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Rozpočtové hospodárenie obce Hrochoť
Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Hrochoť je
rozpočet obce na rok 2018. Obec
Hrochoť zostavila rozpočet podľa
ustanovení § 10 odsek 7) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce 2018 bol
schválený obecným zastupiteľstvom ako vyrovnaný. Finančná
situácia je monitorovaná v priebehu roka a na riešenie nepredvídateľných situácií sú schvaľované
rozpočtové opatrenia, ktorými sú
vydané zmeny v rozpočte a ktoré
sa zaznamenávajú v operatívnej
evidencii rozpočtových opatrení.
Do roku 2018, ako nám to ukazuje Konsolidovaná účtovná uzávierka Obce Hrochoť za rok 2017,
sme vstupovali s nasledovnými
číslami:
 Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia po odpočítaní účelových finančných prostriedkov za rok 2017, je prebytok
115.621,61 €.

 Do zákonného rezervného
fondu, ktorý má obec povinnosť
vytvárať podľa § 15 ods. 4 zákona
č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, bola presunutá suma
5.997,61 € v zmysle § 15 ods. 6)
citovaného zákona t.j. po vylúčení vyčerpaných účelovo určených
prostriedkov, ktoré je možné použiť v roku 2018.
 Do rozpočtu obce na rok
2018 bola presunutá suma
109.624,- €. Tieto finančné prostriedky boli použité v roku 2018
na rozvojové aktivity obce (lekáreň, projekty, komunikácie).
Je výborné, že na jednej strane
budujeme a dokážeme vytvárať
nové hodnoty a zveľaďovať, na
druhej strane však musíme náš
majetok aj udržiavať a opravovať,
či riešiť havarijné stavy. Udržať
a dlhodobo zvyšovať kvalitu života v obci si vyžaduje značné finančné prostriedky. Okrem toho
obec ešte musela splácať úvery,

ktoré boli v minulosti čerpané na
zemné práce pod viacúčelové ihrisko vo výške 38 770,50 € zo dňa
5. 3. 2002, a ktorý sa podarilo splatiť ku dňu 28.04.2017. Ďalší úver zo
dňa 22.10.2012, ktorý bol prijatý
vo výške 40 000,00 € na zateplenie budovy obecného úradu, bol
k 31.12.2017 vo výške 10 000,00
€. Splatenie úveru je stanovené
ku dňu 26.08.2019. Cudzie zdroje
financovania zvyšujú zadlženosť
samosprávy a vo významnej miere
vplývajú na hodnotenie obce a jej
finančného zdravia.
Ako hodnotí finančné zdravie
obce Hrochoť INEKO? A čo to
vlastne INEKO je? Je to mimovládna nezisková organizácia, prostredníctvom ktorej, okrem iného,
môžete zistiť ako hospodári obec
alebo mesto, zostavuje rebríčky
samospráv, škôl a i. Na hodnotenie
samospráv používa interval čísiel
od 0 – 6, pričom 0 – je najhoršie,
a 6 – je najlepšie hodnotenie finančného zdravia obce. Vychádza
z údajov za 4 po sebe idúce roky
ako kombinácia piatich vybraných

indikátorov finančnej stability:
celkového dlhu, dlhovej služby, bilancie bežného účtu, záväzkov po
lehote splatnosti.
Finančné zdravie obce vypovedá
o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej
obci hospodárenie spôsobuje,
alebo nespôsobuje problémy.
Celkové finančné zdravie Obce
Hrochoť za roky 2014-2017 je
5,8 - výborné finančné zdravie.
Predmetné údaje si môžete pozrieť na http://www.hospodarenieobci.sk/
A čo môžeme konštatovať na
záver? Aj s pomocou vás všetkých - občanov obce Hrochoť,
zamestnancov obecného úradu
a aktívnym záujmom o veci verejné máme dobrú finančnú stabilitu a výborné východiskové údaje
pre ďalšie obdobie.
Zaželajme si spoločne, nech sa
nám i naďalej darí a nech môžeme byť hrdí nielen na naše folklórne tradície a bohatú históriu,
ale aj na to, čo sme samy dokázali.
Autor článku: Bc. Marian Mazúch

Obnova a modernizácia zdravotného strediska
Vážení spoluobčania, zdravotné stredisko je jedným z najdôležitejších miest v našej obci,
nakoľko sa ale zub času podpísal aj na tejto budove, bola potrebná rozsiahla rekonštrukcia,
ktorá prispela nie len k vizuálne
krajšiemu stredu obce, ale aj
k väčšiemu komfortu pacientov
a návštevníkov zdravotného
strediska. Treba povedať, že celková rekonštrukcia zdravotného
strediska sa robila koncepčne s
dôrazom na kvalitu a funkčnosť
celého objektu, k čomu prispeje aj presťahovanie a otvorenie
novej lekárne v areáli zdravotného strediska. Celý komplex

zdravotného strediska prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou, kde
v prvej etape sa obmenil kotol na
pevné palivo za plne automatický peletovací kotol. Následne sa
pokračovalo zateplením budovy, zateplením stropov, vymenili
sa dažďové žlaby a zvody, upravil sa vonkajší múrik okolo budovy, položil sa nový prístupový
chodník, obnovilo sa zábradlie,
urobil sa nový náter strechy.
Jednou z najzásadnejších stavebných úprav bolo uzavretie
sociálnych zariadení, do ktorých sa v minulosti dalo dostať
len cez vonkajšie priestory. Ďalej sa pokračovalo v omaľova-

ní priestorov čakárne, ktoré sa
doplnili o nové čakacie sedadlá.
Na jar exteriér zdravotného strediska doplní výsadba drevín
a okrasných kríkov.
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Nová lekáreň

