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Vážení občania!
Spolu sme zvládli aj tento
veľmi náročný rok, ktorý nás obmedzoval v rôznych oblastiach
života. Bol poznamenaný pandémiou, ktorú spôsobuje vírus
COVID-19. Aj napriek tejto najväčšej udalosti v novodobých
dejinách, verím, že Vianočné
sviatky a Silvester 2021, ktoré
rýchlo prichádzajú budú príjemné. Možno budú s rôznymi
obmedzeniami, ale solidarita
a zodpovednosť sa týka nás
všetkých. Celý rok bojujeme
s Covidom a rôznymi opatreniami na jeho prekonanie. Od
začiatku roku sme pravidelne

každú sobotu v základnej škole
vykonávali testovanie, ktoré trvalo až do veľkonočných sviatkov.
Postupne do každej domácnosti sme zabezpečili opakovane
respirátory, všetkým občanom
nad 65 rokov boli poskytnuté vitamínové doplnky. V jesennom
a zimnom období sa v našej obci
uskutočnilo očkovanie mobilnou
jednotkou. Dovoľte mi, aby som
sa srdečne poďakoval všetkým
zdravotníkom, administratívnym
pracovníkom, hasičom, ktorí sa
podieľali na testovaní a očkovaní.
I napriek zložitým pandemickým opatreniam, musím skonšta-

tovať, že rok 2021 bol pre Obec
Hrochoť pomerne úspešným
a podarilo sa nám uskutočniť
viacero strategických cieľov, čím
sme mohli urobiť ďalší krok k modernému smerovaniu obce.
Najväčšie investície v tomto
končiacom roku boli poskytnuté
do budov základnej školy, v rámci
projektu rekonštrukcie polytechnických učební, rekonštrukcia
kotolne základnej školy. Nemalé
finančné prostriedky boli vyčlenené z rozpočtu obce na renovácie cestnej infraštruktúry, obnovu
domu smútku, revitalizácie I. etapy zástavky u Zátrocha, rozšírenie

osvetlenia v obci, demolácia
stavby v Maťachove a iné.
V budúcom roku nás čaká
realizácia projektu – Rozšírenie
kapacít priestorov materskej
školy, ktorá bude svojím rozsahom najväčšou investíciou za
posledných 8 rokov.
Vážení spoluobčania, na záver
mi dovoľte Vám popriať šťastné,
príjemné, požehnané vianočné
sviatky v kruhu svojich blízkych
a v novom roku pevné zdravie,
šťastie, lásku a pohodu.
Bc. Marian Mazúch
starosta obce

VYNOVENÉ POLYTECHNICKÉ UČEBNE
O
nutnosti
rekonštrukcie
priestorov dielní na základnej škole sa hovorilo už niekoľko rokov.
Vďaka finančnej podpore z fondu
Európskej Únie sa nám to podarilo
a obec Hrochoť zrealizovala projekt s názvom „Rekonštrukcia polytechnických učební v Základnej
škole s materskou školou A. Sládkoviča v obci Hrochoť“. Obsahom
projektu boli dve hlavné aktivity:
a) 
obstaranie vybavenia polytechnických učební,
b) rekonštrukcia polytechnických
učební.

Výsledkom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základnej školy v oblasti
technických zručností, čo je v súlade s integrovaným regionálnym
operačným programom s cieľom
ľahšieho prístupu k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám. Konkrétnym miestom realizácie projektu boli vnútorné
nevyužívané priestory v budove
základnej školy, ktoré v dávnej
minulosti slúžili na účel dielní.
V období prípravných prác sa
tam nachádzal sklad poškode-

ného a opotrebovaného náradia.
Tieto priestory si vyžadovali komplexnú rekonštrukciu, nakoľko
sa nachádzali v havarijnom stave – opadaná omietka, do hĺbky
prehnité podlahy, vytrhané inštalácie a pod. Rekonštrukciou sa
zabezpečili všetky bezpečnostné
a hygienické požiadavky, ako aj
dôsledná bezbariérovosť priestorov. Daný projekt do budúcnosti
prispeje:
-
k zvýšeniu počtu absolventov
školy, približujúcich sa obsahom
svojich praktických zručností

k úspešnému získaniu pracovných pozícií u zamestnávateľov,
-
zakladaniu vlastných podnikateľských subjektov.
Vyššie uvedený projekt prispel
k zmodernizovaniu priestorov základnej školy s materskou školou
A. Sládkoviča, nenávratný finančný príspevok bol vo výške 125
698 EUR z celkových nákladov
projektu 132 313 EUR.
Našim prianím je, aby vynovené priestory a vybavenie učební
boli zdravým a bezpečným pracovným prostredím pre naše deti.
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MODERNIZÁCIA KOTOLNE
Postupne sa nám darí rekonštruovať naše školské zariadenia. V rámci výzvy OP KŽP bol
významným projektom projekt:
„Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou, Hrochoť
332-kotolňa“, ktorého cieľom
bola zmena palivovej základne
pri výrobe tepla v objekte ZŠ z fosílnych palív na OZE - biomasu
prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu: "Výstavba

zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení
s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych
palív". Obsahom hlavnej aktivity
bola rekonštrukcia a modernizácia kotolne s výmenou pôvodného kotla za dva nové vysoko
účinné nízko emisné kotly na
biomasu s dokonalejším spaľo-

vaním, čím sa znížilo množstvo
produkovaných emisií a zvýši sa
efektivita výroby energie. Taktiež
boli rekonštruované aj rozvody
UK. Miestom realizácie projektu
bola Základná škola s materskou
školou v obci Hrochoť.
Maximálna výška NFP (95 %):
141 039,56 EUR
Výška spolufinancovania (5 %):
7 423,13 EUR
Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.

ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ
Obec Hrochoť sa zapojila do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MINISTERSTVA
VNÚTRA SR, SEKCIA EURÓPSKYCH
PROGRAMOV na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie
priestorov pre potreby materskej
školy a vybudovanie zariadení
školského stravovania. V prvom
kole tejto výzvy sme uspeli a žiadosť obce Hrochoť je schválená.
Celková výška schválených finančných prostriedkov poskytovateľovi predstavuje maximálne sumu
317 382,65 EUR, čo svojou hodnotou predstavuje najvyššiu dotáciu,
akú obec doteraz získala zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Projekt „Materská škola Hrochoť“
sa prioritne zameriava na zvýšenie
zaškolenosti detí, zároveň však
bude prispievať i k riešeniu problé-

mu nedostačujúcej kvality predprimárneho vzdelávania v obci. Práve
zvýšením kvality predprimárneho
vzdelávania, projekt umožní deťom ľahšie a lepšie zvládať povinnú predškolskú dochádzku.
Vytvorením vhodných podmienok
pre vzdelávanie v materskej škole,
projekt prispeje tiež k zosúladeniu
súkromného a pracovného života rodičom týchto detí a zároveň
umožní bezproblémový návrat
žien po materskej dovolenke na
trh práce. Uvedené ciele projektu
sa naplnia rozšírením priestorov,
v ktorých vznikne nová trieda
s kapacitou 20 detí formou rekonštrukcie podkrovných priestorov.
Okrem iného projekt zlepší stav
vnútorného vybavenia materskej
školy a to najmä prostredníctvom
obstarania nábytku, učebných pomôcok a vybavenia kuchyne.

Rekonštrukcia zahŕňa stavebné
úpravy v interiéri a exteriéri materskej školy v stanovenom rozsahu:
zateplenie obvodového plášťa,
výmena strešnej krytiny, výmena
pôvodných drevených výplní stavebných otvorov za okná a dvere
s plastovým rámom s izolačným
trojsklom, vytvorenie nových
priestorov v podkroví – rozvody
elektroinštalácie, vybudovanie sociálnych zariadení, nové priečky,
podlahy, vrátane nových zariaďovacích predmetov, vybudovanie
samostatného protipožiarneho
vchodu, súčasne sa rekonštrukcia
uskutoční v kuchyni vrátane stierkovania, elektroinštalácie, maľby
stien, inštalácie vzduchotechniky
v priestoroch kuchyne, doplnením
vybavenia gastro zariadením.
V súčasnosti nedokážeme
vyhovieť všetkým záujemcom

o umiestnenie detí do materskej
školy z kapacitných dôvodov.
Hlavným zámerom daného projektu je zabezpečiť deťom v predškolskom veku kvalitný prístup
k predprimárnemu vzdelávaniu.
Sekundárnym cieľom je zníženie
energetickej náročnosti objektu
materskej školy, zníženie ročnej
spotreby primárnej energie.
Jednotlivé kroky projektu sa
predlžujú v dôsledku pandémie
COVIDU. Vysúťažené podmienky realizácie projektu museli byť
opakovane prehodnotené aj
vzhľadom k súčasným cenám stavebných materiálov opakovane
realizované. Proces bol ukončený,
všetky písomnosti boli zaslané na
kontrolu riadiacemu orgánu MV
SR. Z vyššie uvedeného dôvodu
bol proces realizácie presunutý na
budúci rok.

žľabové chodníky, ktoré v minulosti neboli dokončené, vykonalo
sa nové prekrytie bočného vstu-

pu. Skrášlili sme aj interiér, kde
boli natiahnuté nové omietky,
pribudol opravený kríž, vymenili
sa žalúzie, doplnilo sa olištovanie
dreveného podhľadu a zrenovovali sa drevené doplnky umiestnené v dome smútku.
Tohtoročná obnova domu
smútku nadväzuje na celkový
program obnovy cintorína, kde
v minulom roku bolo vybudované
parkovisko, vysadené nové dreviny a v budúcnosti plánujeme obnoviť plot okolo celého cintorína.

OBNOVA DOMU SMÚTKU
Dom smútku si po viacerých
rokoch svojej služby vyžadoval
pomerne veľkú rekonštrukciu.
Rozhodli sme sa ho kompletne
obnoviť, pretože len čiastočné
riešenie a následne ďalšie opravovanie by obec stálo nemalé finančné prostriedky.
Rekonštrukciou prešli všetky
priestory interiéru aj exteriéru.
Ako ste si určite všimli, v exteriéri
došlo k vyrovnaniu a opraveniu
celej fasády, naneseniu nového fasádneho náteru, výmene
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žľabov, omaľovaniu podhľadov,
položeniu vonkajšej dlažby a následne sa dobudovali odtokové
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REFLEKTUJEME
NA VAŠE
POŽIADAVKY
Na základe požiadaviek obyvateľov obce bolo doplnené osvetlenie ulice Pod kostolom a na
ulici Ľuda Ondrejova. Na týchto
uliciach boli spolu osadené štyri
stĺpy s úsporným LED osvetlením.
Vďaka tomu sa zvýšila bezpečnosť pre prechádzajúcich chodcov, ale aj prejazd motorovými
vozidlami.

ĎALŠIE FINANCOVANIE VEĽKÁ REKONŠTRUKCIA
CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY CESTY
V našej obci sa systematicky rekonštruujú cestné komunikácie,
pričom sa postupuje nielen na
základe vypracovaného pasportu, ale prihliada sa i na požiadavky obyvateľov. V jesenných
mesiacoch sa uskutočnila rekonštrukcia cesty na ulici Pod Lipie,
kde v rámci pokládky asfaltového
koberca boli vykonané odvodňovacie práce súvisiace so vsadením odtokových a prejazdových
žľabov a taktiež všetkých zvodov
do kanalizácie. V prípade veľkých
prívalových dažďov sa tak v budúcnosti zabráni vytopeniu danej
lokality.
Pred obecným úradom bol do-

končený odtok dažďovej vody.
Vybudovali sme novú kanalizačnú vpusť na hranici ulíc Námestie
A. Sládkoviča a Močare, dažďové
žľaby na odvod vody z komunikácie na ulici Pod kostolom.
V súčasnom období takéto
úpravy ciest majú veľký význam,
pretože dochádza k výrazným klimatickým zmenám.
Následne sme v lokalite ulice
Družstevná, prekryli viac ako 200
m prícestného rigolu. Bolo urobené kompletné prehĺbenie celej
trasy rúr, pokládka a zásyp rúr
s kanalizačnými vpusťmi, ktoré
v prípade dažďov odvedú vodu
z komunikácie do kanála.

