pamätá cupot detských nôh niekoľkých generácií
a „lietajúce“ dvere na chodbách,
s ktorými mal kolíziu nejeden nezbedný žiak a ktoré dodnes vŕzgajú presne tak, ako za našej éry.
Toto neodmysliteľne patrí k našej
škole.
Zo školy sme sa presunuli do Penziónu Pod Skalicou, kde sme v príjemnom prostredí a pri skvelom
pohostení zotrvali vo výbornej
nálade a družnej zábave do skorých ranných hodín. Stále bolo
o čom rozprávať a na čo spomínať. Rozhovory nie a nie skončiť.
Ani sme si nestihli všetko povedať. Avšak čas vymedzený nášmu
stretnutiu sa rýchlo naplnil. Neradi sme sa lúčili. Nie div, veď sme
prežili príjemné a radostné popoludnie a večer s ľuďmi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Predsavzatie,
ktoré sme si dali na začiatku, aby
toto naše stretnutie stálo za to, sa
tak naplnilo do bodky. Veríme, že
nebolo posledné...
Autor:
Ing. Drahomíra Dorotovičová
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„Separujme spolu za krajšiu obec“
Odpadové hospodárstvo je na
Slovensku riešené už od roku
1991, kedy bol schválený prvý
zákon o odpadoch. V roku 2001
ho nahradil zákon o odpadoch
č. 223/2001. Ten platil až do roku
2015, kedy došlo k výrazným
zmenám, ktoré ovplyvňujú odpadové hospodárstvo až doposiaľ.
Zdrojom komunálnych odpadov v obci sme aj my - obyvatelia obce, jej návštevníci, fyzické
osoby –podnikatelia a právnické
osoby, ktoré na území obce sídlia.
Odpad je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre naše životné
prostredie. Neustále zvyšovanie
produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru.
Komunálny odpad tvorí okolo 10
% z celkového množstva odpadu vyprodukovaného za rok na
Slovensku, pričom v jeho zložení

dominuje zmesový komunálny
odpad. Väčšina komunálneho
odpadu skončí na skládkach.
Skládkovanie pritom predstavuje
najnevhodnejší spôsob zneškodňovania odpadu. Zmesový, neroztriedený odpad bez prístupu
kyslíka, je veľmi ťažko a pomaly
rozložiteľný. Zo skládok uniká do
okolitého prostredia množstvo
nebezpečných plynov a kvapalín.
Nevyhnutné znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky a ich redukovanie je možné dosiahnuť hlavne dôsledným triedením recyklovateľných a kompostovateľných zložiek odpadu. Vďaka separovaniu odpadu
a jeho opätovnému využitiu –
recyklácii sa tiež šetria prírodné
zdroje, keďže vyseparovaný odpad sa mení na surovinu, ktorá
môže znova vstúpiť do výrobného procesu a znižuje sa spotreba
energie.
Pod pojmom separovaný zber
rozumieme zber oddelených zložiek komunálneho odpadu, kde
zložka komunálneho odpadu je
časť, ktorú možno mechanicky

oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu. Medzi najvýznamnejšie separovane zbierané zložky odpadu patria papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory atď.
Separácia zahŕňa proces ako: triedenie (rozdeľovanie) komunálneho odpadu, lisovanie a odovzdávanie na recykláciu. Čím viac sa
budú zložky odpadu ako papier,
sklo, plasty separovať, tým menej sa ich dostane do zmesového
komunálneho odpadu, čo sa pozitívne odzrkadlí na znížení jeho
množstva aj v našej obci. Keďže
sa novela zákona najvýraznejšie
venuje skládkam odpadov, ich
prevádzkovaniu, výpočtu výšky
účelovej finančnej rezervy, nakladaniu s ňou a taktiež poplatkom
za uloženie odpadov bude aj
naša obec musieť platiť poplatky
za uloženie odpadov. V zmysle
ustanovenia § 4 ods. 6 zákona
č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloženie odpadov a o zmene