Je potrebné pripomenúť, že presunutím lekárne z 1. poschodia
kultúrneho domu do areálu zdravotného strediska sa vytvorí nový
uzol zdravotnej starostlivosti, kde
pacient nájde všetko na jednom
mieste. To bolo aj zmyslom celkovej výstavby novej lekárne a modernizácie zdravotného strediska.
Množstvo pacientov, ktorí mali
hlavne pohybové problémy, sa nemohli komfortne presunúť do kultúrneho domu na prvé poschodie.
Dôležité je občanov informovať,
že „stará“ lekáreň bude fungovať
pokiaľ sa nevybavia všetky potrebné dokumenty na prevádzku
novej lekárne. Toto administratívne obdobie by malo trvať do

konca novembra resp. začiatok
decembra, kedy by nová lekáreň
mohla byť otvorená. Objekt je jednopodlažný, prestrešený pultovou
strechou. Na pravej strane od oficiny sa nachádza kancelária a denná miestnosť pre zamestnancov
lekárne. Na ľavej strane od oficíny
sa nachádza zázemie lekárne so
skladmi a sociálnymi zariadeniami. Dôležitým prvkom celej stavby je bezbariérový prístup, ktorý
zlepší dostupnosť služieb lekárne pre všetkých obyvateľov obce
Hrochoť. Touto cestou by som sa
chcel ako starosta poďakovať všetkým spoluobčanom za trpezlivosť
počas rekonštrukcie zdravotného
strediska a lekárne.

Preliezky materská škola
V tomto roku sme pokračovali
v skrášľovaní areálu materskej
škôlky výstavbou nových certifikovaných preliezok ako pružinové
hojdačky, detský kolotoč pre detičky a iné. To bola jedna z investícií prostredníctvom ktorej naše
detičky dostali preliezky, ktoré sú
dnes štandardom a po viac ako 30
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rokoch sa odstránili staré a nevyhovujúce preliezky. Týmto krokom
sa vytvoria lepšie podmienky na
pohyb, ktorý podporuje detskú
imunitu aj zdravý spánok a kreativitu. Všetky zariadenia na detskom
ihrisku sú bezpečné, certifikované,
šetrné k prírode a spĺňajú prísne
európske normy.

Park Jednota

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, výkazu a výmeru, ktorý predložil projektant,
verejného obstarávania, došlo
k realizácii parku pred Jednotou. Do celého diela boli vkusne
vsunuté moderné prvky gabiónových košov, vysadené rastliny,
dreviny. Obec Hrochoť prispela

týmto stavebným prvkom ku
skrášleniu okolia obce a vytvorenie kultúrnejšieho prostredia.
V budúcnosti plánuje obec pokračovať v revitalizácii ďalších
plôch v obci podobným spôsobom, čo prispeje k vyššej atraktivite jednotlivých lokalít v obci.

Výmena plochy
multifunkčného ihriska
Multifunkčné ihrisko je umiestnené v areáli základnej školy – školský dvor. Je využívané základnou
školou v rámci vyučovania telesnej výchovy, mimoškolských
aktivít v rámci klubovej činnosti,
oddielu športového klubu.
Využíva sa aj na športovanie
jednotlivcov. Z dôvodu, že sa
multifunkčné ihrisko využíva už
viac ako 8 rokov, umelý trávnik
je značne opotrebovaný, čiary
sú zničené, obec podala v rámci

výzvy žiadosť na úrad vlády ohľadom výmeny povrchu ihriska.
V rámci uvedenej výzvy obec získala dotáciu v sume 10 000€ na
výmenu povrchu ihriska. Finančné krytie celej akcie je poskytnuté z prostriedkov úradu vlády
a vlastných zdrojov obce. Aktuálne prebieha kontrola dokladov
poskytovateľom dotácie a príprava na realizáciu výmeny povrchu
trávnika. Celý proces by mal byť
realizovaný v najbližšom období.
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Územný plán obce Hrochoť
Obec Hrochoť ako obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov začal v roku 2017
obstarávanie územného plánu
obce Hrochoť zmeny a doplnky
č. 1 z dôvodu aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie. Na
základe uvedeného obec Hrochoť podala žiadosť o dotáciu na
spracovanie územnoplánovacej

dokumentácie – Návrh zmien
a doplnkov územného plánu. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
poskytlo žiadateľovi dotáciu vo
výške max. 7 200,- eur. V súčasnom období môžeme konštatovať, že bol vypracovaný návrh
pre Územný plán obce Hrochoť
zmeny a doplnky č. 1. Uvedený
návrh je zverejnený na stránke
obce resp. je k nahliadnutiu na
obecnom úrade.

Stavebný úrad obce Hrochoť

Dom smútku
V týchto priestoroch boli realizované stavebné práce
súvisiace s obnovou sociálnych zariadení, vymaľovania
zadnej časti domu smútku, pokládka nového vodovodného potrubia. Z obecného pozemku starého cintorína sa odstránila dvadsaťročná stavebná suť, ktorá
sa tam hromadila dlhé roky. Aktuálne sa okolie domu
smútku pravidelne udržiava, o čom svedčí aj výsadba
javorovej aleje.

Obec v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len

Projekt zateplenie
materskej školy

Projekt odstavné a parkovacie
plochy pri cintoríne

„stavebný zákon“) zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh, v súlade s § 20a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obciam odporúča združovať sa za účelom

Obec Hrochoť si uvedomuje potrebnosť a starostlivosť o našich
najmenších spoluobčanov – detičky v materskej škole, a preto
obec pristúpila už minulý rok
k spracovaniu projektu na celkovú obnovu budovy materskej
školy. Projekt v sebe má definované celkové zateplenie skeletu

budovy ako aj výmenu strechy.
Aktuálne sme v procese čakania
na výzvy, prostredníctvom ktorej
by mala byť celá materská škola
refinancovaná z fondov európskej únie, resp. vlastných zdrojov.
Obec má v súčasnosti vydané
právoplatné stavebné povolenie
na uvedenú stavbu.

