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Milí spoluobčania,

prinášame Vám nové vydanie
obecných novín - Hrochotský
hlásnik, kde sa dozviete čo – to
o živote v našej obci v roku 2022.
Aj v období po pandémii COVID
– 19 a v čase prebiehajúceho vojnového konfliktu, ktorý ovplyvnil
život aj v našej obci, sa obec snažila vykonávať všetky úlohy a riešiť
vzniknuté problémy tak, aby bol
zabezpečený plynulý chod obce
a zveľaďovanie jej majetku. Mnohé
úlohy, ktoré sú kladené na samosprávu, majú nesmierne negatívny
dopad na rozpočet obce, pretože
delegované úlohy sa musia plniť,
ale nie všetky majú finančné krytie. Ako isto viete, v tomto období
dochádza aj ku kráteniu daní, ktoré
plynú do obcí, takže tieto finančné prostriedky budú chýbať aj na
rozvoj našej obce. Vstupujeme do
náročného ekonomického obdobia. Všetci pociťujeme enormné
zdražovanie tovarov a služieb ako
následok zvyšujúcej sa inflácie.
A aby toho nebolo málo, zasiahla nás aj energetická kríza, ktorej
dôsledky nevie nateraz nikto odhadnúť. Ovplyvní to rozpočty domácností, ale aj obecné a mestské
rozpočty. Tu treba uviesť, že naša
obec má zazmluvnené ceny elek-
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trickej energie do konca roka 2022,
avšak nevieme, aký dopad na fungovanie obce bude mať zvýšená cena
elektrickej energie v ďalšom roku
a nasledujúcich obdobiach.
Istotne aj Vy, milí spoluobčania,
sledujete neustále sa zvyšujúce ceny
stavebných materiálov a prác v stavebníctve, čo komplikuje realizáciu
stavebných prác aj u nás v obci.
Z tohto dôvodu sme museli veľakrát
opakovať súťaže na verejné obstaranie diela, pretože ceny sa tak rýchlo
menia, že firmy odmietajú realizovať
práce za ceny, ktoré boli vysúťažené
pred realizáciou.
Rozvoj obce sa darí udržiavať
aj vďaka projektom z eurofondov,
ktoré sú veľkou pomocou pre obec,
ale na druhej strane proces ich získania trvá aj niekoľko rokov. Celý
proces začína tým, že obec si musí
zistiť aktuálne výzvy, preštudovať
si podmienky, zvážiť, či na to bude
mať v obecnom rozpočte finančné
prostriedky, keďže finančná spoluúčasť je väčšinou podmienkou
čerpania z eurofondov. Následne sa
spracuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
ktorá sa postúpi riadiacemu orgánu
a čaká sa na vyhodnotenie žiadosti.
Ak je obec v projekte úspešná, prichádza na rad implementácia podmienok projektu, teda verejné ob-