V mesiaci november bola
opravená komunikácia z Čačína na Hrochoť v celkovej dĺžke 4,5 km. Obec dlhodobo na
predmetný úsek upozorňovala
a žiadala o jeho opravu, doplnenie priepustí a napokon sa
to podarilo. Rekonštrukcia vozovky pozostávala z frézovania
asfaltového podkladu, pokládky
nového krytu vozovky, spevnenia krajníc, doplnenia priepusti.
Vďaka obnoveniu povrchu komunikácie sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj
jej životnosť. Vodiči tak cestu
budú môcť využívať vo vysokom komforte a určite ocenia, že

budú jazdiť po novej, bezpečnej
vozovke.
Opravy komunikácie pokračovali aj v intraviláne, a to dobudovaním rozšírenej časti vozovky od
kultúrneho domu po zdravotné
stredisko, dobudovaním parkovacej plochy pri zdravotnom stredisku. Tieto úseky boli financované z vlastných finančných zdrojov
obce.
Upozorňujeme vodičov, že
vyššie uvedená komunikácia
z Čačína na Hrochoť bude podľa
stanoviska RSC BB a operačného
plánu udržiavaná v zimnom období z dôvodu blízkosti vodných
zdrojov len inertným materiálom.
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VYNOVENÉ ZASTÁVKY OBNOVA, SÚDENICA, ZÁTROCH
Záleží nám na peknom vzhľade
našej obce, k čomu určite prispelo
aj to, že v jarných mesiacoch stavebná firma vykonávala opravu a obnovu zastávok Súdenica a Obnova
pri ihrisku. Na týchto zastávkach
boli obnovené stojiskové plochy,

vybratá a nanovo položená zámková dlažba, vymenené a doplnené
obrubníky, namaľované drevené
časti zastávok a dosadené dreviny.

Zastávka Zátroch

Obnova zastávky u Zátrocha

sa aj kvôli covidu značne predĺžila. Jej prvú etapu sme dokončili
v mesiaci november, kde bolo
dobudované kompletné odvodnenie priestoru pred zastávkou.
Následne bol priestor vyrovnaný,
skultivovaný, osadené cestné ob-

rubníky a dosadený drevinami.
V jarných mesiacoch sa podľa
projektu vysadí ďalšia zeleň doplnená gabiónovými košmi s trvalkami. Daná lokalita bude príjemná
a bude nadväzovať na koncepciu
zastávky Jednota.

NOVÉ OPLOTENIE
V PRIESTOROCH MŠ

ODSTRÁNENIE NEVYHOVUJÚCEJ STAVBY - MAŤACHOV

V letných mesiacoch sme pristúpili k oprave plotu v materskej
škole, ktorý bol vo veľmi zlom,
až dezolátnom stave. Celý plot
bol zrekonštruovaný. Osadili sme

V snahe skrášliť a urobiť bezpečnejšie prostredie v Maťachove zabezpečila naša obec Hrochoť
odstránenie nedokončenej stavby, ktorá roky chátrala a neplnila
svoj účel, na ktorý bola pôvodne
plánovaná. Zároveň bola nebezpečná, pretože pórobetónové
steny sa rozpadávali a vzhľadom
na narušenú statiku mohlo dôjsť
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nové stĺpiky, do konštrukcie boli
vsadené drevené prvky. Veríme,
že naše najmenšie detičky sa cítia
v škôlke bezpečnejšie a tešia sa
z nového plotu.

k ich spadnutiu. Nehnuteľnosť sa
nachádzala na nevysporiadaných
pozemkoch, neboli k nej vedené
inžinierske siete, stavba mala nedostatočné, slabé osadenie a tiež
v nej dochádzalo k postupnému
príležitostnému
prespávaniu
obyvateľov, ktorí tento objekt nevlastnili a mohli byť priamo ohrození na živote.
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ZÁSIELKOVŇA UŽ AJ V NAŠEJ OBCI
Naša obec začala spolupracovať so slovenskou spoločnosťou
Packeta, ktorej výdajný box tzv.
Z-BOX môže byť pre našich obyvateľov dostupnejšou alternatívou pošty.
Kým klasické poštové prevádzky sú otvorené len v určitý čas,
samoobslužné boxy sú obyvateľom k dispozícii nonstop. Tým sa
zvýši dostupnosť poštovej služby
a komfort ľudí, ktorí nakupujú
svoj tovar cez eshopy. Dnešná
doba ukazuje obrovskú potrebu
spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s dôrazom na
dostupnosť, kvalitu a rozsah verej-

ných služieb. Práve preto aj v tejto
spolupráci vidím všeobecne prospešný účel a splnenie nášho spoločného záujmu, na konci ktorého
bude víťazom spokojný občan.
Ako starosta obce chcem zlepšovať to, čo vnímajú naši občania
ako potrebné. Žijeme v dobe,
kedy sú poštové služby nevyhnutné. Som preto rád, že spoločne
s Packetou prinášame občanom
vyšší komfort poštových služieb
pri doručení zásielok, dostupný
24/7, vo forme samoobslužného
boxu.
Vďaka spoločnému rozhodnutiu sme ako obec prispeli k väčšej
spokojnosti našich občanov.

Výhody
pre
obyvateľov:
• Vyššia
dostupnosť
doručovateľskej
služby – Z-BOX
je k dispozícii
nonstop 24/7,
obyvatelia nie
sú obmedzovaní časom príchodu
kuriéra alebo otváracími hodinami poštovej prevádzky.
• Bezpečnosť a bezkontaktnosť
doručovania – Pre vyzdvihnutie
zásielky postačí obyvateľom len
mobilný telefón so stiahnutou
aplikáciou Packety, cez ktorú
môžu uhradiť aj dobierku.

• Ekologický rozmer – Z-BOX na
svoju prevádzku využívajú slnečnú
energiu získanú zo solárnych panelov, ich využívanie nezanecháva
stopu na životnom prostredí.
• Náklady na inštaláciu znáša
Packeta, obec poskytla priestor na
prenájom priestranstva na inštaláciu boxu.

