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Milí spoluobčania,
aj keď u nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám
neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme, je tu čas obzretia sa späť a zhodnotenie toho, čo sme za uplynulý rok vykonali.
Priority, ktoré sme si postavili
v roku 2019, postupnými krokmi realizujeme. V roku 2019
bolo celkovo podaných deväť
žiadostí o finančné príspevky
ohľadom rekonštrukcie budov,
výsadby zelene alebo na podporu kultúrneho podujatia.
V súčasnosti sa nám podarilo
z európskych fondov získať dotáciu na celkovú rekonštrukciu MŠ v sume 317 382,65 €
s povinnosťou spoluúčasti obce
vo výške 16 704,35 €.
Rekonštrukcia bude zahŕňať
výmenu strešnej krytiny s tým
spojené laťovanie, zateplenie obvodového plášťa budovy zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, výmena svetelnej inštalácie,
vybudovanie nových učebných
priestorov. Verím, že predmetnou
opravou sa dosiahne zvýšenie
štandardu poskytovaných služieb
predškolského zariadenia v obci,
zlepší sa celkový vzhľad budovy,
zníži sa energetická náročnosť
budovy.
Prebieha verejné obstarávanie
na výber Poradenstva a realizácie
VO, po realizácii VO na dodávateľa
a kontrole procesu VO riadiacim
orgánom začnú sa uskutočňovať
stavebné činnosti. Harmonogram
rekonštrukcie budovy materskej
školy je na obdobie rokov 2020

– 2021.
Ďalej sme získali finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne v budove
ZŠ. Výška dotácie predstavuje
sumu 148 825,43 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 156
658,35 €. Následne nám bola poskytnutá dotácia na revitalizáciu
zelene v obci z programu Zelené
obce vo výške 16 016,75 €. Podľa harmonogramu činností sa v
jarných mesiacoch uskutoční rekonštrukcia dielní v základnej
škole v celkovej sume max. 156
658,35 €. Začíname s postupným
procesom obnovy kultúrneho
domu. Aktuálne máme podaný
projekt na výmenu strechy kultúrneho domu, kde prebieha
proces kontroly verejného obstarávania. Je potrebné spomenúť,
že v minulom roku prebehla rekonštrukcia telocvične – výmena
palubovky, maľovanie, výmena
sietí, kde nám bola poskytnutá
dotácia vo výške cca. 60 000 €.
V priebehu roka boli realizované aj práce na II. etape rekonštrukcie zdravotného strediska, úprava vonkajších priestorov
pred zdravotným strediskom,
rekonštrukcia ciest na uliciach
Hlavná a Pod horou, nové prekrytie kanalizácie pri MŠ, rekon-

štrukcia priestorov obecného
úradu, boli vykonané natieračské
práce strechy na obecnom úrade,
maľovanie priestorov futbalového ihriska, uskutočnilo sa doplnenie rozhlasu v obci, dobudovanie
elektrického osvetlenia v jednotlivých častiach obce.
S poľutovaním však musím konštatovať, že projekt na hasičskú
nádrž nám nebol schválený,
rovnako nám nebola schválená
žiadosť na komunitné centrum
v priestoroch kultúrneho domu.
O uvedenú dotáciu sa budeme
uchádzať aj naďalej pri najbližšom
vyhlásenom termíne. Riešili sme
aj každodenné problémy, úlohy,
ktoré sú veľmi dôležité pre chod
a fungovanie obce. V minulom
roku sa tiež uskutočnilo viacero
kultúrno-spoločenských podujatí,
ktoré spestrili Váš voľný čas. Určite
mnohé veci je potrebné dobudovať, vylepšiť, na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, ochoty, spolupráce.