Prostredie cintorína ako piet-

stavbu. V súčasnom období

plnohodnotné parkovisko, čo sa
zmení v blízkej budúcnosti. Na
základe projektovej dokumentácie, výkazu a výmeru k parkovacím plochám bol začatý proces prípravných prác ohľadom
stavebného povolenia na danú

zákona územné konanie na parkovacie a odstavné plochy pri
dome smútku. Po vydaní územného rozhodnutia bude obec
pokračovať podaním žiadosti
o stavebné povolenie na realizáciu stavby.

neho miesta
nemalo správy.
prebieha v zmysle stavebného
vytvorenia spoločných úradov zabezpečujúcich odborné podklady
predoteraz
výkon štátnej

Obec Hrochoť v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh

štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania podľa § 117 stavebného zákona

a § 1 ods. 1 a § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení stavebného
zákona pristúpila
obecnému úradu mesta Banská Bystrica,
Stavebný
úradk spoločnému
obce Hrochoť

ktorého činnosť riadi vedúci stavebného odboru Mestského
úradu v Banskej Bystrici a za ktorého činnosť
117 stavebného zákona a § 1 ods. 1 a § 5 zákona č. 608/2003 Z.z.

Obec v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh, v súlade
s § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obciam odporúča združovať sa za účelom vytvorenia spoločných úradov zabezpečujúcich odborné podklady pre
výkon štátnej správy.
Obec Hrochoť v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku
územného plánovania, stavebného poriadku a bývania podľa §

zodpovedá primátor mesta Banská Bystrica.

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení stavebného zákona pristúpila k spoločnému
obecnému úradu mesta Banská Bystrica, ktorého činnosť riadi vedúci stavebného odboru Mestského úradu v Banskej Bystrici a za ktorého činnosť zodpovedá primátor mesta Banská Bystrica.
Zodpovednou pracovníčkou spoločného stavebného úradu pre
Obec Hrochoť je: Ing. Viera Harmanová. Občanom obce Hrochoť je
k dispozícii počas klientských (stránkových) hodín na Obecnom úrade v Hrochoti, každý štvrtý pondelok v mesiaci a to:

Zodpovednou pracovníčkou spoločného stavebného úradu pre Obec Hrochoť je: Ing. Viera Harmanová.
Občanom obce Hrochoť je k dispozícii počas klientských (stránkových) hodín na Obecnom úrade v Hrochoti,

každý štvrtý pondelok v mesiaci a to:
Mesiac

Dátum

Termín - čas

Október 2018

29. 10. 2018

13.00 – 15.30

November 2018

26. 11. 2018

13.00 – 15.30

December 2018

17. 12. 2018

13.00 – 15.30

a taktiež na stavebnom úrade MsÚ Banská Bystrica v čase: pondelok od 09.00 – 12.00 hod. a v stredu 09.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod..
V prípade potreby je možné ju kontaktovať aj telefonicky 048/4330 422.
Autor článku: Mgr. Anna Zátrochová

a taktiež na stavebnom úrade MsÚ Banská Bystrica v čase: pondelok od 09.00 – 12.00 hod. a v stredu 09.00 –

12.00 a 13.00 – 15.00 hod.. V prípade potreby je možné ju kontaktovať aj telefonicky 048/4330 422.
Autor článku: Mgr. Anna Zátrochová
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Deň zeme v základnej škole

Školská exkurzia - Osvienčim
Osvienčim je poľské štyridsaťtisícové okresné mesto v Malopoľskom vojvodstve, nachádzajúce
sa asi 60 km od Krakova. Dňa
19. apríla 2018 ho navštívili žiaci
siedmeho, ôsmeho a deviateho
ročníka Základnej školy Andreja
Sládkoviča v Hrochoti. Ich cieľom
však nebolo samotné mesto, ale
bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, ktorý sa stal počas druhej svetovej vojny najväčším nemeckým vyhladzovacím
táborom.
Po príchode na miesto žiaci najskôr navštívili koncentračný tábor
Auschwitz I. a prekročili bránu
do minulosti so známym nápisom „ARBEIT MACHT FREI“. Ocitli
4

sa uprostred 24 blokov tábora,
z ktorých niektoré navštívili. Pri
prechádzaní jednotlivých blokov
okrem iného videli aj stovky kufrov a rôznych predmetov, ktoré si
predovšetkým židia priniesli v nádeji na „lepší život“. Následne sme
sa presunuli do koncentračného
tábora Auschwitz II.-Birkenau,
ktorý sa stal akýmsi symbolom
genocídy.
Hoci počasie prialo a nič nenarušilo plánovaný priebeh exkurzie, pri ceste späť myseľ každého
zamestnávali smutné myšlienky.
Veríme, že takéto hrôzy my, ľudia,
už nikdy nedopustíme.
Autor článku:
Mgr. Zuzana Muchová

Ako každý rok, aj tento si žiaci
našej základnej školy pri príležitosti Dňa Zeme pripomenuli, aké
dôležité je starať sa o našu matičku Zem. Okrem úpravy areálu
školy, ktorej sa zúčastnili všetci
žiaci, sa niektoré z tried zúčastnili
aj iných aktivít. Žiaci V.A a VI.A sa
spolu s pracovníkmi LS Kyslinky
vybrali do lesnej oblasti, kde sa
práve vysádzali nové stromčeky.
Žiaci mali možnosť nielen vidieť,
ale aj sami si vyskúšať výsadbu
nových stromčekov. Bývalá žiačka našej základnej školy, Vanesa
Kantorová, si pre starších žiakov

pripravila prezentáciu o znečisťovaní životného prostredia
a jeho dopadoch nielen na život človeka, ale predovšetkým
na našu Zem. Po prezentácii sa
spolu so žiakmi VII.A a VIII.A triedy vybrali do Dubín, kde spoločne vyzbierali odpadky. Žiaci
primárneho vzdelávania spolu
s deviatakmi vyupratovali areál
a okolie školy. Veríme, že všetky tieto aktivity prispeli k tomu,
aby si žiaci viac vážili a starali sa
o naše životné prostredie.
Autor článku:
Mgr. Martina Palovičová
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Deň kroja
bol pre
nás veľkým
zážitkom
Týždenník Slovenka v spolupráci s mestom Banská Bystrica a Združením miest a obcí
Slovenska pripravili počas
Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici veľkolepú udalosť
s názvom „Deň kroja.“
Tisíce ľudí z celého Slovenska
prišli druhú septembrovú sobotu popoludní na námestie
SNP v prekrásnych krojoch
z rôznych regiónov. Poslaním
tohto veľkolepého projektu
je snaha o vytvorenie tradície
a hrdosti na kultúrne dedičstvo našich predkov. Sme nesmierne hrdí, že súčasťou tejto
nádhery boli aj naše deti z folklórneho súboru Hučava, ako
aj členovia folklórnej skupiny
Hrochoťan. Prispeli sme tak
k oslave folklóru a krásnych
slovenských krojov. Už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.