HROCHOŤ MÁ SLÁDKOVIČOVU LAVIČKU
Hrochoť sa stala súčasťou projektu Zaľúbená Banská Štiavnica.
Ide o osádzanie lavičiek s ľúbostným textom. Okrem Banskej
Štiavnice sa do miest, kde sú osadené lavičky pridali lokality Banskej Bystrice – Radvaň, Krupina
a Hrochoť. Sú to miesta, kde sa
A. Sládkovič narodil alebo pôsobil. Lavičky odzrkadľujú skutočný
príbeh lásky Maríny a Sládkoviča
z minulosti. Na lavičke je vyrytá

strofa z jeho ľúbostnej básne Marína:
Boh náš je láska a láska
jeho v kráse sa svetu zjavila.
Aj takouto formou sa snažíme
zapájať a prezentovať obec cez
rôzne projekty a urobiť ju atraktívnejšou aj z pohľadu cestovného ruchu. Viac o projekte na
www.zalubenastiavnica.sk

KULTÚRA V OBCI
Napriek tomu, že plány boli
veľké, nepodarilo sa nám ich splniť. Ako iste všetci viete, kultúrne

podujatia boli v tomto roku výrazne obmedzené, alebo úplne
zrušené kvôli covidu. Napriek
tomu sa v našej obci podarilo uskutočniť tradičnú a veľmi
obľúbenú akciu v rámci našich
dobrovoľných hasičov – Jánsku
Vatru.

a odohral sa iba prvý polčas,
ktorý vyhrali hostia. Druhý polčas sa už kvôli prietrži mračien

s bleskami odohrať nepodarilo a zápas sa musel predčasne
ukončiť.

Futbalový klub zorganizoval
zápas internacionálov SR a Klubu ligových kanonierov, ktorí
rozdávali radosť futbalovým fanúšikom na Hrochoti, ktorých
veru prišlo nemálo nielen z našej
obce, ale aj z okolia. V polčase
zápasu zaspieval sólista opery
Ján Babiak árie z opier. Počasie sa však s nami nemaznalo
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RENOVÁCIA PAMATNÍKA
V KYSLINKÁCH
V jarnom období sa uskutočnila renovácia pamätníka venovaného pamiatke neznámym

bojovníkom Sovietskej armády,
ktorí padli za oslobodenie obce
Hrochoť v osade Kyslinky.

PREHĽAD PODANÝCH ŽIADOSTÍ
O DOTÁCIE A VYPRACOVANÝCH
PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ
ZA ROK 2021
V roku 2021 podala naša obec
nasledovné žiadosti o dotácie
na projekty:
Projekt: Nákup zberných nádob, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu.
Projekt: Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Hrochoť
(malotraktor, vlečka, čelný
nakladač, nosič kontajnerov,
kontajnery)
Projekt: Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Projekt: Nákup techniky pre
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrochoť

Projekt: Rozvoje energetických
služieb na regionálnej úrovni
(Energetický audit budov – telocvičňa, kultúrny dom)
Projekt: Čo je aj tá Hrochoť
Pre rok 2021 boli vypracované nasledovné dokumentácie:
Energetický audit budovy telocvične
Energeticky audit budovy kultúrny dom
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ s MŠ
v obci Hrochoť
Projektové
dokumentácie
v procese zadanie v roku 2021:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie –
splašková kanalizácia ČOV
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu – Materská
škola Hrochoť (elektroinštalácia
kuchyňa)

„ŠKOLA VERSUS DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE“
Tak ako všetky školy na Slovensku, aj naša sa prispôsobila podmienkam fungovania počas pandémie Covid-19, a teda museli
sme prejsť na dištančné vzdelávanie (vzdelávanie z domu). Na
začiatku pandémie, v prvej vlne
to bolo náročné. Nie všetci žiaci
boli schopní prejsť na vzdelávanie z domu pomocou PC, tabletu
poprípade mobilného telefónu.
Žiaci zo sociálne slabších rodín
nemali prístup na internet. Preto
sme uplatnili možnosť vyučovať
prezenčne v skupinách 5+1, nosili sme pracovné listy a študijné
materiály po rodinách a žiaci ich
vypracované posielali do školy.
Situáciu sme zvládli a požadova-
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ný obsahový štandard bol naplnený, nemuseli sme upravovať
učebné osnovy a učivo presúvať
do vyšších ročníkov.
Je potrebné povedať, že situácia v našej škole v súvislosti so šírením vírusu Covid-19
bola počas všetkých troch vĺn
veľmi dobrá. To znamená, že
v najväčšej možnej miere sme
dokázali vyučovať prezenčne
a na dištančné vzdelávanie sme
prechádzali iba v nevyhnutných
prípadoch, alebo keď sme boli
nútení rozhodnutím ministra,
respektíve vyhláškou RÚVZ BB
školu zatvoriť.
Aj v tomto predvianočnom
období sme boli nútení vy-

hláškou RÚVZ BB nechať doma
druhý stupeň ZŠ, a tak sa žiaci 5.
-9. ročníka vzdelávajú dištančne.
Je to veľká škoda, lebo situácia
v našej škole bola veľmi dobrá.
Nemali sme zavretú ani jednu
triedu, žiaden žiak ani učiteľ nebol pozitívne testovaný na Covid-19. Zastavením prezenčnej
výučby na druhom stupni boli
žiaci poškodení. Mnohí z nich
ani dnes nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, opäť sa
narušili sociálne vzťahy medzi
žiakmi, narušila sa každodenná
pravidelná príprava na vyučovanie, obmedzil sa fyzický pohyb
žiakov. Žiaci sú celé dni za počítačmi kvôli škole, sú „zavesení“

na sociálnych sieťach a niektorí
venujú veľa času počítačovým
hrám. Nízka úroveň základných
pohybových schopností sa potom prejavuje na hodinách telesnej výchovy. Chýbajú nám
športovci! Nedostatok pohybu
má negatívny vplyv nielen na telesné aj duševné zdravie žiakov.
Ostáva nám len veriť, že situácia sa zmení, kompetentným
začne záležať aj na našej mladej generácii a po vianočných
prázdninách otvoria všetky školy, aby sa žiaci vrátili na prezenčné vyučovanie. Veľmi sa na nich
tešíme, lebo škola bez žiakov nie
je školou!
Mgr. Marian Medveď
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ANDREJ BRAXATORIS SLÁDKOVIČ
Spoločne s predstaviteľmi Matice slovenskej, folklórnej skupiny
Hrochoťan, evanjelického speváckeho zboru a detí zo Základnej školy Andreja Sládkoviča, sme
sa dňa 11.7. stretli v evanjelickom
kostole v Hrochoti, na mieste, kde
určité roky svojho života pôsobil ako evanjelický farár velikán
slovenskej literatúry Andrej Braxatoris Sládkovič. Pripomenuli
sme si dvojsté výročie od jeho
narodenia. Žiaci ZŠ s pani učiteľkou prostredníctvom divadelnej
scénky a zaspievaním ľúbostnej
ľudovej piesne preniesli prítomných do čias jeho spolužitia s hrochotským ľudom. Prežil tu ťažké
revolučné roky, na druhej strane
z našej obce písal ľúbostné listy
Júlii Sekovičovej, svojej budúcej
manželke. Hrochoťania si ho veľmi vážili a mali ho radi. Dodnes
cítime veľkú hrdosť, že Andrej
Sládkovič bol a v našich srdciach
stále je v Hrochoti prítomný.
Mgr. Eva Majerová