starávanie, potom niekoľkonásobná
kontrola súťaže, realizácia projektu.
V každej fáze projektu dochádza
k veľkému množstvu byrokratických úkonov. Jeden z problémov,
ktorý ešte prehĺbil čerpanie eurofondov, je už spomínané zdražovanie stavebných materiálov. To sa
napríklad stalo aj v prípade projektu
„Rozšírenie kapacity materskej školy“, kde firma odstúpila od zmluvy
a následne celý proces verejného
obstarávania musel byť od úplného začiatku opakovaný, čo malo za
následok časový posun vo všetkých
prácach. Po realizácii projektov dochádza často k navýšeniu platieb,
resp. k neoprávneným výdavkom,
kedy obec musí hľadať finančné
prostriedky vo svojom rozpočte. To
je len názorný príklad toho, prečo
celý proces trvá napr. tri a viac rokov,
kým sa zrealizuje, počnúc projektovou dokumentáciou, podaním
projektu, vyhodnotením projektu,
kontroly na jednotlivých ministerstvách, až po realizáciu. Je za tým
veľké množstvo práce a úsilia. To je
však krutá realita tejto doby. Verím,
že v nasledujúcom období dôjde
k reálnemu zjednodušeniu čerpania
eurofondov, ako aj k zjednodušeniu
kohéznej politiky. Kedže naša obec
má skúsenosti s čerpaním dotácií,
mnoho vecí v rámci projektovej do-
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kumentácie, územného plánu už
dopredu priebežne pripravujeme,
aby proces ďalších prípadných čerpaní eurofondov bol z našej strany
v maximálnej miere nachystaný.
Na druhej strane treba povedať, že vďaka efektívnemu čerpaniu eurofondov sme odbremenili
obecný rozpočet a zabezpečili
finančnú stabilitu do týchto neistých časov. Aj vplyvom našich
skúseností a dobrých rozhodnutí
spolu s obecným zastupiteľstvom
môžem konštatovať, že obec
vstupuje do tohto turbulentného
obdobia finančne stabilizovaná,
bez splácania akéhokoľvek úveru,
ktorý by ťažil obecný rozpočet.
Napriek neľahkej dobe obec aj
v tomto roku žila svojím životom,
o čom sa viac dočítate na nasledovných stránkach.
Na záver mi dovoľte, milí spoluobčania, vyjadriť presvedčenie,
že toto náročné obdobie všetci
spoločne prekonáme a budeme
sa môcť vrátiť do pomerne stabilného a pokojného obdobia spred
roka 2019.
Prajem Vám všetkým hlavne
veľa zdravia, sily a energie.
Marian Mazúch,
starosta obce

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Hrochoť
je rozpočet. Obec Hrochoť zostavuje rozpočet podľa ustanovenia
§ 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 na rok 2022 bol
schválený obecným zastupiteľstvom. Rozdiel medzi príjmami

a výdavkami je nulový. Finančná
situácia je monitorovaná v priebehu roka a na riešenie nepredvídateľných situácií sú schvaľované
rozpočtové opatrenia, ktorými sú
vykonané zmeny v rozpočte a ktoré sú zaznamenané v operatívnej
evidencii rozpočtových opatrení.
Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby obce vyplývajúce z jej
kompetencií a úloh.
Do roku 2022 na základe konsolidovanej účtovnej uzávier-

ky obce Hrochoť za rok 2021
sme vstupovali s nasledovnými
údajmi:
• Celkový výsledok hospodárenia
obce po odpočítaní účelových
finančných prostriedkov za rok
2021 bol prebytok rozpočtu
vo výške 103.959,62 eur, ktorý
bude použitý na dofinancovanie
rekonštrukcie materskej školy.
• Do rezervného fondu, ktorý má
obec povinnosť vytvárať, bola
presunutá suma 2.124,20 eur.

• Zadĺženosť obce k 31.12.2021 –
nulová, neboli využité žiadne
úvery na fungovanie obce.
Vzhľadom na zložitosť situácie
(vysoká inflácia, vojna na Ukrajine,
energetická kríza) obecné zastupiteľstvo schválilo návrh municipálneho úveru pre obec za výhodných
úrokových podmienok, ktorý nebol
do súčasného obdobia čerpaný.
Bude čerpaný len vo výnimočnej
situácii, v prípade núdze.
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KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY
Minulý rok sme Vás informovali o tom, že celý proces súvisiaci
s výzvou „Rozšírenie kapacity
materskej školy“ bol ukončený
a písomnosti boli zaslané na kontrolu riadiacemu orgánu MV SR.
Dnes môžeme konštatovať, že
sme v letných mesiacoch konečne
začali túžobne očakávaný projekt
realizovať.
V rámci tohto projektu sa zníži energetická náročnosť budovy
a interiérovými úpravami sa zlepšia podmienky pre deti a personál
v materskej škole. Celková výška
podpory projektu z eurofondov je
317 382,65 eur, samozrejme aj za
finančnej spoluúčasti obce, ktorá
bude v hodnote viac ako 100 000,00
eur. Dôležité je spomenúť, že tento
projekt zatiaľ svojou veľkosťou aj

výškou finančnej podpory patrí
jednoznačne medzi najväčší projekt,
ktorý obec získala.
Celková rekonštrukcia pozostáva:
• z výmeny strechy, prestavby nevyužívaného priestoru podkrovia na

novú učebňu, oddychové a hygienické priestory
•
v ýmeny všetkých drevených
okien a dverí v rámci požiadaviek výzvy s dôrazom na dosiahnutie energetickej efektívnosti
budovy