V roku 2020 bude rokom ďalších
stavebných a investičných zámerov a verím, že sa nám podarí ich
zrealizovať. Plánujeme rekonštrukciu oplotenia obecného cintorína,
vybudovanie parkovacej plochy
pri cintoríne, zbúranie starej márnice na cintoríne a iné zámery.
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku 2019
svojou ochotou, prácou a snahou
prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu
našej obce, členom všetkých organizácií a združení, ktorí svojou
aktivitou pomáhajú vytvárať podmienky pre nás všetkých.
Milí občania, chcem Vám popriať
v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva
a všetkých zamestnancov Obecného úradu Hrochoť, pevné zdravie, lásku, šťastie, veľa osobných
a pracovných úspechov, veľa
energie, pokoja a harmónie v rodinách. Úspešný nový rok.
S úctou Bc. Marian Mazúch,
starosta obce
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ňach tesne pred prázdninami. ktoré nám predviedli svoje majMali sme teda inšpiráciu, čo upie- strovstvo, boli fakt skvelé, tak ako
cť na posedenie pri grile, alebo ich torty a guličky, ktoré všetkým
len tak ku kávičke, televízoru, veľmi chutili.
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i pečenia. Výsledkom boli výbor- hody „modernou prípravou“. Tané cesnakové slimáky.
kže klasika išla bokom a pripraPo prázdninách sme sa znovu zišli vili sme si steaky z kačacích pŕs,
a čakali, čo sa bude piecť tento- plnené kačacie stehná a roládu
krát. Názov „Moderné pečenie“ z vykostenej kačky. Plnky a omáčbol lákavý pre nás, ale aj pre deti, ky z netradičných surovín ako
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tešili na naše stretnutie a so zve- mu, tak ako aj my, priučili. V rámci a vôňu. K tomu gratinované zenové sa naučíme a v čom sa zdokonalíme. Pán Kmeť, starosta z obce Čerín,
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Pavlovu
tortu predviedol
s lahod- zo špičkovej
Ďakuje- na tv
jeho askvelými
kysnutýmipripravili
koláčmi,
nám
svoje reštaurácie.
majstrovstvo
učíme
v čom sa zdokonalíme.
Pán Kmeť, starosta z obce Čerín, ným krémom a ovocím. Ďalšou me za skvelé, kreatívne nápady.
dielňach tesne pred prázdninami. Mali sme teda inšpiráciu, čo upiecť na posed
známy jeho skvelými kysnutými pochúťkou bola cheesecake tor- Posledné predvianočné stretnuta, osviežujúca
plná výborných
tie na
nás, stretnutie
varenia chtivých
žienok,
grile, alebo
len tak svoje
ku kávičke,
televízoru,
prípadne
s priateľmi.
S
koláčmi,
nám predviedol
majstrovstvo na tvorivých diel- ingrediencií. Lektorky z Poník, sa nieslo v duchu „Südtirolskej kuzvedavosťou sme my, žienky sledovali celý postup
miesenia cesta, robenia
chyne“. Pán Martin Krpelan, ktorý
pečenia. Výsledkom boli výborné cesnakové slimáky.
pracuje v reštaurácii pri meste Brixen, sa nám ponúkol, že nás naučí
niečo z tajov receptov tohto regiónu.
Tvorivé dielne
sme otvorili
Po prázdninách sme sa znovu zišli a čakali, čo sa bude piecť tentokrát. Názov
„Moderné
pečenie“
bol lák
trochu nezvyčajne ochutnaním
nás, ale aj pre deti, ktoré s radosťou pomáhali miešať plnky, robiť
syrov, údeného mäsa, sušených
zdravé guličky so sušeného ovocia a určite sa mnohému, tak ako aj
paradajok z oblasti südtirolska.
Po tejto delikatese pokračovala
my priučili. V rámci tvorivých dielní sme spoločne pripravili Pavlovu
príprava knedličiek vo všetkých
tortu s lahodným krémom a ovocím. Ďalšou pochúťkou bola
možných úpravách – ako slaninové, špenátové, syrové, bylinkové.
cheesecake torta, osviežujúca plná výborných ingrediencií. Lektorky
V závere varenia sme ochutnali
z Poník, ktoré nám predviedli svoje majstrovstvo boli fakt skvelé, tak
grostel, opekané zemiaky s hovädzím mäsom z vývaru, preliate
ako ich torty a guličky, ktoré všetkým veľmi chutili.
dusenou cibuľkou a základnou
hnedou omáčkou. Knedličky sa
dajú jesť vo vývare, aj ako samostatné jedlo, keď si ich prelejete
roztopeným maslom a posypete
nastrúhaným parmezánom. Zo
syrových guličiek sa dá pripraviť
placka, ktorú si najprv opečiete a
potom dovaríte vo vode. Je vynikajúca ako príloha k mäsu, či len
tak s kapustovým šalátom.
Verím a už teraz sa teším, že aj
v novom roku sa stretneme v takom hojnom počte a naučíme
sa variť a piecť ďalšie delikatesy,
ktoré nám budú všetkým chutiť
tak, ako tie, ktoré sme si za pomoci lektorov urobili počas našich
stretnutí na tvorivých dielňach.
Autor: Ing. Zuzana Krčová

okrát. Názov „Moderné pečenie“ bol lákavý pre
obiť
o aj
ovu
ola
rky
tak

čacích hodov. Skvelá kuchárka pani Martina
svojimi receptami na kačacie hody „modernou
a bokom a pripravili sme si steaky z kačacích
a roládu
z vykostenej kačky. Plnky a omáčky
2
gaštany, pomaranče, sušené slivky, sušené

Hrochotský hlásnik

j a n u á r 2 0 2 0 • č. 1

Milí moji,
práve som dočítala knižku, ktorá
ma chytila za srdce a zaplavila
spomienkami. Ale o nej neskôr.
Najprv sa Vám predstavím. Som
Alžbeta Kvasnová, 76 ročná učiteľka na dôchodku. Po skončení pedagogickej fakulty v roku
1964 som dostala umiestenku na
Hrochoť. Moje obavy z neznámeho prostredia, detí a rodičov sa
čoskoro rozplynuli. Od prvej chvíle som si obľúbila mojich siedmakov. Bola som im triedna 3 roky.
Ľúbila som a ľúbim ich rovnako.
Či sa z neho stal inžinier, murár,
učiteľka, robotník, predavačka...
Nie tituly robia človeka dobrým
človekom, ale jeho čestnosť, dobré srdce, povaha, pracovitosť. Nazývam ich MOJE DETI, hoci sú už
starými rodičmi. Nemôžem ich
všetkých vymenovať, ale aspoň
spomeniem niektorých ¬– Janko
Mazúch Cukrík, Anka Čerhýňová, Anka Kozicová, Jurko Blaško,
Obecný úrad zorganizoval v sobotné popoludnie dňa 17. augusta 2019 kultúrne podujatie
s názvom „Hore tou Hrochoťou“.
Podujatie sa uskutočnilo v areáli
futbalového ihriska a jeho cieľom
bola prezentácia folklórneho dedičstva našej obce, ale aj rôznych
regiónov Slovenska.
Úvod podujatia patril tunajším folklórnym zoskupeniam
– Folklórnej skupine Hrochoťan
a Detskému folklórnemu súboru
Hučava, ktoré prezentovali piesne, tance a zvyky našich predkov.
Najprv sa predstavil Detský folklórny súbor Hučava s pásmom
„Sľúbil sa mi milý“. Svojím vystúpením zaujali najmladší členovia
súboru, aj staršie dievčatá – speváčky i detská ľudová hudba.
Bolo vidieť, že deťúrence majú
úprimný vzťah k tradíciám, a teda
nemusíme mať obavy o pokračovateľov – folkloristov.
Následne Folklórna skupina Hrochoťan za sprievodu Ľudovej hudby Juraja Pecníka uviedla program
„Hrochockie obrázke“, v rámci
ktorého predviedla ukážky niekto-