„RECITUJEME ONLINE“
Situácia dnešnej doby priniesla zmeny a inovácie v realizovaní
súťaží. Mnohé z aktivít sa v školskom roku 2020/2021 nemohli
uskutočniť prezenčne, ale moderné elektronické technológie
nám umožnili zúčastniť sa súťaží
takzvane „online“. V mesiaci apríl
2021 sme sa takýmto spôsobom
zapojili do tradičnej recitačnej

súťaže s názvom Hviezdoslavov
Kubín. V okresnom kole 67.ročníka našu školu reprezentovali žiaci: v poézii - Sofia Kuruczová(2.A),
Tamara Fábová(6.A), Ema Majerová(9.A) a v próze-Terezka Fábová(3.A), Vanesa Majerová(6.A)
a Sebastián Daniš(8.A). Bolo naozaj veľmi zaujímavé a zábavné
byť počas natáčania v pozícii her-

ca-recitátora, učiteľa-kameramana či režiséra. Zvládli sme to veľmi
dobre a odoslané videá oslovili
porotcov z jednotlivých kategórií.
Postup do regionálneho kola si
vybojovali v poézii - Sofia Kuruczová, Tamara Fábová, Ema Majerová a v próze-Sebastián Daniš.
V tomto kole recitátori svoj prednes realizovali v mesiaci máj, pre-

zenčne priamo v priestoroch SOS
v Banskej Bystrici. Ocenenie si
domou nakoniec odniesla deviatačka Emka Majerová. Veríme, že
naši recitátori svojou húževnatou
prácou budú zdokonaľovať svoje
talenty a naďalej úspešne reprezentovať našu školu a obec.

Sofia Kuruczová

Ema Majerová

Tamara Fábová

Sebastián Daniš

Mgr. Zuzana Muchová
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„MALÍ VÝTVARNÍCI“		
Krása nekonečného vesmíru
už viacero rokov priťahuje pozornosť našich žiakov. Aj v školskom
roku 2020/2021 sa žiaci 1.stupňa
ZŠ zapojili do výtvarníckej súťaže pod názvom „Vesmír očami
detí“. Školáci, pod vedením svo-

jich učiteliek, preniesli na papier
svoje tvorivé predstavy o galaxiách a mimozemských telesách.
Odoslaním desiatich prác v marci
2021 pre nás nastalo obdobie
túžobného čakania na pozitívne hodnotenie. Prvé výsledky

sme oslavovali koncom apríla,
keď porotcovia v okresnom kole
ocenili práce Aleška Škamlu(4.A),
Petronelky Pitákovej(4.A) a Zuzky
Glowiakovej(3.A). Diplom a darčekové tašky potešili našich malých výtvarníkov. Okresná porota

postúpila vesmírne výtvory do
celoslovenského kola, ktorého výsledky nám boli doručené
28.5.2021. Práca Aleša Škamlu(4.A) pod názvom „Som FRB“ zožala úspech na najvyššej úrovni
tejto súťaže. Potenciál našich

umelcov je veľký, a preto im držíme palce pri tvorbe ďalších inšpiratívnych a nápaditých diel.
Mgr. Zuzana Muchová

BANSKOBYSTRICKÉ PIERKO 2021
Dňa 9. júna 2021 sa naša škola
zúčastnila vyhodnotenia okresnej
autorskej literárnej súťaže žiakov
základných škôl a základných
umeleckých škôl v písaní poézie
a prózy. Regióny Banská Bystrica
a Brezno odhalili veľa nadaných
žiackych spisovateľov, ktorí mali
za úlohu literárne prerozprávať
vymyslený alebo skutočný príbeh.
Medzi úspešných sa zaradili aj žiaci našej základnej školy. Do súťaže
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poslalo svoju literárnu tvorbu 22
škôl v počte odovzdaných prác
78. V priestoroch pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča
(VKMK) na Fončorde si naša škola
prevzala ocenenie a získala titul
„Najaktívnejšia škola“. Členovia
poroty v kategórii II. stupňa žiakov ZŠ a ZUŠ (5. ročník – 9. ročník)
za literárne práce udelili cenu za
1. miesto Sebastiánovi Danišovi
(8.A) a čestné uznanie Nikolke

Škamlovej (6.A). Veľmi nás potešilo celkové hodnotenie organizátorov súťaže nakoľko Laureátom
a celkovým víťazom súťaže sa
stal Sebastián Daniš za prózu: Posledná poznámka. Nech je našim
žiakom tento úspech povzbudením k zachovávaniu a rozvíjaniu
spisovateľského ducha, ktorého
nám v našej obci zanechal Andrej
Sládkovič.
Mgr. Zuzana Muchová
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NETRADIČNÁ SLÁDKOVIČOVA LIPA 2021
10. jubilejný ročník našej regionálnej súťaže v prednese
poézie a prózy sme v školskom
roku 2019/2020 museli pre
nepriaznivé pandemické podmienky odložiť a presunúť na
jún školského roka 2020/2021.

ocenila najlepšie výkony umeleckého prednesu. Naši žiaci
ukázali svoje kvality a podarilo
sa im umiestniť na popredných
miestach.
Mgr. Zuzana Muchová

Podobne ako v iných recitačných súťažiach sme aj my pri
organizácii museli využiť online
priestor. Chtivých súťažiacich
povinnosť vytvoriť video vôbec
neodradila. S pomedzi viac ako
30 recitátorov, päťčlenná porota

„SPIEVAŤ A TANCOVAŤ SME NEZABUDLI“
Nie je nič krajšie ako keď človek
človeku urobí aj najmenšou
maličkosťou radosť.
Dňa 25.6 2021 dievčatá z DFS
Hučava II. „Spievali pre potešenie“ starkým a starkám z DSS
v Hrochoti. Klienti zdravotníckeho zariadenia neudržali svoje slzy