a doplnení zákona č. 587/2004
Z.z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sme tiež informovali,
že Obec Hrochoť vytriedila „len“
12,28 % komunálnych odpadov
a bola nám stanovená sadzba vo
výške 12,00 €/t za uloženie odpadov.
Moderné odpadové hospodárstvo obcí, v ktorom má významnú úlohu triedenie komunálneho
odpadu a jeho recyklácia, si vyžaduje jednak nemalé finančné prostriedky na jeho zabezpečenie,
a tiež zmenu v myslení a návykoch producentov odpadu – domácností, teda aj nás obyvateľov
obce Hrochoť.
V roku 2018 naša obec vyzbierala
352,235 ton odpadov z čoho až
279,62 ton odpadov tvorí zmesový komunálny odpad a preto, milí
občania, separujme všetci spolu
za krajšiu obec, pretože zlepšenie odpadového hospodárstva je
jednou z hlavných úloh v rámci
ochrany životného prostredia.
Autor: Mgr. Anna Zátrochová

Dobrovoľný hasičský zbor obce
Za podpory obce, lesov SR a hlavne našej aktivite sa nám po 3 ročnej práci podarilo celú nádrž vyčistiť a celkove sme odviezli viac
ako 13 nákladných áut zeminy
a rôzneho odpadu. Budúca protipožiarna nádrž v lokalite „válov“,
bude po rekonštrukcii predstavovať plnohodnotnú zásobáreň
vody v prípade požiaru. Celková
veľkosť nádrže po rekonštrukcii
sa odhaduje na viac ako 20 000 l
vody. Prostredníctvom projektov
na obnovu požiarnych objektov
a budovanie protipožiarnych
nádrží sa chceme spolu s obcou
uchádzať o nenávratný príspevok na obnovu celého objektu.
V prípade, že by sme neboli
úspešní, obec na tento rok vyčle-

nila finančné prostriedky na obnovu nádrže zo svojho rozpočtu.
V rámci fungovania DHZ, by sme
sa chceli zúčastniť hasičských
súťaží. Postupne sa nám podarilo dokúpiť techniku potrebnú na
hasičský šport – kaďa na vodu,
savice, súprava športových hadíc,
prúdnice, prilby. K ďalšiemu technickému doplnenie nášho zboru
by malo pribudnúť ešte hasičské
cisternové vozidlo IVECO DAILY
CAS 15.
DHZ Hrochoť okrem činností, ktoré súvisia s hasičskou činnosťou,
sa venuje aj kultúrno-spoločenským aktivitám – stavanie májov,
príprava najväčšieho podujatie
– Jánska vatra, ktorá aj tento rok
bude plná noviniek.
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Starostovská kvapka krvi

CYKLOBUSOM NA HROCHOŤ

S príchodom novej letnej sezóny štartuje aj stále populárnejší cyklobus, ktorý bude prepravovať priaznivcov cyklistiky a turistiky z Banskej
Bystrice priamo na Hrochoť – (Hrochotský mlyn, Hrochoť Kyslinky) a späť. Minulý rok cyklobus lámal rekordy v počte prepravených osôb
a medzi obdobnými projektami na Slovensku nemá táto forma konkurenciu. Cyklobus premáva od 18. mája 2019 do 29. septembra 2019
počas víkendov a sviatkov. Viac informácii nájdete na webovej stránke cyklobusu : http://www.centralslovakia.eu/cyklobus/

V ľudskom tele cirkuluje približne
päť litrov krvi. Ak jej človek stratí
viac ako 1,5 litra, môže zomrieť.
Dňa 29.4.2019 výjazdový tím Národnej transfúznej stanice už po
piaty raz zavítal do budovy Obecného úradu Hrochoť, kde starosta
obce organizoval mobilný odber
krvi. Veľká vďaka patrí všetkým
darcom, ktorí prišli a „obetovali“
svoj polliter na záchranu života.
Ako každý rok, aj tento museli
zdravotníci z rôznych dôvodov
niektorých darcov odmietnuť.
Príjemná atmosféra, výborná nálada, tak by sa dala charakterizovať táto akcia.