Martin Suja, Janko Sláva, Anka
Filkorová, Anka Čiefová, Martin
Ostrolucký....Celý život sa riadim
citátom z jednej poviedky Márie
Jančovej –„Každá láska je volanie
a ozvena. A každému človeku sa
vracia len to, čo sám dáva.“
Mne sa tej lásky vrátilo bohato. Uvedomila som si to aj pri
stretnutí na Hrochoti s mojimi
deťmi. Usporiadali ho pred 2
rokmi pri príležitosti 50 rokov od

skončenia školy. Tie vrelé objatia, spomienky, krásne prijatie na
obecnom úrade pánom starostom, pohostenie...Nestačila som
sa čudovať nad tým, ako sa obec
rozrástla, čo všetko sa postavilo,
vynovilo za bývalých i terajšieho
starostu. Nespoznávala som školu, zariadenia, ulice.
Podobné pocity som mala, keď
som dočítala knihu Anky Kozicovej - Hrsť zeme z otcovho hro-

bu. Aj jej predošlé knihy – Dora
z Pohankovie dvora, Hrochotská
mlynárka, Tak sa žilo na Hrochoti
dávno – nenásilne a pútavou formou podávajú dejiny obce. Nie
sú to suché fakty z dejepisu, ale
na osude a príbehoch skutočných
obyvateľov obce sa dozvedáme
o tom, ako žila dedina v minulosti, o prvej a druhej svetovej vojne,
o zakladaní družstiev, zvykoch
a tradíciách – a veľa zaujímavostí.
Ako učiteľka slovenského jazyka a dejepisu si myslím, že tieto
knihy by mali byť v knižnici každej domácnosti na Hrochoti. Na
hodinách dejepisu by som z nich
čítala úryvky. Veď spoznať regionálne dejiny takouto formou je
na nezaplatenie.
Anka Kozicová, som na Teba
hrdá a ďakujem, čo si pre moju
Hrochoť urobila. Hovorím MOJU,
lebo Hrochoť je moja celoživotná
láska. Všetkých Vás tam srdečne
zdravím.
Autor: Alžbeta Kvasnová

Hore tou Hrochoťou

rých zvykov, ktoré boli súčasťou
každodenného života Hrochoťanov. Najprv mužská zložka súboru
pripomenula, že ovčiarstvo - kedysi jedna z tradičných činností
v našej dedine, ovplyvnilo aj ľudové piesne a tance. V ich podaní si
diváci vypočuli valaské piesne, hru
na fujare a predviedli aj tanec – typické hajduchovanie.
Pravidelnou činnosťou, ktorej sa
kedysi venovali ženy v obci a kto-

rú si už mnohí ani nepamätáme,
bolo pranie bielizne na potoku
a zváranie a bielenie plátna. Dievčatá a ženy folklórnej skupiny
názorne ukázali, ako samotné
pranie na jarku prebiehalo. Krátke
scénky, v ktorých nebola núdza
o úsmevné dialógy i handrkovanie sa medzi ženami, striedali
ľudové piesne. Na záver ponúkli
dievčatá obecenstvu tanec „Do
kolesa“ (fľaškový tanec). Domá-

cich folkloristov vystriedali so
svojím programom hostia – bratislavské súbory Gymnik a Ekonóm. Členovia oboch súborov
prezentovali v rámci reprezentačného programu vysokoškolských
folklórnych súborov ukážky spevu a tanca z viacerých kútov Slovenska. Obecenstvo očarilo ich
majstrovstvo, s akým zvládli svoje
tanečné a spevácke predstavenie.
pokračovanie na str. 4
3
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Či to boli vystúpenia domácich
folklórnych zoskupení alebo
program hosťujúcich folklórnych
súborov, treba povedať, že v toto
sobotné popoludnie bolo veru
čo obdivovať - krásne a rôznorodé kroje, jednotlivé choreografie,
nadšených členov súborov a ich
obdivuhodné výkony v teplom
augustovom počasí. A tak početné obecenstvo nešetrilo uznaním
a často odmenilo účinkujúcich
výdatným potleskom.
Avšak organizátor pripravil pre
návštevníkov podujatia nielen
kyticu ľudových piesní, tancov
a zvykov. Na svoje si prišli aj tí,
ktorí chceli objaviť kúsok histórie
našej obce. Sprievodnou akciou
podujatia bola výstava dobových
fotografií zo života našej obce
pod názvom „Veď to bolo na Hrochoti dávno“ a prezentácia hrochotských krojov používaných
pri rozličných príležitostiach.
Prezerajúc historické fotografie
si mnohí zaspomínali na zákutia
našej dediny, ktoré v nej dnes už
nenájdeme, alebo na spoluobčanov, ktorí už nie sú medzi nami.
Bodkou za vydareným podujatím bola vo večerných hodinách ľudová veselica.
Autor:
Ing. Drahomíra Dorotovičová

Besiedka so starými rodičmi
Október je mesiac, kedy matka príroda ukazuje svoju silu
v tých najkrajších farbách, ale aj mesiac, kedy verejne a nahlas
myslíme na našich starých a prastarých rodičov.
Aj v našej materskej škole sme zorganizovali besiedku pre
starých rodičov. Tejto besiedke predchádzalo „upratovanie“
v záhrade, kde si deti vyskúšali hrabanie a prenášanie lístia na
kopu. Mali z toho veľkú radosť a zábavu, napokon sme túto
aktivitu praktizovali celý týždeň. Niektoré deti držali hrable v
rukách po prvýkrát, iné vyzerali, ako keby sa s hrabľami narodili. Nakoniec sa v tom lístí mohli vyblázniť do sýtosti. Už
spomínaná besiedka sa konala v jedno októbrové popoludnie
v oboch triedach súčasne. Veľkáči aj malkáči si pripravili pre
pozvaných dedkov a babky krátky program a občerstvenie.
Deti ukázali, že vedia spievať, tancovať, zahrať divadielko. Po
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krátkom programe si starí rodičia pripravili materiál na tvorivé
dielne, niektorí doniesli tekvice, iní rôzny odpadový materiál,
šišky, vysušené listy zo stromov, fantázii sa medze nekládli. Vyrezané tekvice, sovičky, ježkovia, zeleninové zvieratká, všetky
kreatívne výtvory zdobili priestory materskej školy ešte pár
týždňov. Starí rodičia sa na chviľu vrátili do detských čias, zároveň nám pripomenuli, že v každej vráske, v každej šedine,
je ukrytá životná múdrosť, prežitá bolesť, zručnosť, veľká chuť
aktívne žiť a byť v tejto spoločnosti prospešný. Preto apelujeme na rodičov, aby deťom od malička vštepovali úctu a rešpekt voči našim rodičom a prarodičom, lebo nám majú čo
odkázať a dať. Predsa bez minulosti nebude budúcnosť. A my
všetci v materskej škole odkazujeme:
O rok dovidenia, starí rodičia !
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Hovorme o jedle
Od 14. do 18. októbra 2019 prebiehal VII. ročník celoslovenskej
súťaže Hovorme o jedle, do ktorej
sa zapojila aj naša základná škola.
Súťaž bola venovaná problematike potravín a výživy. Jej organizátormi boli Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
a Centrum rozvoja znalostí o potravinách Bratislava. Cieľom súťaže bolo, okrem iného, vyvolávať
a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí
a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného štýlu.
Naša škola sa zapojila do nasledovných denných tém: 1. Chlieb,
pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky, 2. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov, 3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, 4.
Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny, 5. Cukry, tuky, soľ. V triedach
prebiehali besedy a rôzne aktivity
k daným témam. Bonusom bola
návšteva hrochotskej farmičky.
Svoje estetické a kulinárske zručnosti si žiaci rozvíjali pri príprave
ovocných a zeleninových tanierov,