šťastia. Po dlhom čase samoty
a izolácie od okolitého sveta pre
Covid 19 si konečne vychutnali
krátke vystúpenie našich speváčok, vo vonkajších priestoroch
DSS. Svoju lásku k folklóru a tradíciám našej obce sme mohli opäť
ukázať na svetlo sveta.
12. ročník inšpiratívneho fol-

klórneho festivalu pod názvom
Bystrická Haravara opäť po
dlhšom čase poskytol príležitosť
folklórnym súborom prezentovať
svoje umenie. Aj keď epidemiologická situácia na Slovensku obmedzovala činnosť umeleckých
telies, tak náš DFS Hučava stále
fungoval hoci v obmedzenom
režime. V nedeľu 27.6.2021 nás
opäť a radi privítali, NA NÁDVORÍ
Stredoslovenského osvetového
strediska v Banskej Bystrici. Hrochotské svadobné kroje mohli
dievčatá z DFS Hučava opäť prevetrať. Spev hrochotských piesní
sa rozliehal nádvorím a tradícia
ostala stále živá. Ani tentokrát
sme sa nenechali zahanbiť.
Mgr. Zuzana Muchová

NÁVRATY POÉZIE O CENU ANDREJA SLÁDKOVIČA
V piatok 15. októbra 2021 sa
v Cikkerovej sieni v Banskej Bystrici konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže Návraty poézie
O cenu Andreja Sládkoviča,
pod záštitou STAR Production
vydavateľstva časopisu Slovenka.
Do finálového kola prišlo zabojovať dvadsaťdva súťažiacich
z celého Slovenska. Súťaže sa
zúčastnili aj žiačky našej školy
Martinka Vančová (3.ročník) a Terezka Fábová (4. ročník) a bývalé

Tereza Fábová.
Foto: organizátor súťaže

Martina Vančová.
Foto: organizátor súťaže

žiačky školy - Sofia Kuruczová
a Emka Majerová. Napriek veľkej
konkurencii sme boli úspešní.
V kategórii Mladší žiaci sa Terezka Fábová umiestnila na 2.
mieste a Emka Majerová v kategórii Starší žiaci rovnako na
krásnom 2. mieste. Víťazom gratuloval herec, scenárista, režiséra
a pedagóg Juraj Sarvaš. Poprial
im veľa šťastia a povzbudil ich
v ďalšom recitačnom napredovaní.
Mgr. Katarína Lukáčová
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TRIEDENIE ODPADU A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V OBCI
Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho
odpadu ukladaného na skládku,
eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz
a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné
zdroje a suroviny, ktoré môžu byť
ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka
na životné prostredie, čím občan
prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom
rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov na
recykláciu. Vytriedením odpadu
umožňujeme ďalšie spracovanie
viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.
V porovnaní s priemerom Európskej únie, recyklujeme odpad
takmer o polovicu menej, pričom
na skládkach u nás skončia tri
štvrtiny všetkých vecí určených
na vyhodenie. Prvým krokom
k úspechu je zníženie produkcie
odpadu a tým druhým je naučiť
sa správne nakladať so všetkým,
čo dávame do koša.
V domácnostiach triedime odpad - papier, sklo, plasty, kovy,
biologicky rozložiteľný odpad
a komunálny odpad. Problémom
však je, že často v plastových nádobách, vreciach končia aj veci,
ktoré tam nepatria, a tak nesprávne vytriedený odpad skončí na
skládke nerecyklovaný, nevyužitý
a potenciálne aj ohrozujúci životné prostredie.
Nesprávne triedenie zvyšuje
poplatky za zber odpadu
Výška poplatkov za skládkovanie sa odvíja od úrovne triedenia.
Zmesový
Plasty/t
KO/t
Január
19,88
1,43
Február
19,82
1,32
Marec
20,92
1,57
Apríl
23,58
1,41
Máj
23,10
3,48
Jún
31,51
1,91
Júl
20,64
1,81
August
21,08
2,06
September 18,84
1,60
Október
20,74
1,46
Spolu/t
220,11
18,05
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„Čím bude objem zmesového
odpadu menší, tým budú menšie
náklady na zber i skládkovanie,
a od toho sa odvíja i poplatok pre
občanov. Keď odpad netriedime,
všetko končí na skládke a efekt je
opačný,“
Miera triedenia odpadu ovplyvňuje poplatky za zber
Triedenie odpadu má viacero
dôležitých dôvodov, ktoré vedú
k jednému spoločnému cieľu
– kvalita životného prostredia.
Správne triedenie a následná
kvalitná recyklácia chráni nás, ale
i naše financie. Musí však dosahovať určitú úroveň vytriedenia.
V našej obci bola za rok 2020 miera vytriedenia iba 16,87%.
Pre informáciu uvádzame
množstvo odpadov odvezených
zberovou spoločnosťou od januára 2021 do októbra 2021 v obci
Hrochoť.

Obaly
zkovu/ t
0,54
0,50
0,60
0,54
0,50
2,68

Sklo/t

5,76
0,46
4,99
0,14
6,33
17,68

Papier a Oleje
lepenka/t a tuky/t
1,23

2,58

3,81

0,02

0,037
0,057

NOVÝ ŠTIEPKOVAČ A MULČOVAČ
Novinkou je získanie techniky
na mulčovanie a štiepkovanie.
Naša obec bola úspešná ako
jediná v okrese B. Bystrica a získala dotáciu na zakúpenie tejto
techniky. Zariadenia budú slúžiť