• kompletné zateplenie obvodového
plášťa budovy
• vybavenie novej triedy nábytkom
• vybavenie kuchyne novým zariadením
Po skončení stavebných prác by sa
mala kapacita materskej školy zvýšiť
na celkový počet 60 miest. Rekonštrukciou sa dosiahne celkový proces
obnovy MŠ na modernú a funkčnú
budovu, ktorá bude vizuálne krajšia,
energeticky úspornejšia s vyššou
kapacitou detí. Zároveň sa vytvoria
lepšie podmienky na predškolské
vzdelávanie vyššiemu počtu budúcich žiakov tunajšej základnej školy.
Obec Hrochoť si dovoľuje aj touto
cestou poďakovať rodičom, všetkým
pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom za trpezlivosť pri realizácii diela, ktoré bude predbežne
ukončené v apríli budúceho roka.

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE MATERSKEJ ŠKOLY
Vzhľadom na rozsiahle opotrebovanie kuchyne v materskej
škole obec Hrochoť pristúpila
k jej rekonštrukcii. Z vlastných
prostriedkov financovala stavebné
práce pozostávajúce z búracích
prác, pokládky nových obkladov,
dlažieb, stierkovania, maľovania.
Obdobne boli vykonané aj rozsiahle
práce súvisiace s inštaláciou nových
elektrických rozvodov a svetelnej
inštalácie. Počas rekonštrukcie bolo
zistené rozsiahle opotrebovanie
a poruchy kanalizačného potrubia,
ktoré muselo byť vymenené, preto-

že hrozil havarijný stav celej budovy.
Do novozrekonštruovanej kuchyne
boli z eurofondov zakúpené: nový
elektrický sporák, veľkokapacitná
umývačka riadu, elektrické rúry na
pečenie, robot, ohrievací pult na
jedlo, stoly, riady a iné. V minulom
období bol zakúpený aj konvektomat, ktorý patrí medzi moderné
prvky vybavenia veľkokapacitných
kuchýň a je výbornou posilou pre
personál kuchyne. Veríme, že rekonštrukciou sme dosiahli vytýčený cieľ
– skvalitnenie služieb pre našich najmenších v oblasti stravovania.

OBNOVA CHODNÍKA
MOČARE
V mesiacoch máj - júl prebiehala rekonštrukcia chodníka od
zastávky Močare po obecný úrad.
Vzhľadom na neľahkú situáciu na
stavebnom trhu a podstatným
nárastom cien stavebných materiálov sme sa rozhodli chodníkovú
sieť rozdeliť na dve etapy. Došlo
k pokládke novej dlažby, dobudo-
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vaniu nových kanalizačných vpustí
na odtok dažďovej vody. V tomto
štandarde budeme v budúcom
období rekonštruovať aj zvyšnú
sieť chodníkov od obecného úradu po zastávku U Zátrocha. Rekonštrukciou sa zvýši bezpečnosť
chodcov, ako aj bezpečnosť cestnej
premávky.
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REVITALIZÁCIA AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVOK

NOVÉ
SCHODY

V mesiaci jún došlo k revitalizácii autobusových zastávok Obnova
a zastávky U Zátrocha. Zastávky
prešli rekonštrukciou spevnených
plôch, opravou dlažby a obrubníkov. Následne boli dosadené nové

atraktivite tejto plochy. Nakoniec
bol vysadený nový trávnik a celá
plocha bola doplnená o dreviny
a kvety. Totuto prestavbou sme
rozšírili a obnovili ďalšie zelené
plochy v obci.