1. Školská akadémia „Deti deťom“
Na záver školského roka 2017/2018
sa v telocvični našej základnej
školy, dňa 18.6.2018, uskutočnilo vystúpenie pod názvom „Deti
deťom“. Žiaci predviedli svojim
spolužiakom program, ktorý si ako
kolektív triedy spolu nacvičili. Spievali sa moderné aj ľudové piesne,
tancovalo sa v rytme salsy a disco.
Herecké výkony podali žiaci I. A
v divadielku O slimákovi, štvrtáci
v tanečno- dramatickej rozprávke O Šípkovej Ruženke a šiestaci
v predstavení O Dúhenke. Prežili
sme pekné dopoludnie, v ktorom
účinkujúci boli aj divákmi. Odmenou pre všetkých bol vzájomný potlesk v kruhu školskej rodiny.
Autor článku:
Mgr. Zuzana Muchová

Autor článku:
Mgr. Eva Majerová

5

Hrochotský hlásnik

O k t ó b e r 2 0 1 8 • č. 2

„ Bohu na slávu, blížnym na pomoc“
to bolo heslo nášho Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý
vznikol 12. septembra 1923.
V tomto roku by sme boli oslávili krásne jubileum- deväťdesiatpäť rokov. Aj keď za roky svojej
existencie pomohol pri takých
požiaroch ako bol požiar na
Kopci, kde zhorelo 15 obytných
domov, mnoho ďalších bolo poškodených. Po požiari si občania
postavili nové domy, dnes ich
poznáme ako štvrť Obnova. Veľký požiar zachvátil tkz. Bujačienec. Boli to veľké tragédie. Naši
starší občania sa určite na tieto
udalosti ešte pamätajú. Žiaľ,
v roku 1993 bola činnosť hasičského zboru ukončená pre ne-
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činnosť jeho členov. Dobrovoľní
hasiči majú okrem boja s ohňom
aj iné úlohy. Byť na pomoci pri
živelných pohromách, hľadaní zatúlaných ľudí, pri rôznych
iných prácach. Dňa 14.5.2015
bola činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obnovená. Veliteľom sa stal Branislav Diško
a predsedom hasičov Dušan
Kulfas. Naši hasiči sú zaradení
v kategórii B a v rámci toho dostávajú dotáciu z Ministerstva
vnútra SR. Z nej sa zakupuje výstroj /oblečenie, helmy a iné pomôcky/. Treba pochváliť našich
hasičov za ich aktívnu činnosť.
Zúčastňujú sa brigád pri čistení
priepustí a upchatých kanali-

zácií, na výstavbe lesnej komunikácií v doline. Aktívni sú tiež
pri akciách organizovaných OÚ,
rôzne oslavy, jubileá, stavanie
a rúcanie májov na Turíčne sviatky, stavba Jánskej vatry, kde
pravidelne prezentujú aj ukážky
svojej techniky. V máji toho roku
sa zúčastnili okresnej súťaže Hasičských zborov v Dúbravici, kde
nás pekne reprezentovali.
OU zrekonštruoval priestory Hasične a jej sociálnych priestorov,
garáže pre hasičské vozidlo Tatru, ktorú dostali od MV SR. Ďalšiu garáž pre protipovodňový
vozík. Aj keď vybavenie a výstroj
našich požiarnikov je veľmi dôležité, želajme si, aby nemuselo

byť nasadené do žiadnej akcie.
V súčasnosti má organizácia 23
dospelých členov (z toho dve
ženy) a 7 dorastencov (z toho
1 dievča).
Vážení spoluobčania, blíži sa vykurovacie obdobie a tiež aj obdobie zabíjačiek. Chceli by sme
vás upozorniť na dodržiavanie
bezpečnostných predpisov pri
využívaní vyhrievacích telies
a zabezpečenie svojich udiarní.
Veď ako sa nie nadarmo hovorí:
„Oheň je dobrý priateľ, ale zlý
pán.„ Prosíme obyvateľov, aby
boli ústretoví pri preventívnych
kontrolách našich hasičov.
Autor článku:
PhDr. Anna Kozicová
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Flora Olomouc 2018

Ráno o 5:00 hod. sme už nedočkavo čakali na odchod autobusu
a tešili sa na prehliadku mestom
i krásu kvetov vystavovaných v pavilónoch i na voľnej ploche. Pani
Lukáčová nám, ako je už zvykom,
cestou autobusom porozprávala
históriu mesta a výstavy Flóra Olomouc, takže cesta nám ubiehala
celkom rýchlo. Asi tak o 10.15 hod.
sme prišli do Olomouca, kde sa na
nás krásne usmievalo slniečko, čo
bol neklamný znak toho, že deň
prežijeme krásne. Začali sme ho
prehliadkou historického centra
– prezreli sme si Dolné námestie
s fontánami, kostol sv. Michala,
Horné námestie s barokovým
súsoším Najsvätejšej Trojice, rad-

nicou s orlojom. Mali sme šťastie,
akurát bolo dvanásť hodín, takže
sme mali zážitok z predstavenia
všetkých figurín, ktoré sa na orloji
nachádzajú. Pokračovali sme ďalej
a videli sme farský kostol sv. Mórica s povestným organom, súbor
barokových fontán, ktoré nádherne chrlili vodu.
Po obhliadke historického mesta
sme sa presunuli na návštevu medzinárodnej výstavy FLORA OLOMOUC, ktorá sa koná každoročne
od r. 1958. Vystavované kvetiny
a exponáty boli vo voľnej prírode
aj v pavilónoch. Na začiatku bolo
výstava kytíc, ktoré viseli zo stropu a dalo sa s nimi aj pofotiť, ďalej
boli vystavované kaktusy, prešli
sme pavilónom tropických rastlín.
Jarná a letná výstava sú medzinárodné - zamerané na výstavu
aktuálnych sezónnych kvetín, takže sme mali možnosť pokochať