obci a občanom našej obce pri
zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Celková výška
dotácie predstavovala sumu 23
859 EUR.
Opäť vyzývame občanov, aby
sa snažili separovať svoj odpad.
Častokrát vplyvom nedostatočnej
separácie sa zapĺňajú nádoby na
zmiešaný odpad a vrecia pri zberných nádobách. Zberová spoločnosť už viackrát upozornila obec,
že vrecia pri zberných nádobách na
zmiešaný odpad nebude vyvážať.
Do vývozu komunálneho odpadu tiež nepatrí stavebná suť,
na tento druh odpadu sú určené
skládky (skládka vo Zvolenskej Slatine), kde takýto druh odpadu za
poplatok môžete vyviesť.
Počas roka sa pravidelne uskutočňuje čistenie katastra obce od
odpadov, hlavne okolie od medokýša po Hrochoť a v spolupráci
so základnou školou sa čistili aj
priestory Jeleních bokov smerom
od píly po Hrochotský mlyn.
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ROK 2021 A HROCHOTSKÝ FUTBAL
Pomaly, ale isto nám končí rok
2021, pomaly ale isto nám končí aj náš futbal ...?
Takto nejako by sa mohol opýtať nejeden z verných priaznivcov
nášho futbalu na sklonku roka
2021.
Lebo, pravdu povediac nám
tento rok veľa radosti nepriniesol.
Akoby sa nálada a udalosti, ktoré
hýbu našou spoločnosťou a krajinou v tomto roku, premietli aj do
nášho futbalu.
Takto nejako by to mohol vidieť nejeden priaznivec, nejeden
fanúšik, nejeden sponzor.
No pravdu povediac podľa
výsledkov, ktoré sme dosiahli
a podľa postavenia seniorského
tímu v tabuľke je takýto kritický
pohľad celkom pochopiteľný.
Športovci a vedenie klubu veria, že sezóna 2021/22, ktorá je
len v polovici, ešte nie je stratená.
To aby sa tak stalo, bude určite náročné, avšak nie nemožné.
Ale je tu stále pred nami niekoľko
ALE.
Aby to všetko vyšlo, musíme
urobiť mnoho krokov, a pravdu
povediac, spoľahnúť sa aj na trochu šťastia, ktoré sme v tomto
roku vôbec nemali.
Dobehol nás problém, ktorý sa
ťahá už niekoľko rokov, no vždy
sa nám to ako tak darilo oddialiť.
Je to problém s vekom. Jednoducho roky pribúdajú nám všetkým
a taktiež aj našim futbalistom. Tí
starší sa snažia, čo im sily stačia,
mladých, bohužiaľ, skoro nemáme a stredná generácia, ktorá by
to mala ťahať, tá sa nám akosi vytratila...
Fanúšik si iste povie: „Tak s tým
v tom klube niečo robte!“ A veru
má pravdu. Určite s tým niečo
treba robiť. No aby vyrástol futbalista, ktorý je schopný a hlavne ochotný hrať súťaž, ako je tá
naša, to netrvá rok ani dva. Je
to proces najmenej na 10 rokov.
A tu niekde je, ako sa hovorí, pes
zakopaný. Keď sa pozrieme spätne dozadu, koľko mladých hráčov
do 20-23 rokov nám za tých 10
rokov pribudlo, tak ich zrátame
na prstoch jednej ruky. Keď sa

však pozrieme na to, koľko hráčov a nie hocijakých, nám za tých
10 rokov skončilo, tak tam nám už
prsty na rukách nestačia.
Čo teda s tým?
Jediná cesta je káder omladiť
a doplniť. S tým sa aj začalo. Keďže naše vlastné zdroje nestačia,
musíme siahať hlavne po hráčoch
z iných klubov. Ani to nie je jednoduché, pretože doba je taká,
že aj okolité kluby majú podobné problémy a tak je tu veľký boj
o každého hráča, ktorý len trochu
chce a vie hrať futbal.
Druhá ešte náročnejšia cesta
je vychovať si svojich hráčov. Je
k tomu treba trpezlivosť a hlavne
ochotných a fundovaných ľudí.
No a samozrejme to najpodstatnejšie – tých malých nezbedníkov, ochotných trénovať, behať
za loptou a neskončiť po druhom
tréningu resp. po mesiaci ...! Je to

jednoduché a pritom nekonečne
ťažké. Pred 30-40 rokmi sa nad
takou vecou, že by deti nechceli
hrať futbal nikto ani len nepozastavil, pred 10-15 to už začalo byť
náročnejšie a začalo sa ukazovať,
že už ich to tak nebaví a posledných 5 rokov je to priam div, keď
sa nájde pár detí, ktoré by možno,
možno mali záujem. Divná doba?
Iné záujmy? Jedno s druhým ...
Aj tu sme urobili nejaké kroky,
aby sa situácia do budúcnosti
zlepšila a aby tí, ktorí budú robiť
futbal po nás o 5-10 rokov, mali
s kým ten futbal robiť. Založila
sa znova prípravka a pokúsime
sa s ňou pracovať. Týmto by sme
aj chceli osloviť rodičov všetkých detí vo veku 7-8-9 rokov,
ktoré majú záujem o šport, aby
nás kontaktovali v ŠK a priviedli
svoje deti na nejaký ten tréning.
A nielen chlapcov ale aj dievčatá,