Zájazd do Tulln

Jar je ako stvorená na výlety, preto sme nasadli do autobusu a vydali sa tentoraz do mesta Tulln a
do útulného mestečka Klosterneuburg. Cesta ubiehala a ani sme
sa nenazdali a boli sme v meste
Tulln. Najskôr sme zavítali do Die
Garten Tulln, ktorá je v Európe
prvá ekologická výstavná záhrada. Našli sme v nej viac ako 65
vzorových záhrad presne podľa
predpisov a foriem záhrady. Pri
prehliadke záhrady sa v mnohom
inšpirujeme, načerpáme sily a nájdeme tipy pre svoju záhradu
i dom. Čakajú nás tu aj rôzne
atrakcie – hojdacie siete, pre deti
rôzne hry alebo sme sa mohli
vybrať na prechádzku náučným
chodníkom až do korún stromov
vo výške 30 metrov. Výhľad bol
nádherný, videli sme okolité prostredie, ktoré bolo veľmi pekne
upravené. S nadšením sme len
veľmi pomaly opúšťali túto záhradu a pokračovali sme v prehliadke mesta TULLN známeho
rímskym dunajským prístavom v
ktorom sa sústreďovali bojovníci
odchádzajúci na križiacke výpravy. So sprievodcom sa dostávame
k minoritskému kostolu a bazilike
sv. Štefana, po chvíľke prechádzame k Radničnému námestiu, na
nábreží Dunaja Námestím Nibe10

lungov so súsoším pripomínajúcim ságu Nibelungov. V blízkosti
je socha šialeného maliara Egona
Schieleho, ktorý sa v Tullne narodil, obdivujeme meštianske
domy na Hauptstrasse a Wienerstrasse.
Po krátkom osobnom voľne sa
cestou späť premiestnime do 15
km vzdialeného malebného mestečka KLOSTERNEUBURG. Už z
diaľky nás víta pompézna stavba
v podobe kláštora. Pokým sa vyberieme do areálu najvýznamnejšej sakrálnej stavby Rakúska, ktorá oslavuje už neuveriteľných 900
rokov od založenia sprievodca
nám poskytuje informácie k tejto
prehliadke. Zakrátko sa dostávame ku vchodu do areálu kláštora.
Kláštor si prešiel od vojenských
vpádov, cez stavebné úpravy na
základe príkazu cisára Karla VI., až
po obsadenie francúzskymi či nemeckými vojakmi naozaj bohatou
históriou. Kláštor bol založený v
roku 1114 grófom Leopoldom III.
a od roku 1133 po súčasnosť tu
žijú augustiniáni, čo je rehoľný rád
katolíckej cirkvi. Dychvyrážajúci
pohľad na kláštorný kostol Panny
Márie, ktorý tvorí románska trojloďová bazilika s dvoma vysokými
vežami. Pompézny cisársky trakt s
mohutnou kupolou, ktorý je spojený s kláštorom Klosterneuburg.
Nahliadli sme do kostola, ktorého
výzdoba bola nádherná, akustika
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ZDRAVOTNÍCKE INFO OKIENKO

Prehľad ordinačných hodín jednotlivých lekárov, zároveň dávame do pozornosti otvorenie lekárne
v nových priestoroch zdravotného strediska.
Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Peter Heinrich, Sestra: Anna Kmeťová
Tel.: 048 / 4190 110

dokonalá, orgán z roku 1642 jeden za najcennejších v Rakúsku.
V ponuke kláštorného komplexu
boli na výber tématické prehliadky – Sakrálna, Imperiálna, Vínna
cesta, Klenotnica. Ku kláštoru
patria veľké lány vlastných viníc,
ktoré patria medzi top turistické

atrakcie Dolného Rakúska. Vinohrad kláštora má cez 900 rokov,
staroveké podzemné pivnice sa
nachádzajú v hĺbke až 36 metrov.
Plní dojmov a poznania sa pomaly presúvame autobusom z krásneho mesta KLOSTERNEUBURG
domov.