nátierok a šalátov. Aj tento školský
rok sme sa zapojili i do výtvarnej
súťaže Chutné maľovanie.
Súčasťou týždňa, venovanému
zdravej životospráve, bol aj 15.ročník Jeseň pani bohatej. Družstvá
súťažiacich ukázali, že plody jesene môžu potešiť nielen naše chuťové poháriky, ale aj oči a hlavne
srdce, pri chvíľach strávených
s rodinou.
Mgr. Miriama Lukovská

Ako sme sa hrali na Šípkovú Ruženku

Slnečné dni babieho leta v mesiaci október žiaci základnej
školy využili na zber šípok, ktorých bolo tento rok neúrekom.
Tejto aktivite sa každoročne
venujú deti zo zdravotníckeho
krúžku v spolupráci so školským
klubom, avšak tento rok sa zber
šípok uskutočnil pod záštitou
Lesov SR, a tak sa do zberu za-

pojili takmer všetci žiaci 1. stupňa školy. V projekte „Zber šípok
spoločne s Lesmi SR“ boli deti
motivované zaujímavými výletmi, ako Skanzen vo Vydrovej
doline alebo Zubrovej zvernice v Topoľčiankach. Zberalo
sa kolektívne, aj individuálne,
v týždni, aj cez víkendy. Celkovo
sa našim mladším žiakom podarilo nazberať 60 kg šípok, z toho
najväčší príspevok patril Natálii
Michalíkovej z 1.A. 60 kg vážiaca zbierka nám síce víťazstvo
v projekte nepriniesla, zato sme
si z týchto zaujímavých dní odniesli veľa zážitkov, dobrý pocit a
dotyk prírody vo svojich srdiečkach.
Mgr. Katarína Lukáčová
5

Hrochotský hlásnik

j a n u á r 2 0 2 0 • č. 1

Šarkaniáda
V jedno jesenné popoludnie sa
žiaci II. stupňa našej základnej
školy stretli, aby si medzi sebou
zasúťažili v tvorení šarkanov.
Súperilo medzi sebou 20 žiakov,
ktorí pracovali v skupinách alebo individuálne. Tohtoročnými
témami boli: „Šarkan z Hrochote“ a „Šarkan – Ročné obdobie“.
Pri tvorení boli žiaci naozaj kreatívni, pretože využívali nielen
rôznorodé materiály, ale aj rôzne techniky spracovania. Azda
najoriginálnejšou
technikou
bolo vypaľovanie do dreva, pri
ktorej žiak Ján Selecký (VI.A)
ručne vypálil medveďa – symbol obce Hrochoť - do vopred
vybrúseného dreveného podkladu. Všetky šarkany boli pestré, originálne a nápadité, preto

Videli nás...
Letné prázdniny začali a náš DFS
Hučava bol pozvaný na folklórny
festival Horehronské dni spevu
a tanca v Heľpe, dňa 29.6.2019.
Ako absolútni víťazi súťaže
O Ponickú fujarku 2019, sme
v programe „PRIŠLI HOSTIA ZĎALEKA I ZBLÍZKA“, predviedli blok
svadobných piesní. Naši malí aj
veľkí folkloristi zažiarili v plnej paráde. Slniečko dodávalo energiu
aj muzikantom a ich hrochotské
cifry roztlieskali usmievavé publi-

6

bolo veľmi ťažké vybrať víťazov
jednotlivých kategórií. Šarkanom z Hrochote sa stal šarkan
Bianky Kľačkovej (VII.A), ktorá
na ňom vystihla viacero typic-

kých znakov obce a za najkrajšieho šarkana znázorňujúceho
vybrané ročné obdobie bol
zvolený šarkan Kristíny Muchovej a Šarloty Trhanovej (IX.A).

Všetkým zúčastneným ďakujeme za nádherných šarkanov
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Šarkaniády.
Autor: Mgr. Martina Palovičová
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kum. Prázdniny sa blížili ku koncu
a deti milujúce folklór opäť vystupovali na pódiu, tentoraz priamo v našej obci dňa 18.8.2019,
v programe „Hore tou Hrochoťou“. Spolu s Folklórnou skupinou
Hrochoťan ukázali, že zachovávanie tradícii našich predkov je
nám vlastné. Regionálna výchova
v praxi je najúčinnejším spôsobom, ako vypestovať u detí lásku
k svojej obci, regiónu a domovine. Detská tancovačka 10.10.2019
bol názov programu 11.ročníka
BYSTRICKEJ FOLKLÓRNEJ HARAVARY. Naši folkloristi doplnili
krásnu skladačku vstupov detských súborov z Banskej Bystrice
a okolia. Hrochotské spevy a tance priniesli na pódium Gymnázia
Andreja Sládkoviča kúsok nášho
podpolianskeho srdca.
Autor: Mgr. Zuzana Muchová