aj z nich môžu vyrásť časom futbalistky, alebo iné športovkyne.
Treba len skúsiť a začať.
Problémy nie sú len u hráčov
ako takých. Dnes už máme problémy aj s takou vecou, ako je samotný tréner.
Momentálne máme šťastie, že
sme našli človeka, ktorý spĺňa požiadavky zväzu a je ochotný túto
pozíciu v klube zastávať. Lebo
pozícia trénera v klube nikdy nie
je vďačná. A čo si budeme nahovárať, vždy, keď sa nedarí, kto je
na vine ...?
Aby to v klube nejako fungovalo, musí tam byť aj nejaké to
vedenie. Bez toho to tiež nejde.
Nemôže to zostať na jednom,
alebo dvoch ľuďoch. Tí sa skôr či
neskôr vyčerpajú a tiež ich to prestane baviť.
V tejto oblasti sa nám tiež podarilo, ako sa dnes hovorí, doplniť
ľudské zdroje a trochu posilniť
a omladiť funkcionársky káder.
Takže, perspektíva je. Našim
najväčším nepriateľom je teraz
čas. Toho nemáme na riešenie
problémov až tak veľa, ale určite
ten, ktorý máme, chceme využiť
čo najlepšie.
Rok 2022, je za dverami a my
veríme že výzvy, ktoré nám prinesie, spoločne zvládneme a že futbalisti budú prinášať fanúšikom,
ktorým by sme za podporu chceli
tiež poďakovať, viac radostných
chvíľ, ako v roku 2021.
Takže v Marci sa uvidíme....a uvidíme
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HASIČI, ČO STE ROBILI V ROKU 2021?
Rok 2021 pomaly končí a tak
je tu čas na jeho zhodnotenie.
V tomto roku sme zažili veľa
závažných zmien v našej spoločnosti, ktoré sa dotkli aj nás
v našej obci.
Nový rok 2021 začal úspešným
zaradením nášho zboru do systému celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov a to do kategórie B,
ktorá nám ukladá riešiť nežiadúce
udalosti v obci za spolupráce s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru v oblasti požiarov, protipovodňových opatrení, veterných
kalamít a množstva ďalších udalostí. V tomto roku sme sa stretávali pri testovaniach občanov obce
na COVID, kde sme zabezpečovali
činnosť a dezinfekciu odberného
miesta v areáli základnej školy.
Okrem činnosti súvisiacej s pandémiou sme zároveň v mesiaci
február zasahovali na ulici Pod
kostolom pri požiari komína v rodinnom dome. Skorým zásahom
a uhasením komína nevznikli žiadne škody na majetku. V tom istom
mesiaci sme mali aj preventívny
technický zásah, a to čistenie potoka pri zdravotnom stredisku.
Mesiac marec začal požiarom časti
rodinného domu na ulici Hlavná,
kde naša činnosť po príjazde na
miesto požiaru spočívala v doplňovaní vozidla profesionálnych
hasičov vodou, uzatvorením a odklonením dopravy od miesta zásahu. Rýchlym zásahom nevznikli
našťastie veľké škody na majetku,
no i napriek tomu v dome miestnosť, v ktorej požiar vznikol, vyhorela úplne.
Jar a leto tohto roku
nás preverilo v oblasti pomoci občanom pri prívalových dažďoch
a škodách spôsobených vodou.
Mesiac máj nás privítal výdatnými
zrážkami, ktoré preverili funkčnosť odtokov vody v obci. Naša
činnosť v tomto mesiaci začala 17.

mája v popoludňajších hodinách
žiadosťou občana o pomoc pri zaplavení podúrovňových priestorov
rodinného domu na Námestí A.
Sládkoviča. Pri zahájení činnosti
a zistení stavu a dôvodu zatápania
sme sa rozdelili na tri skupiny s cieľom minimalizovať škody spôsobené vodou. Prvá skupina čerpala
vodu zo zatopených priestorov
pomocou čerpadla, druhá skupina
uvoľňovala odtok zo zbernej šachty za pomoci T 148 CAS 32 a tretia
skupina v spolupráci so starostom
našej obce uvoľňovala zberače
vody v obci, aby bol zabezpečený
zrýchlený odtok vody do potoka. Po dvoch hodinách sme boli
úspešní a činnosť bola ukončená.
Už počas zásahu sme boli požiadaní o pomoc občanom na ulici
Hlavná v časti „Obnova“, kde taktiež zatápalo pivničné priestory rodinného domu. Ihneď po príjazde
na miesto sme začali s čerpaním
vody, nakoľko hrozilo značné poškodenie vybavenia kotolne. Po
obhliadke miesta sme vykovali
preventívne presmerovanie prítoku vody na minimalizovanie škôd.
Činnosť sme ukončili tesne pred
polnocou. Nasledujúci deň v skorých ranných hodinách sme boli
vyzvaní krajským operačným strediskom k zásahu v Banskej Bystrici
v časti pri zimnom štadióne, kde

sme v spolupráci s profesionálnymi hasičmi stavali mobilnú protipovodňovú bariéru zabraňujúcu
vybreženiu rieky Hron. Po ukončení činnosti sme sa vrátili späť do
obce a po doplnení materiálu potrebného k zásahu pokračovali do
Hrochotského mlyna na vystriedanie jednotky profesionálnych hasičov a pokračovali v odčerpávaní
dažďovej vody a v odstraňovaní
následkov zaplavenia. Koncom
mesiaca máj a začiatkom mesiaca
jún sme čistili priepusty od naplavenín na Kyslinkách v spolupráci
s lesmi SR.
Začiatkom augusta sme sa zúčastnili asistencie pri technickom
zabezpečení autokrosu na Môlči.
V priebehu roka sa členovia
DHZ zoznamovali s novým vozidlom Iveco Daily CAS 15 a jeho
použitím pri zásahoch. Zároveň
štyria členovia získali oprávnenie
na obsluhu motorovej píly, ktorá
je tiež vo výbave nášho DHZ. Na
konci augusta sme boli vyzvaní
krajským operačným strediskom
na pomoc pri dohľadaní zraneného cyklistu v katastri našej obce.
V spolupráci s profesionálnymi
hasičmi a posádkou rýchlej zdravotnej pomoci sme zraneného
cyklistu našli, transportovali a odovzdali posádke RZP. V druhej polovici septembra naše rady rozšírili
traja členovia, ktorí úspešne absolvovali základný kurz organizovaný
Územnou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorý sa konal vo Vlkanovej.
Naša činnosť je smerovaná na
pomoc občanom obce a pocitu
bezpečia, že v prípade potreby
sme tu a pomôžeme v duchu hesla dobrovoľných hasičov „Bohu
na slávu a blížnemu na pomoc“.
Pri tejto činnosti nám nemalou
mierou pomáha vedenie obce po
všetkých stránkach a v odbornej
oblasti taktiež Územná organizácia
DPO Slovenskej republiky.

SPOLOČENSKÉ
OKIENKO
Narodili sa
Rok 2021

Gabriela Holá
Olívia Šimko
Kvetoslava Zemeková
Lucas Kováč
Richard Mazúch
Matej Vaňo

Opustili nás
Rok 2021

Elena Zacharová vo veku 60
Anna Slávová vo veku 68
Ján Potančok vo veku 83
Anna Kováčová vo veku 55
Anna Sujová vo veku 62
Jana Mazúchová vo veku 51
PhDr. Anna Kozicová vo veku 69
Pavel Dorotovič vo veku 81
Ján Dorotovič vo veku 71
Zuzana Slávová vo veku 86
Peter Bestro vo veku 42
Mgr. Ján Mazúch vo veku 35
Štefan Timko vo veku 72
Anna Kováčová vo veku 84
Anna Mazúchová vo veku 90
Radka Poliaková vo veku 23
Emília Mazúchová vo veku 71
Emília Čiefová vo veku 84
Anna Slávová vo veku 88
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