sa prekrásne kvitnúcimi záhonmi
v parku, kde sa konali vonkajšie
výstavy a hlavne predajné trhy,
kde sme si mnohí z nás pokúpili
nejaké tie pekné kríčky, kvetinky,
semiačka do našich záhradiek, aby
sme ich mali ešte krajšie. V stánkoch s gurmánskymi špecialitami
sme si pochutili na výbornom jedle
a niektorí aj pivku. Keďže času bolo
ešte dosť, využili sme možnosť

návštevy nákupnej galérie Šantovka. Plní zážitkov z krásnej výstavy
a prehliadky historického mesta sme sa presunuli k autobusu,
ktorý mal odchod na Slovensko
o 17.30 hod. Správne unavení sme
si podriemali v autobuse a ani sme
nevedeli ako a o 22.30 hod. sme
spokojní s výletom boli doma na
Hrochoti.
Autor článku: Ing. Zuzana Krčová

Tvorivé dielne

V marci sa uskutočnili Tvorivé dielne
pod vedením pani Mgr. Katky Lukáčovej, učiteľky tunajšej základnej
školy, ktorá nám najprv podrobne
porozprávala o príprave cheesecake
a potom predviedla rôzne spôsoby,
ktoré používa pri jeho zdobení. Bolo
vidieť, že v príprave tohto dezertu sa
naozaj vyzná. Na záver pridala zopár receptov a dobrých rád, ako sa
cheesecake zaručene podarí na jednotku. Koncom apríla sa účastníčky
tvorivých dielní zúčastnili medzinárodnej výstavy kvetov v Olomouci
organizovanej obecným úradom. Tu
prebiehalo mnoho sprievodných akcií, ktorých sme sa mohli zúčastniť.

Večne živé tradície – to bola téma
tvorivých dielní konaných koncom
mája. Účastníčky dielní pozvali medzi seba dve naše občianky – pani
Zuzanu Mazúchovú a pani Zuzanu
Hromadovú, ktoré sa vo svojom voľnom čase venujú ručným prácam
a udržiavajú tak tradičné umenie
hrochotských žien. Pani Zuzana
Hromadová nám predviedla, ako
šikovne vie narábať háčikom. Spod
jej rúk už vyšlo množstvo háčkovaných drobností – vianočných gúľ,
zvončekov, anjelikov, ktorými spravila radosť mnohým ľuďom. Kúsok
zo svojho majstrovstva a iný druh
umenia – vyšívanie krivou ihlou

– nám ponúkla pani Zuzana Mazúchová. Mohli sme obdivovať precíznu prácu jej šikovných rúk s týmto
tradičným nástrojom používaným
pri tvorbe výšiviek v Podpoľaní, ako
aj nádherné súčasti hrochotského
kroja, ktoré takto vytvorila. Obe lektorky nás ochotne zaučili do tajov
svojej práce, trpezlivo nám vysvetlili,
čo a ako urobiť, aby sa nám darilo
pri práci s háčikom i s krivou ihlou.
Obdivovali sme nielen šikovnosť ich
rúk, ale aj radosť, s akou túto činnosť
vykonávajú. Myslím, že mnohé z nás
nadchli a zároveň inšpirovali k tomu,
aby sme aj v súčasnosti oprášili možno trochu zabudnuté ručné práce.

Janka Mazúchová bola lektorkou
posledných dielní uskutočnených

pred dovolenkovým obdobím.
Zaučila nás do tajov výroby ozdôb
zo saténových stúh technikou
kanzashi, ktorej sa venuje vo voľnom čase. Janka nám nielen predviedla výrobu niekoľkých takýchto ozdôb, ale priniesla aj zopár
svojich výrobkov pripravených
spomínanou technikou. Zistili
sme, že výroba kanzashi kvietkov
je pre nás - začiatočníkov náročná
a potrebuje hodiny cviku a trpezlivosť.
Príprava kuracej rolády bola témou septembrových tvorivých
dielní pod vedením Martinky Dorotovičovej. Maťa je v kulinárstve
doma, a tak nám predviedla, ako
šikovne vykostiť kura a pripraviť
z neho roládu s rôznymi plnkami.
Kým sa rolády piekli, poskytla niekoľko jej osvedčených receptov
na prípravu rozličných jedál a cenné rady pri ich príprave. Nálada
bola výborná a také isté boli aj
upečené rolády.
Autor článku:
Ing. Drahomíra Dorotovičová
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O čom sa hovorí v obci v poslednej dobe ...
 autobusová zastávka - prečo
je v dolnej časti obce polorozpadnutá lavička a stojan SAD?
Lavičky v dolnej časti obce (pri
futbalovom ihrisku) sú dve: jedna
v smere jazdy do Banskej Bystrice
a jedna na opačnej strane cesty
v smere do dediny. Osobne som
ich skontroloval, ani jedna nie je v
dezolátnom stave. Pri každej autobusovej zastávke v našej obci (ale
aj v okolitých obciach) je postavený prístrešok, a to len na jednej
strane cesty (väčšinou na tej, kde
nastupujú cestujúci do autobusu
smerujúceho do BB). Čo sa týka
označenia zastávok, resp. stojanov, toto je v kompetencii SAD.
 materská škola – prečo neprebiehali rekonštrukčné práce v nej
počas letných prázdnin?
Obec síce je zriaďovateľom tunajšej základnej školy s materskou
školou, to však neznamená, že
túto inštitúciu aj riadi. Takúto úlohu plní vedenie ZŠ s MŠ a obec do
tejto činnosti nezasahuje. Obec