Pondelková snehová pokrývka veštila, že Mikuláš tohto roku
príde na saniach
Deti už boli nedočkavé a keď
napadol sneh o to viac uverili,
že sa Mikuláš už blíži a s chuťou
pripravovali preňho program.
Každý vedel, že sladkú odmenu si treba zaslúžiť. Aj výzdoba
materskej školy pripomínala, že
zima je naozaj tu a s ňou aj očakávané Mikulášske detské trhy.
Privítali sme v našej škole rodičov, ale predovšetkým Mikuláša
a anjela s čertom.
Pri vysvietenom stromčeku
s rozžiarenými očkami, ale
u niektorých detí aj s miernym
napätím, deti pozdravili našich
hostí pesničkami, koledami,
hrami či tancom. Mikulášovi sa
program veľmi páčil, a tak nás
všetkých pozval na námestie,
kde sme spoločne rozsvietili
vianočný stromček. Deti zaspievali piesne: „Máme krásny veľký
stromček, či Svieť nám stromček
jagavý“ a Mikulášovi neostávalo
nič iné, len rozdať darčeky nedočkavým deťom.
Na trhoch bolo veselo, zneli via-

nočné piesne a deti a rodičia si
mohli zakúpiť v stánkoch rôzne vianočné suveníry, ozdoby,
hračky a nechýbalo ani niečo na
zahryznutie, či teplý vianočný
punč na zahriatie.
Bolo nám dobre, ale prichádzajúci večer a silnejúci mráz
nás poslal domov. Mikuláš však
sľúbil deťom, že určite sa príde
na ne o rok pozrieť a tak sa budú
deti naňho tešiť celý rok.
Autor: Anna Selecká
7
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Vianočná Praha
Tento rok sme sa nechali zlákať výletom do adventnej Prahy, zlatého
mesta, ktoré si tento prívlastok
v čase adventu zaslúži snáď najviac. Magická atmosféra jej ulíc,
vychýrených ligotavých vianočných trhov je to, čo nás tam čakalo.
Na Mikuláša sme sa v skorých ranných hodinách vybrali do Prahy.
Cesta ubiehala veľmi rýchlo a okolo 14:00 hod. sme dorazili do hlavného mesta Českej republiky. Začali sme prehliadkou Václavského
námestia – Václav na koni, Lucerna, kostol Márie Snežnej, Prašná
brána, Národný dom a samozrejme vianočné trhy, ktoré patria
právom medzi najkrajšie v Európe
a ich história siaha až do 19. storočia. Vianočnú atmosféru dotvárali
rôzne typické české jedlá, stánky
s dobrotami a rôznymi originálnymi remeselnými výrobkami, ktoré
mali špičkovú kvalitu a umeleckú
hodnotu. Po vyčerpávajúcom dni
sme sa ubytovali v mestskej časti Prahy 8. Druhý deň nás čakali
kultúrne pamiatky – Pražský hrad,

chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Nerudova ulica, Kostol svätého Mikuláša, Kostol Panny Márie Víťaznej
a Pražského Jezuliatka, Karlov
Most, ktorý je najstarším zachovaným mostom cez Vltavu, Staromestské námestie – srdce Prahy,
známy Orloj. Neskôr sme mali
individuálne voľno na nákupy. Vo
večerných hodinách sme sa presunuli na ubytovanie. Po načerpaní

nových síl 8.12.2019 odchádzame
na Vyšehrad. Pozreli sme si Baziliku
sv. Petra a Pavla, je to novogotická sakrálna stavba, postavená na
mieste pôvodnej románskej trojloďovej baziliky, je to významná cirkevná a kultúrna pamiatka. Pri tejto
bazilike sa nachádza Vyšehradský
cintorín. Je to miesto pochovávania najvýznamnejších osobností
českého kultúrneho a spoločen-

ského života napr. M. Horáková,
V. Burian, W. Matuška a iný.
Plný dojmov z krásnej vianočnej
Prahy sa vraciame do našej rodnej
obce Hrochoť. Záverom len môžeme skonštatovať, že každý, kto
váhal a nešiel môže ľutovať. Zažili
sme prijemné chvíle, uvideli mnoho kultúrnych pamiatok s bohatým výkladom od sprievodcu pani
Lukáčovej.

rozprávkové príbehy. Rozozvučal
sa klavír, husle a zobcová flauta
žiakov SZUŠ R.Tatára. DFS Hučava
autenticky priblížil obdobie pred
a počas slávenia sviatkov koledovaním, vinšovaním a návštevou

betlehemcov. V závere programu
sme srdcia divákov rozžiarili svetlom radosti a ukončili zaželaním
šťastných a veselých vianočných
sviatkov.
Autor: Mgr. Zuzana Muchová

Čokoládové Vianoce
Advent je obdobím, počas ktorého sa ľudia pripravujú na slávenie
vianočných sviatkov. Kresťania
celého sveta si pripomínajú narodenie Jezuliatka. Ligotavý stromček, rodina pospolu a hlavne deti
tešiace sa na darčeky, sú symbolmi Vianoc. Hneď, ako si deti 1.
decembra otvoria prvé okienko
adventného kalendára a ochutnávajú čokoládové prekvapenie,
nemôžu sa dočkať, kedy otvoria
okienko s dátumom 24. december. Preto si naša škola v tomto
roku pre vás pripravila adventné
prekvapenie pod názvom Čokoládové Vianoce.
Dňa 17.12.2019 sa Kultúrny dom
v Hrochoti úplne zaplnil „školskou
rodinou“. Všetci spolu sme odhaľovali tajomstvá čokoládového
programu. Najprv nás navštívil
Mikuláš v podaní detí z MŠ a potom postupne žiaci základnej
školy tancovali na stoličkách,
8

s dáždnikmi, v rôznych slovenských krojoch či kostýmoch na
známe melódie. Akrobatické
kúsky predviedli naši gymnazisti,
malí i veľkí herci recitovali, spievali
a dokonca anglicky prerozprávali
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2018
Plasty – 16,36

2019/9
Plasty – 13,19

Sklo – 12,51

Sklo – 14,28

Sklo - 12,67

Kovy – 0,58

Kovy – 2,52

Kovy – 3,01

Papier a lepenka – 2,36

Papier a lepenka – 4,30

Papier a lepenka – 3,51

Plasty – 8,36

2017
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Plastové fľaše v prírode

väčšina z nás býva v rodinných domoch alebo máme záhradu, môžeme biologické
stovať a vyrobiť sa tak organické hnojivo použiteľné pri pestovaní.