V jesennom období došlo
k výmene dlažby pred vstupom do
budovy obecného úradu. Keďže schody boli v pomerne zlom stave, pristúpili sme k ich oprave a pokládke novej
dlažby, čím sa zvýšila bezpečnosť
ľudí vchádzajúcich do budovy.

jazdné, bez zarastajúcich konárov
a kríkov.
V neskoršom období bude vykonané štiepkovanie konárov,
pričom štiepka, ktorú si občania
môžu bezplatne zobrať a používať
v záhradách, bude umiestnená na
ploche pri kúpalisku.
V jesennom období bude vysadená nová zeleň pozostávajúca zo
stromov a kríkov v oblastiach pod

pamätníkom, pri materskej škole
a pri budove Domu smútku.
Neustále sa snažíme skvalitňovať
verejné priestranstvá, o čom svedčí
aj fakt, že sme boli úspešní v získaní grantu „Zelené obce“ v celkovej
výške 16 016,00 eur. V rámci obce
aktívne sledujeme a reflektujeme
na všetky vychádzajúce výzvy, aby
sme mohli skvalitniť a zlepšiť verejnú zeleň.

dreviny a zeleň. Komplexnou obnovou prešla zástavka U Zátrocha,
kde sme začali terénnymi
úpravami a odvodnením. Použili
sme moderný prvok gabionových
košov, ktoré pomohli k vyššej

STAROSTLIVOSŤ
O VEREJNÚ ZELEŇ
A GRANT „ZELENÉ OBCE“
Aj v tohtoročnom letnom období sa obec starala o kosenie
cintorína a priľahlých plôch, ktoré
patria obecnému úradu. Následne
je vykonávaná údržba živých plotov, strihanie kríkov, ktoré sú na
detskom ihrisku a futbalovom
ihrisku. S pracovníkmi VPP sme
tento rok upratovali priestory
školského dvora – orezávanie stromov, kríkov, čístenie okolia školy

a školského dvora. Po získaní komunálneho mulčovača sme v mesiaci september začali s procesom
mulčovania plochy na kúpalisku.
Potom sme prešli na čistenie okrajov ciest, ktoré patria do katastra
obce, a to cesta k poľovníckej
chate, cesta do Maťachova a cesta
k Hrochotskému mlynu. Aj vďaka
nadobudnutiu tejto komunálnej
techniky vieme cesty udržiavať pre-

22. APRÍL – DEŇ ZEME
Pri príležitosti Dňa Zeme obec spolu so žiakmi základnej školy vyčistili
lokalitu “Jelenie boky” pri vstupe do
Hrochotskej doliny. Aj napriek pravidelnému čisteniu tejto lokality sa tam
stále objaví odpad rôzneho druhu.
Obec spoločne s poľovníckym
združením pri ich aktivite „Čistý revír“ vyzbierala množstvo odpadu,

ktorý rozhodne do prírody nepatrí.
Preto by som chcel apelovať na návštevníkov prírody, aby si uvedomili,
že prírodu treba chrániť, a nie ju
znečisťovať. Ďakujem našim žiakom,
poľovníkom a pracovníkom obce
za ich aktivitu, vďaka ktorej máme
čistejšiu a krajšiu prírodu v okolí
obce.
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OPRAVA A ÚDRŽBA IHRÍSK
Multifunkčné ihrisko v Hrochoti
bolo postavené pred 15 – timi rokmi.
Poskytuje možnosti pre hranie futbalu, volejbalu, basketbalu. Ihrisko
bolo treba po rokoch využívania
revitalizovať.
Došlo k vyčisteniu plochy ihriska od rôznych druhov nečistôt,
pieskovanie, česanie vlasov umelej
trávy, podlepenie koberca. Nakoľko
ihrisko je pomerne často využívané,
opravili sa potrhané sieťky a zničené
oplotenie. Taktiež sa časom na jednotlivých častiach vysunuli mantinely, ktoré museli byť opravené tak,
aby nebola ohrozená bezpečnosť pri
športovej činnosti.
Začiatkom mája sa začala rekonštrukcia pomocného futbalo-