ako zriaďovateľ poskytla materskej škole v uplynulom volebnom
období nemalé finančné prostriedky: vypracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie MŠ,
nákup konvektomatu, zakúpenie
detských preliezok, výmena pecí
na pelety. Do pozornosti dávam
kompetencie obce ako zriaďovateľa školy, ktoré sú uvedené v § 6
zákona č. 596/2003 Z. z.
 lekáreň – načo je nová lekáreň,
keď už jednu máme?
Lekáreň, ktorá je umiestnená
v kultúrnom dome, dnes už len
s výnimkami spĺňa kritériá v súčasnosti kladené na takéto zariadenia. Pretože nemá bezbariérový
prístup, v krátkom čase by mohla
byť zrušená. Tým by sa hlavne
starším obyvateľom našej obce,
ktorí málo cestujú do Banskej Bystrice a ktorí si už na lekáreň zvykli,
skomplikovala situácia s dostupnosťou liekov. Keďže v našej obci
je zdravotné stredisko, ktoré navštevujú v prevažnej miere seniori,

bolo potrebné pre týchto ľudí zachovať možnosť zadovážiť si lieky
priamo v obci. Vnímam, že suma
zaplatená za výstavbu lekárne nie
je malá, ale potreba zriadiť lekáreň
bola z vyššie uvedených dôvodov
naliehavá. Okrem toho naša obec
nemá možnosť výstavbu takéhoto
objektu zabezpečiť tzv. svojpomocne, kedy sa dá za práce ušetriť.
 osvetlenie v obci – už dlhšiu
dobu rezonujú v obci „zaručené“
informácie o realizácii verejného osvetlenia. Preto uvádzam
v skratke, o čo ide. Mnohí ste si isto
všimli, že pouličné osvetlenie potrebovalo rekonštrukciu, pretože
bolo nevyhovujúce. V roku 2015
naša obec vypísala verejnú súťaž
na rekonštrukciu osvetlenia. Verejnú súťaž zabezpečila spoločnosť,
ktorá má v tejto oblasti skúsenosti. Do súťaže sa zapojilo 5 firiem.
Podmienky súťaže splnili 3 firmy.
Firma, ktorá predložila ponuku
s najnižšou cenou, nepredložila
požadované materiálové pod-

klady, takže túto ponuku nebolo
možné hodnotiť. Zároveň táto
ponuka neobsahovala taký rozsah
diela, aký požadoval obstarávateľ.
Víťazom súťaže sa stala spoločnosť, ktorá obnovu osvetlenia
v našej obci zrealizovala za konečnú sumu 168532,30 €. K uvedenej
veci je potrebné dodať, že súťaž
bola vyhodnotená dňa 5.11.2015
a práce na obnove osvetlenia museli byť ukončené do 31.12.2015.
Za toto krátke (podotýkam zimné)
obdobie bolo potrebné zabezpečiť financovanie prác, zmluvy, prípravné práce, samotné uskutočnenie prác v celej obci, kontrolu
prác, kolaudáciu.
Úrad pre verejné obstarávanie reagoval na túto situáciu uložením
korekcií pre obec. Obec, keďže sa
necíti byť vinná za to, že pri procese verejného obstarávania pochybila, podala v predmetnej veci
žalobu na štát. Uvedenú záležitosť
uvádzam v skratke, podrobnosti
som ochotný kedykoľvek a komukoľvek poskytnúť.
Autor článku: Bc. Marian Mazúch

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2018

OBEC HROCHOŤ
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Výstup na Poľanu
30. júna 2018

Po roku sme sa s manželkou znovu prihlásili na turistické podujatie, ktoré zorganizoval starosta
našej obce – výstup na Poľanu
(1458 m.n.m.) . Zlákala nás najmä možnosť dostať sa autom na
povolenku až na Čierny vŕšok,
čím naše seniorské „nohe“ ušetrili
veľa kilometrov. Začiatkom leta
je na dedine vždy veľa roboty
a tak sa nás zišlo len 8 záujemcov.

Pripravovaná masová akcia sa
takto zmenila na rodinný výlet.
A to sa pre nás nakoniec ukázalo
ako veľká výhoda, lebo od lesníka Rakytu sme sa toho dozvedeli
o Poľane a jej krásach oveľa viac a
aj touto cestou mu ďakujeme. Lesným chodníkom sme z Čierneho
vŕšku vystúpili za slabú polhodinku do sedla Priehybina, odkiaľ je
to na Poľanu už len 35 minút. Ces-

tou na Poľanu nás zaujalo miesto
s vyschnutými limbami a kosodrevinou, ktoré tu boli umelo vysadené, ale Poľana ich neprijala. Teraz tu stoja ako suché výkričníky,
aby si človek uvedomil, že Poľana
mu nie všetko dovolí. Vrchol Poľany je zalesnený, ale 15 min. ďalej
na sever nám Poľana poskytla dve
nádherné výhľadové miesta. Najskôr sme sa na Katruške pokochali výhľadmi na Sihliansku planinu
a kus Podpoľania s roztrúsenými
lazmi. Na druhej strane „obruče“
krátera je vyhliadka Zbojnícky
tanec. Odtiaľto je krásny pohľad
do kaldery Poľany a na celú Hrochotskú dolinu, v ktorej podľa
informácie lesníka Rakytu žije asi
80 medveďov. Tu sa naša skupina rozdelila – traja sme sa vrátili
a cestou ďalej navštívili aj pamät-

Pocta rodákovi Prof. Ing. Milanovi Križovi DrSc.