Len správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať! Naša obec sa taktiež snaží recyklovať, prinášame Vám prehľad
resp. porovnanie rokov 2017, 2018, 2019.

Pri jesennom upratovaní sme
opäť v lokalite od Medokýša po
Hrochoť, od hrochotského družstva po mlyn našli neskutočné
množstvo 1 ½ litrových plastových fliaš od piva. Apelujem na
neporiadnikov, ktorí plast odhodia a je im jedno, že v prírode sa tak skoro nerozloží, iba ho

milosrdne skryje vegetácia. Tieto
fľaše ako aj iné plasty patria do
žltého vreca v domácnosti, ktoré
sa v určitých časových harmonogramoch vyvážajú. Nebuďme
ľahostajní k prírode, nájdime spoločnými silami týchto ľudí, ktorí
s nami žijú v obci.
Autor: Bc. Marian Mazúch
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Rok 2019 v ŠK Hrochoť

Nedávno nám skončil rok 2019,
a tak sa chcem spätne vrátiť
k tomu, čo sa udialo počas jeho 12
mesiacov v športovom klube ŠK
Hrochoť. Ako každý rok, začína aj
ten futbalový už v januári. Aj keď
je to mesiac plný mrazov a snehu,
(síce v poslednej dobe sa dá o tom
debatovať, či to ešte platí?) no príprava na jarnú sezónu sa musí začať. Mnohým sa v takomto počasí
ešte nechce vystrčiť nos z domu,
ale futbalisti sú iní. Nejdú sa dočkať, kedy to vypukne a budú môcť
začať naháňať to guľaté čudo.
A tak v polovici januára sa zišlo na
prvom tréningu toľko chlapcov, že
by tréner poskladal aj dve mužstvá. Bolo že to radosti... Potom
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však prišli ďalšie a ďalšie tréningy
a ako to už býva zvykom, nadšenie postupne upadávalo a tomu
zodpovedal aj počet účastníkov
na tréningoch. Nakoniec sa to
stabilizovalo a počet účastníkov
bol vždy aspoň taký, aby sa tréning uskutočnil. Je však rozdiel, či
trénerovi príde 6 alebo 14 chlapcov. Nie sme však profesionálny
klub. Musíme to brať tak, ako to je
a robiť s tými, čo majú záujem
a čas prísť.
Keď sa nám tréningy už trochu
rozbehli, prišiel február a s ním aj
prípravné zápasy. Je to obdobie,
kedy si tréneri môžu odskúšať
rôznych hráčov a zistiť, ktorý by sa
im kam hodil. Bohužiaľ, v amatér-

skych podmienkach je to tak, že
tréner je niekedy rád, že tých 11
hráčov dá vôbec dokopy a nemusí
nastúpiť aj on a niekedy sa veru aj
čuduje, kto to vôbec hrá ....
No a potom prišiel marec a konečne to na jeho konci vypuklo. Rozbehla sa súťaž a boje o body.
Prichádzajú zápasy a tu sa začne
ukazovať, čo sme to od zimy natrénovali.
Keďže jeseň v roku 2018 nám až
tak nevyšla - získali sme len 16 bodov za 5 výhier a 1 remízu, vedeli
sme, že na jar 2019 nás budú čakať
viac menej záchranárske práce.
Chlapci sa však k tomu postavili
zodpovedne a po 6 výhrach a 4
remízach sme získali 22 bodov, čo

v konečnom súčte 38 bodov a nahustenej tabuľke znamenalo na
konci ročníka 2018/2019 solídne
6. miesto.
Po náročných bojoch si každý
chcel trochu od futbalu oddýchnuť. Prišla teda krátka prestávka
a chlapci aj tréneri si trochu prevetrali hlavy. Nakoľko jesenná časť
súťaže štartovala už 04.08.2019,
príprava sa začala už začiatkom
júla tradične na turnaji v Dúbravici. Pokračovalo to v Ponikách
a potom u nás doma na Hrochoti. No a potom prišiel koniec júla
a pre náš ŠK aj historicky prvý zápas v Slovenskom pohári, do ktorého sme sa prvýkrát prihlásili. Aj
keď zo začiatku sme váhali, či to
skúsiť, nakoniec sme to urobili.
Prišiel k nám súper so 4. ligy, FK
Šalková a videli sme výborný futbal. Keď na konci zápasu bol stav
1:1, prišlo na rad dramatické jedenástkové rozuzlenie, v ktorom
bol šťastnejší náš súper a vyhral
v pomere 15:14.
No a potom prišiel prvý zápas ročníka 2019/20 v Brezne s nováčikom
súťaže. Ten nám až tak nevyšiel.
Prehrali sme 3:0 a tak sme sa tešili
na ďalší zápas doma s Bacúchom.
Tu už bol výkon lepší, ale súper
bol šťastnejší a vyhral u nás 1:0.
A tak sme cestovali do Lovče, kde
sa nám už tradične nedarí, trochu
s obavami. Avšak tu sa konečne
šťastie obrátilo aj k nám. Po zodpovednom výkone sme tu konečne po rokoch vyhrali 3:2. Takže
nálada sa zlepšila a po domácej
výhre 2:1 s L.Vieskou sme zdolali
aj Jakub 3:1 a Lieskovec 1:0. Potom nasledovali Selce a tradičná
prehra u tohto súpera 3:1. Doma
sme zdolali nepríjemný Priechod
3:2 a potom nám nevyšiel zápas
v H. Nemciach 2:5. Prišiel však október a záver súťaže chlapci odohrali v dobrej forme. Porazili sme
D. Nivu 4:0, remizovali v Krupine
2:2, vyhrali v Sásovej 5:1 nakoniec
remizovali doma so Štiavnicou 1:1.
Takže po 7 víťazstvách, 2 remízach
a 4 prehrách tu bolo 23 bodov
a 5. miesto po jeseni. Celkovo by
sa dalo povedať, že s rokom 2019
môžeme byť výsledkovo spokojní.
No je tu rok 2020 a všetko sa roz-
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bieha nanovo. Vieme, že súperi
tiež nebudú spať, a tak bude treba
znovu tvrdo bojovať o ďalšie góly
a body. Nesmieme však zabúdať,
že je to len šport. A u nás, šport
amatérsky. Preto si musíme želať,
aby chlapcom slúžilo zdravie, aby
mali na futbal chuť a čas a aby
im pracovné a rodinné povinnosti umožnili zúčastňovať sa v čo
najväčšom počte na tréningoch
a hlavne zápasoch. Tak teda nech
sa vám chlapci aj v roku 2020 darí.
Chcem ešte spomenúť fakt, že
všetko športové dianie by nebolo
možné bez trénerov, ktorí mu venujú nielen veľa času, ale niekedy
aj nervov. Nešlo by to ani bez funkcionárov a zanietencov, ktorí okolo futbalu pomáhajú. Lebo futbal

Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky 29.2.2020 sobota
od 7:00 do 22:00 hod.
V obci máme 2 volebné okrsky.
Okrsok č.1 obecný úrad a okrsok
č.2 ihrisko. Dôležité je podotknúť,
že každý volič je povinný si priniesť občiansky preukaz. Proces
hlasovania – po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu
chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov
jeden konkrétny hlasovací lístok,

nie je len tých 90 minút na ihrisku.
Ihrisko treba aj pripraviť, pokosiť,
zavlažovať atď.
No a toto všetko nejde samozrejme bez financií. Vďaka všetkým
ochotným prispievateľom na činnosť ŠK. Najväčším je stále samotná obec Hrochoť. Všetkým chceme za to poďakovať.
Veríme, že podpora, ktorú ŠK od
vás dostane, sa vracia späť obyvateľom obce v tom, že sa môžu
v nedeľu prísť pozrieť do areálu
ŠK, alebo za ním vycestovať a
sledovať, ako sa im darí, či nedarí
a trochu sa zabaviť a odreagovať od každodenných starostí či
povinností. Nesmieme zabúdať,
že ŠK sa snaží aj vychovávať mladých športovcov. O tom svedčí aj
ktorý môže bez ďalšej úpravy
vložiť do obálky a zalepiť. Ak sa
volič rozhodne dať niektorému
z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas,
zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta.
Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom.
Ak volič zakrúžkuje vyšší počet
poradových čísiel ako štyri, na
prednostné hlasy sa pri zisťovaní
výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho
subjektu. Po úprave hlasovacieho
lístka vloží volič hlasovací lístok
do obálky a túto zalepí.
Viac informácii nájdete na stránke
http://www.minv.sk/?volby-nrsr

činnosť dorasteneckého družstva. Budeme teda radi, ak nám aj
A tak tí, ktorí majú záujem, môžu v roku 2020 budú chlapci šporaj svoje ratolesti do ŠK Hrochoť tovať, diváci tlieskať a body pripriviesť, následne ich sledovať pri búdať.
Rozpis futbalových zápasov V. Liga skupina C muži
športovom raste.
Autor: Ing. Miroslav Krč
ŠK HROCHOŤ
FK Brezno
29.3.2020 o 15:00 hod.
FK 09 Bacúch
ŠK HROCHOŤ
5.4.2020 o 15:30 hod.
ŠK HROCHOŤ
TJ Lovča
12.4.2020 o 15:30 hod.
FK
Filjo Ladomerská
Vieska
ŠK HROCHOŤ
18.4.2020 o 16:00 hod.
Rozpis
futbalových
zápasov
V. Liga skupina C muži
ŠK
HROCHOŤ
OŠK
Lieskovec
26.4.2020
ŠK HROCHOŤ
FK Brezno
29.3.2020 oo 16:00
15:00 hod.
hod.
TJ ŠK
Jakub
ŠK HROCHOŤ
HROCHOŤ
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17:00 hod.
hod.
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Bacúch
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5.4.2020
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10.5.2020
ŠK HROCHOŤ
HROCHOŤ
TJ Lovča
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15:30 hod.
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OFKFiljo
1950
Priechod Vieska ŠK
ŠK HROCHOŤ
HROCHOŤ
17.5.2020 oo 16:00
17:00 hod.
hod.
FK
Ladomerská
18.4.2020
ŠK
OTJ
24.5.2020
ŠK HROCHOŤ
HROCHOŤ
OŠK Hontianske
Lieskovec Nemce
26.4.2020 oo 17:00
16:00 hod.
hod.
OŠK
ŠK
31.5.2020
17:00hod.
hod.
TJ ŠKDobrá
Sokol Niva
Jakub
ŠK HROCHOŤ
HROCHOŤ
3.5.2020 oo17:00
ŠK
MFK
Strojár Krupina
7.6.2020
ŠK HROCHOŤ
HROCHOŤ
FK Selce
10.5.2020oo17:30
17:00hod.
hod.
ŠK
ŠK
14.6.2020
OFKHROCHOŤ
1950 Priechod
ŠK Sásová
HROCHOŤ
17.5.2020 oo 17:30
17:00 hod.
hod.
FK Sitno
Banská Štiavnica
ŠK HROCHOŤ
20.6.2020 oo 17:00
17:30 hod.
hod.
ŠK
HROCHOŤ
OTJ
Hontianske Nemce
24.5.2020
OŠK Dobrá Niva
ŠK HROCHOŤ
ŠK HROCHOŤ
FK Sitno Banská Štiavnica

ŠK HROCHOŤ
MFK Strojár Krupina
ŠK Sásová
ŠK HROCHOŤ

31.5.2020 o 17:00 hod.
7.6.2020 o 17:30 hod.
14.6.2020 o 17:30 hod.
20.6.2020 o 17:30 hod.