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 12:30
Utorok
7:30 - 12:30
Streda
7:30 - 12:30
Štvrtok 7:30 - 12:30
Piatok
7:30 - 12:30

OZS Čerín
OZS Hrochoť
OZS Hrochoť
OZS Čerín
OZS Hrochoť

Stomatologická ambulancia
MDDr. Miloš Šomodík
Sestra: Jana Mazúchová
Tel.: 048 / 4190 164

Ordinačné hodiny
Pondelok 7.30 - 12.00
Utorok 7.30 - 12.00
Streda 9.30 - 12.00
Štvrtok 7.30 - 12.00
Piatok 7.30 - 12.00

12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
12.30 - 18.00
12.30 - 14.00
12.30 - 13.00

Bolestivé prípady: Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok: 7.00 - 08.30
Utorok:
9.30 - 10.00
Lekáreň Slovenka – areál zdravotného strediska:
Otváracie hodiny
Pondelok
zatvorené
Utorok
8.30 – 14:30
Streda
8.30 – 14:30
Štvrtok
zatvorené
Piatok
8.30 – 14:30
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spoločenské okienko
SPOLOČENSKÉ
OKIENKO
SPOLOČENSKÉ
OKIENKO

y
k
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Narodili
sa sa
Narodili

Z na

Ako v celej ČSR tak aj na
Hrochoti previedli sa dňa 12. mája 1946 voľby. Vtedy
boli ešte u nás štyri strany. Občania Hrochote rozdelili
sa v týchto voľbách na dve skupiny. Len veľmi malá
časť zostala neutrálna. Výsledok volieb bol nasledovný:
Strana práce 0 %, Demokratická strana 33 %,
Komunistická strana 63 %, Strana slobody 0 %.
Krásny a sľubný výsledok pre robotnícku triedu a
uplatňovanie jej záujmov. Na základe výsledku volieb
previedla sa aj zmena členov miestneho národného
výboru.

ROZSAH POL STRANY (Cyklobus dat na pol strany – toto na zvysok)

20182018
RokRok
SofiaSofia
Selecká
Selecká
Teo Teo
Tešlár
Tešlár
20192019
RokRok
Daniela
Babušáková
Daniela
Babušáková
Ľudovít
Lukáš
Kárász
Ľudovít
Lukáš
Kárász
TinaTina
Koštialová
Koštialová
Adela
Poliaková
Adela
Poliaková
Šimon
Michálik
Šimon
Michálik
Natália
Tragorová
Natália
Tragorová
Jakub
Adamec
Jakub
Adamec
Martin
Roháč
Martin
Roháč

Dôležité telefónne čísla
Hasičská, záchranná služba a polícia

112

Hasičská služba

150

Záchranná služba

155

Polícia

158

Letecká záchranná služba

18 155

Horská záchranná služba

18 300

Cestná záchranná služba ( odstraňovanie dopravných nehôd )

154

Elektrárne - nahlásenie poruchy

0800 111 567

Voda - nahlásenie poruchy

0800 121 333

Ohlasovňa porúch pevných liniek

12 129

Info asistent 24 hod. denne ( cestovné poriadky, ubytovania, )

12 111

Detská linka záchrany

0800 112 112

Sloboda zvierat

16 187

Linka pomoci obetiam násilia

0850 111 321

Linka dôvery

02 / 444 60 606

Sekretariát obecného úradu Hrochoť

048 / 4190 160

Starosta obce Marian Mazúch

0907 813 897

Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť

048 / 4190 112

Materská škola

048 / 4190 125

OZ Hrochoťan - folklórna skupina Anna Očenášová

0902 449 044

ŠK Hrochoť - predseda klubu Peter Mazúch

0905 451 338

DHZ Hrochoť - veliteľ Branislav Diško

0908 903 843

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec - Hrochoť

048 / 4190 413

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Peter Heinrich, sestrička Anna Kmeťová

048 / 4190 110

Stomatologická ambulancia MDDr. Miloš Šomodík, sestrička Jana Mazúchová

048 / 4190 164

Farský úrad Hrochoť

048 / 4190 115

Poľnohospodárske družstvo Hrochoť

048 / 4190 116

Pošta

048 / 4190 159

Opustili
nás nás
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Veronika
Červeňáková
Július
Lenár
Július
Lenár
Zuzana
Ostrolucká
Zuzana
Ostrolucká
Mária
Poničanová
Mária
Poničanová
Ján Ján
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