Obec Hrochoť v mesiaci august
2018 usporiadala významné kultúrno–spoločenské podujatie pri
príležitosti významného životného jubilea 90-tych narodením prof.
Milana Križa, rodáka z Hrochote.
Pán profesor Milan Križo je medzinárodne uznávaný významný vysokoškolský pedagóg a odborník
v oblasti fytologie, ktorý celý svoj
život zasvätil vedeckej činnosti.
Jeho vedecká, pedagogická a kultúrna činnost príkladne prispela
k rozvoju česko-slovenských vzťa-

hov, významne sa zaslúžil o prehĺbenie a rozvoj vzťahov medzi
Technickou univerzitoru vo Zvolene a Mendelovou univerzitou
v Brne, na ktorej nielen vyštudoval, ale dvadsať rokov aj pôsobil
ako pedagóg. V dobe štúdia založil
v roku 1949 v Brne Vysokoškolský
súbor ľudových piesní a tancov
Poľana. Založil tak viac než šesťdesiatročnú tradíciu súboru, kde sa
dodnes združujú predovšetkým
študenti brnenských vysokých
škôl a v súčasnej dobe je v súbore

právom považovaný za legendu
slovenskej ľudovej piesne. V roku
1954 začal Milan Križo spolupracovať aj s Brnenským rozhlasovým
orchestrom ľudových nástrojov
(BROLN-om). S osobnosťou Milana Križa je neodmysliteľne späté
jeho zanietenie pre zachovanie
ľudovej piesne a hudby ako jedinečného kultúrneho dedičstva
Podpolianskeho kraja, hlavne rodnej obce Hrochoť, ktorú vždy rád
reprezentoval nielen doma, ale
aj v zahraničí, napr. V Číne, Mon-

ník SNP a horský hotel Poľana.
Druhá časť pokračovala až na
výhľad Strunga a ďalej cez Kopce a sedlo Jasenová do doliny ku
autu. Poľana je s výmerou 855 ha
najväčším chráneným územím
zameraným na ochranu pralesov
na Slovensku. Unikátom v rámci
Karpát sú smrekovo – bukovo –
jedľové porasty na andezitovom
podklade. Na Poľane je bohatý
výskyt horských a pralesných
druhov rastlín a živočíchov a tiež
sú veľmi cenné aj rastlinné spoločenstvá na rašeliniskách a podmáčaných lúkach. Vážme si a zachovajme aj pre ďalšie generácie
túto krásu, ktorú si čitateľ môže
pozrieť aj vo fotogalérii z tejto akcie na www.hrochot.sk.
Autor článku:
Ing. Vladimír Vaňo
golsku, Kórei, Vietname, Severnej
Amerike, Portugalsku, Španielsku a v ďalších krajinách, najmä
v Českej republike. Vždy sa aktívne
a úspešne usiloval o priateľské vedecké a kultúrne česko-slovenské
vztahy, a preto uvedené podujatie
malo aj medzinárodný rozmer. Prof.
Milan Križo, v jednom z mnohých
rozhovorov povedal: „Hrochotská
ľudová pieseň, hrochotská ľudová
hudba, bola pre mňa rajská nebeská hudba“. Na podujatí vystúpili
nielen domáce folklórne súbory
Detský folklórny súbor Hučava,
Folklórna skupina Hrochoťan, ale
aj Vysokoškolský folklórny súbor
pri Technickej univerzite Poľana
zo Zvolena, Vysokoškolský súbor
ľudových piesní a tancov Poľana
z Brna, Ľudová hudba Pecníkovci
so sólistami a Ľudová hudba Ďatelinka z Detvy so svojimi sólistami.
Mnoho spokojných a nadšených
divákov, ktorí zavítali do našej obce
na toto významné podujatie svedčí
o tom, že sa nám to podarilo.
Autor článku:
Ing. Marta Šágiová
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Stretnutie po 50 rokoch
Ako ten čas rýchlo plynie. Ani
sme sa nenazdali a v našich
vlasoch sa objavili šediny, stali
sme sa rodičmi i starými rodičmi. Uplynul čas, keď sme
naposledy prekročili prah
tunajšej ZŠ a vydali sme sa za
ďalším poznaním na stredné
školy, ktoré nás pripravili na
naše povolanie v spoločnosti,
na naplnenie našich cieľov, našich plánov. A zrazu prišiel čas,
keď sme sa pozastavili a zistili
sme, že niektorí naši spolužiaci
vlastne už nie sú medzi nami
a poniektorí sme sa nevideli
celých 50 rokov. Skrsol nápad
– stretnime sa. Stalo sa. 15. septembra 2018 sme si dali zraz
pred našou ZŠ, ktorá sa za tie
roky značne zmenila. Zmenili
sme sa aj my. Spoznávali sme
svojich bývalých spolužiakov
a netrvalo dlho a spoznaní sme
si mohli opätovne zasadnúť
do školských lavíc. Aj katedra
čakala a neostala prázdna. Zasadla si za ňu naša bývalá triedna pani učiteľka Mgr. Margita
Oravská. Všetci sme sa tešili,
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že prijala naše pozvanie a tak
sme sa po vrelom zvítaní mohli
dozvedieť, ako sme prežili posledných 50 rokov. Bolo o čom
hovoriť a bolo čo počúvať. Každý spomenul svoje povolanie,
rodinu, deti i vnúčatá, starosti,
ale hlavne radosti, ktoré nás postretli. Pozreli sme si fotografie,
tie tak trochu už vyblednuté,
ale aj tie z dnešnej doby. Zistili
sme, že máme byť načo hrdí,
má nás kto nahradiť, máme
vzdelané, zdarné deti i vnúčatá. Milé bolo i prijatie p. starostom Marianom Mazúchom
v obradnej sieni, čím nadobudlo naše stretnutie i na vážnosti. Jeho ďakovné slová nás
naplnili radosťou, že i o ľudí
v našom veku, ktorí už v podstate prežívajú jeseň / či neskoré
leto?/ svojho života, prejavil záujem. A tak sme si dali záväzok,
že na ďalšie stretnutie nebudeme už čakať tak dlho. Veríme, že
v takomto počte sa stretneme aj
o 5 rokov a budeme si opätovne
mať čo povedať.
Autor článku: Anna Selecká
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Rok 2018 v hrochotskom futbale