vého ihriska v športovom areáli,
pri ktorej sa vymenilo staré oplotenie. Práce pozostávali z výmeny
stĺpov, plotových dielcov a maľo-

vania. Rekonštrukcia športoviska
pokračovala výmenou zastaralého
a nefunkčného umelého osvetlenia, pričom boli postavené nové

stĺpy s led reflektormi. Aj týmito
opravami sme prispeli ku skvalitneniu zázemia na všetkých
športoviskách.

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE
Obec sa pripravuje na predpokladanú výzvu obnovy telocvične.
Bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia, bez ktorej
by sme nemohli predmetné prostriedky požadovať. Následne sme
získali grant na projekt energetického auditu obnovy telocvične.
V najbližšej dobe ešte plánujeme
doprojektovať novú kotolňu, ktorá
nahradí zastaralé elektrické vykurovanie. Na úrovni obce sa snažíme
riešiť jednotlivé obecné nehnuteľnosti komplexne. Uvažujeme o zní-

žení prevádzkových nákladov, a to
výmenou vykurovacieho systému
a znížením energetickej náročnosti budovy. V minulosti sme už
čiastočne urobili prvé kroky, kedy
boli vymené okná na budove telocvične a taktiež sme boli úspešní
v roku 2019 v získaní peňažných
prostriedkov na obnovu palubovky.
Verím, že sa nám podarí tento proces dotiahnuť do úspešného konca
a naši žiaci, ako aj verejnosť budú
môcť čoskoro užívať vynovenú telocvičňu.

DEFIBRILÁTOR V OBCI
Ročne zomiera veľa ľudí na zástavu srdca. Až 94% z nich by sa dalo
zachrániť. Dôležitou úlohou pri
záchrane života zohráva práve čas.
Ľudský mozog odumiera do piatich
minút a ten čas pri záchrane života je neskutočne dôležitý. Ak ľudia
dajú pacientovi včas výboj, do príjazdu záchranky mu môžu naozaj
zachrániť život, nakoľko priemerný
dojazd záchranky na Hrochoť trvá
do 20 minút.
V septembri sme odovzdali
v spolupráci s DHZ do užívania automatický externý defibrilátor. Prístroj
bol osadený na budove obecného
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úradu v časti pred garážami hasične,
aby bol ľahko dostupný 24 hodín
7 dní v týždni. Defibrilátor v tejto
kategórii je konštruovaný tak, aby
umožňoval poskytnúť prvú pomoc
aj laikovi, pričom neexistuje riziko
nesprávneho použitia. Prístroj vydáva zrozumiteľné hlasové pokyny,
vďaka ktorým je jeho použitie jednoduché, rýchle a účinné. Prístroj dokáže okamžite vyhodnotiť srdcový
rytmus, či nemá pacient kardiostimulátor, akého je vzrastu alebo aká
je hmotnosť pacienta. V prípade, že
pacient nepotrebuje elektrický výboj,
prístroj zákrok neuskutoční.

Vďaka dostupnosti tohto prístroja
sa výrazne zvyšuje šanca na prežitie
pacienta v prípade náhleho zlyhania
srdca. Defibrilátor je možné vybrať
zo skrinky a odniesť ho ku komukoľvek, kto ho bude v daný moment
potrebovať.
Postupnosť krokov pri použití defibrilátora :
1. zavolajte 155
2. zoberte defibrilátor
3. dispečer, ako aj samotný prístroj
vás bude sprevádzať masážou
srdca hlasovými povelmi
4. pokračujte do príjazdu záchranky
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PROTIPOŽIARNA NÁDRŽ
Obec realizuje aj práce na procese
premeny protipožiarnej nádrži v časti
„Pri válove“. V prvej fáze bol priestor
vyčistený od množstva zeminy, nánosov a odpadu v spolupráci s tunajším
dobrovoľným hasičským zborom.
Následne sme začali s povoľovacími