Rozpis futbalových zápasov V. Liga dorast U19 skupina C

ŠK HROCHOŤ
ŠK Prameň Kováčová
28.3.2020 o 14:00 hod.
ŠK HROCHOŤ
TJ Tatran VLM Pliešovce
4.4.2020 o 14:00 hod.
MFK Žarnovica B
ŠK HROCHOŤ
11.4.2020 o 14:00 hod.
ŠK
HROCHOŤ
OŠK Lutila
Rozpis
futbalových zápasov
V. Liga dorast U19 18.4.2020
skupinaoC14:00 hod.
TJ Družstevník
ŠK Prameň
HROCHOŤ
25.4.2020 oo 14:00
14:00 hod.
ŠK
HROCHOŤ Očová
ŠK
Kováčová
28.3.2020
hod.
ŠK HROCHOŤ
MFK Žarnovica B
ŠK HROCHOŤ
TJ Družstevník Očová

TJ Tatran VLM Pliešovce
ŠK HROCHOŤ
OŠK Lutila
ŠK HROCHOŤ

Kalendár kultúrnych podujatí na I. polrok 2020

4.4.2020 o 14:00 hod.
11.4.2020 o 14:00 hod.
18.4.2020 o 14:00 hod.
25.4.2020 o 14:00 hod.

1. FEBRUÁR 2020 – Spoločenské posedenie poľovnícke združenie Chochuľa
8. FEBRUÁR 2020 – Obecná zabíjačka
15. FEBRUÁR 2020 – Školský ples ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča
MAREC 2020 – Tvorivé dielne, Oslobodenie obce
APRÍL 2020 – Starostovská kvapka krvi, Tvorivé dielne
MÁJ 2020 – Autobusový zájazd Morava – Lednice, Sládkovičova lipa,
Stavanie májov DHZ
JÚN 2020 – Školská akadémia, Rozlúčka deviatakov so ZŠ,
Tvorivé dielne, Jánska Vatra
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO

Kronika Verejného požiarneho
zboru v Hrochoti

Narodili sa

Tradičným podujatím v živote organizácie ZPO boli obvodné súťaže
požiarnych družstiev v disciplínach: požiarny útok družstva, prebor
jednotlivcov, štafeta 4x100 metrov. Dátum konania tejto akcie určil
okresný výbor ZPO na 3. júna1984 v Dúbravici. Prípravu na súťaž sme
započali výberom členov. Do požiarneho družstva, ktoré sa nakoniec
ustálilo v nasledovnom zložení: veliteľ – Ján Mazúch, členovia – Miroslav Biely, Martin Mazúch, Juraj Blaško ml., Ján Ondrejka, Juraj Dorotovič, Ján Kliment, strojník – Ján Dorotovič. Príjemným povzbudením
a zároveň impulzom do usilovného nácviku bola skutočnosť, že Okresný inšpektorát požiarnej ochrany Banská Bystrica pridelil našej organizácii požiarne vozidlo Š 706. Miroslav Biely v prebore jednotlivcov
obsadil na súťaži pekné druhé miesto.
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Rok 2019
SPOLOČENSKÉ
OKIENKO
Kováčová Lusia
Narodili
sa Tereza
Baitarová
Škamlová
2019 Barbora
Rok
Chriašteľová
Kováčová
LusiaMichaela
Slávová Tereza
Adriana
Baitarová
Šági Maximilián
Škamlová
Barbora
Sláva Ján Michaela
Chriašteľová
Omelková
Hanna
Slávová
Adriana
Chriašteľ
Damián
Šági
Maximilián
Sláva Ján
Omelková Hanna
Chriašteľ Damián

Opustili nás
Rok 2019, Rok2020
Opustili nás
Šimková Zuzana
89
Európsky týždeň športu
2019,
Rok2020
Rok
Havrdová Jitka
60
Už sa stáva tradíciou, že každý rok sa zapojíme do Európskeho týždňa
Petrík Vladimír
54
športu. Tak sme spravili aj tento rok od 23. 9. do 27.9.2019 a to už tretí krát.
Šimková
Zuzana
89
Opätovne sme prijali výzvu a celý týždeň sme sa venovali športovým akSlávová Anna
89
tivitám. Jeden deň sa nám stali najväčšími kamarátmi rôzne lopty. Deti si
Havrdová
Jitka
60
Selecká Anna
84
vyskúšali hádzanie do koša, na cieľ, kotúľali si vo dvojiciach, zahrali si kolPetrík
Vladimír
54
ky, hádzali a chytali loptu a nevynechali sme ani futbalový zápas. Tento
Sláva Martin
57
týždeň nesmie chýbať turistická vychádza. Prešli sme sa v blízkom okolí
Slávová Anna
89
materskej školy a obdivovali prekrásnu okolitú prírodu. Počasie ale nám
Kľačko Milan
55
Selecká Anna
84
neprialo každý deň, a tak sme využili telocvičňu základnej školy. Deti sa
Juhász Ladislav
67
tam tešia zakaždým. Máme tam možnosť vyskúšať náradie, ktoré v materSláva
Martin
57
skej škole nemáme. Po spoločnej rozcvičke nikdy nevynechávame lezenie
Gajdošová
Kľačko
MilanAnna
55 46
po rebrinách a poriadnu naháňačku vo veľkej telocvični. Deti majú radi
PetríkLadislav
Ján
57
beh a skákanie a preto sme nezabudli ani na disciplíny spojené s týmito
Juhász
67
aktivitami.
Mária Selecká
Počas celého týždňa sme sa snažili deti viesť k pohybovým aktiviGajdošová
Anna
46 86
tám, upevňovať v nich dôležitosť pohybu pre naše zdravie a viedli ich
Štefan
Petrík
JánInfner
57 83
zdravému životnému štýlu.
Autor: Eva Müllerová
Mária Selecká
86
Štefan Infner
83
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