Aj keď ešte nie je koniec jesennej
časti sezóny 2018/2019, chceli by
sme sa obzrieť späť a čiastočne
zhodnotiť rok 2018 vo futbale
u nás na Hrochoti. Bilanciu by
sme začali jarnou časťou a teda
sezónou 2017/2018. Na jar sme
celkovo odohrali 13 zápasov,
v ktorých sme nazbierali 28 bodov za 8 výhier a 4 remízy. Čo sa
týka jari, tiež by sme ju mohli rozdeliť na dve časti – úvod a stred
+ záver súťaže. Úvod a stred nám
vyšiel dobre. Darilo sa herne aj
výsledkovo. Chlapci hrali v pohode, získavali body, a tak sme stále
držali v napätí vedúcu Kováčovú,
ktorá išla za postupom do 4. ligy.
Nakoľko však náš hráčsky káder je
nie až tak široký, ku koncu súťaže sa to prejavilo. Prišli zranenia,
karty, dovolenky a s tým prišli aj
herné zaváhania a straty bodov.
Takže posledný zápas doma s Kováčovou, na ktorý sa všetci tešili
ako na vyvrcholenie boja o postup do 4. Ligy, sa odohral už len
ako povinnosť, pretože náš súper
mal náskok štyroch bodov a bol
v tom čase jasným postupujúcim.
Napriek tomu získaný počet bodov nám zabezpečil výborné 2.
miesto v tabuľke. Toto miesto si
chlapci za svoje výkony v sezóne
2017/2018 plne zaslúžili. No nebola ten len zásluha hráčov, ale
aj trénerov – niekedy kúzelníkov,
ktorí si museli často lámať hlavu
nad tým, koho poslať na ihrisko,
hlavne v závere súťaže. Potom
prišla 6 týždňová letná prestávka. Počas nej sme absolvovali
tradičný turnaj v Dúbravici a niekoľko prípravných zápasov. No
a začiatkom augusta nám začala

aj sezóna 2018/2019. V nej, respektíve jej doterajšej časti, sa zatiaľ nenaplnili naše očakávania.
Plne sa potvrdilo, že každá sezóna
je iná. Súťaž je pomerne vyrovnaná, a tak sa každé malé zaváhanie
hneď prejaví stratou bodov. Domáce zápasy zvládame, ale vonku sa nám na rozdiel od minulej
sezóny až tak nedarí. Doterajšou
hlavnou príčinou je hlavne šírka
hráčskeho kádra. Aj keď sa zdá, že
hráčov máme dosť, je to veľmi relatívne. Pri mnohých zraneniach
alebo iných neúčastiach hráčov
na zápasoch majú tréneri niekedy veľmi ťažkú situáciu, koho poslať na ihrisko. No vždy sa s tým
snažia vysporiadať a niečo s tým
“ urobiť“....V súčasnom období sa
začína prejavovať aj fakt, že roky
pribúdajú skôr hráčom, ako mladí
hráči pribúdajú do kádra. O príčinách tohto stavu by sme mohli
polemizovať veľmi dlho. Snáď na
budúce. Ak hovoríme o futbale,

chcel by som spomenúť nielen
mužstvo dospelých ale aj mládež.
Máme mužstvo dorastu, ktoré
účinkuje v 4. lige skupina C. To že
toto družstvo funguje, je zásluha
dlhoročného trénera p. Škamlu,
ktorý sa snaží zabezpečiť nasledovníkov pre ďalšie roky do kádra
dospelých. Pravdu povediac, je
to veľmi ťažká robota. Nájsť dnes
mládež ochotnú športovať, nie
je jednoduché. Pokiaľ budeme
chcieť chodiť v nedeľu na futbal
aj o päť či desať rokov, tu nás čaká
asi najviac prekážok a práce. Futbal je síce hlavne o hráčoch, ale aj
o podmienkach a o tom, aby ho
mali kde hrať. Náš športový klub
sa snaží tieto podmienky vytvoriť hlavne v spolupráci s OU Hrochoť – starostom a poslancami.
Bez tejto spolupráce by to nešlo
vôbec. Klub funguje v priestoroch
športového areálu, ktorý patrí
obci a tá mu ho poskytuje na jeho
športovú činnosť. No nie len to.

Zároveň je aj najväčším prispievateľom na činnosť ŠK, za čo jej patrí
naše poďakovanie. Taktiež sa
stará o údržbu a obnovu areálu,
ktorý vypadá naozaj veľmi dobre,
o čom svedčia aj pozitívne hodnotenia fanúšikov, či už našich ale
aj hosťujúcich klubov. Tohto roku
sa urobili opravy a natretie strechy, odpadových žľabov, vymaľovanie fasád a oplotenia. A nemožno zabudnúť ani na ďalších
ľudí, bez ktorých by to nešlo, hoci
možno na prvý pohľad sú neviditeľní, ako správca areálu – gazda,
hospodárka, samotní členovia
vedenia klubu a hlavne tréneri.
Jednoducho, súťažný futbal to
nie je len nedeľné popoludnie, to
sú hodiny a hodiny práce, trénovania, vybavovania a financií. A za
všetkým treba vidieť ľudí, ktorí sú
ochotní urobiť niečo pre to, aby
bolo v nedeľu po obede kam ísť
a trocha sa odreagovať....
Autor článku: Ing. Miroslav Krč
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO

Peknou akciou v roku 1952 bola výstavba 12 kilometrovej
dlhej cesty smer Hrochoť – Kyslinky. Cesta bola prepotrebná
zvlášť pre furmanov, ktorí dovážajú drevo z Kysliniek. Rovnako dôležitá je i pre dovoz úrody, obilia a sena.
1.10.1954 – dostala obec Hrochoť poštový úrad, prednostom
ktorého je Anna Selecká, rod. Dorotovičová
V roku 1954 sa dokončila oprava a prestavba fary a starej
školy. Cirkevníci skladali sa na tieto opravy po 80 Kčs na dušu
a odrobili niekoľko tisíc pracovných hodín.
Rok 1956 – Úroveň školy je dobrá. Vyučuje na nej desať učiteľov, ktorí sa aktívne podieľajú i na osvetovej práci
v obci. Okrem toho, že zabezpečujú program k slávnostiam,
pripravujú relácie do miestneho rozhlasu, ba uviedli i detskú divadelnú hru Popoluška, ktorú za réžie pani učiteľky
Evy Hudobovej s úspechom zahrali žiaci hrochotskej školy
v miestnosti Osvetovej besedy.
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