procesmi. Bola vypracovaná kompletná projektová dokumentácia.
Po dvoch rokoch prác bolo v zmysle
stavebného zákona vydané územné
rozhodnutie o umiestnení vodnej
stavby mestom Banská Bystrica.
Dôležité je podotknúť, že vodná

stavba má svoje špecifiká a tento proces je aj kvôli tomu pomerne náročný
a zložitý. Problémom je aj množstvo
spoluvlastníkov parciel v okolí tejto
stavby, ktorí museli byť prizvaní k povoľovaciemu procesu, a s tým súvisiaca administratíva. Pre zaujímavosť

môžeme uviesť, že jeden z účastníkov konania žije až v Austrálii.
Aktuálne pripravujeme podanie žiadosti na okresný úrad ohľadom stavebného povolenia. Po vydanom stavebnom povolení obec pristúpi k realizácii
prác na protipožiarnej nádrži.

REKONŠTRUKCIA STRECHY KULTÚRNEHO DOMU
Kultúrny dom predstavuje poslednú verejnú budovu, ktorá až na pár
sanačných prác neprešla rozsiahlejšou
rekonštrukciou. V minulom období
obec kompletne opravila kuchyňu využívanú najmä pri rôznych rodinných
akciách, ako sú oslavy, či kary. Vymenené boli vchodové dvere a realizovalo

sa aj niekoľko interiérových opráv. Aktuálne prebieha proces prípravy verejného obstarávania na výmenu strechy,
nakoľko zhotoviteľ po prvom kole obstarania nebol ochotný vplyvom rastu
cien stavebných prác danú zákazku
realizovať a od diela odstúpil. Preto
momentálne prebieha príprava na

opakované verejné obstarávanie, kde
veríme, že tento proces bude úspešný
a v roku 2023 pristúpime k celkovej
výmene strechy, na ktorú sme získali grant vo výške 39 000,00 eur.
Náklady, ktoré budú nad tento limit,
obec dofinancuje z vlastných zdrojov.
Ďalej bol v rámci obnovy kultúrneho

domu získaný grant na vypracovanie
energetického auditu budovy, ktorý je
základom pre získanie ďalších finančných prostriedkov na celkovú rekonštrukciu kultúrneho domu. Kultúrny
dom v nadväznosti na vyššie uvedené
skutočnosti predstavuje prioritu pre
budúce obdobie.

STAVEBNÝ ÚRAD BLIŽŠIE K OBČANOM ZAUJÍMAVOSŤ
Dňom 1.4.2022 bol zriadený
Spoločný stavebný úrad so sídlom
v Hrochoti v rámci stavebného konania. To znamená, že obec Hrochoť
začala samostatne vykonávať rozhodovaciu činnosť v rámci stavebného

konania aj pre ďalšie okolité obce
- Horná Mičiná, Dúbravica, Motyčky,
Špania Dolina. Vytvorili sme nové
pracovné miesto pre zamestnanca,
ktorý sa odborne tejto problematike venuje a schvaľuje stavebné ko-

nania pre všetky spomenuté obce.
Verim, že vytvorením stavebného
úradu so sídlom v Hrochoti podstatne skrátime lehoty konaní v zmysle
stavebného zákona a poskytneme
odborné konzultácie pre občanov.

Aj vďaka podnetu obce bolo spoločnosťou T-com odstránené staré
telekomunikačné vedenie a stĺpy
v Hrochotskej doline. Aj touto aktivitou sme prispeli k čistejšej a krajšej
prírode.

li unavené na tele ale spokojné na
duši, že sme niečo urobili pre seba
a rozhýbali stuhnuté svalstvo. Naše
stretnutia skončili s koncom školského roku, čo ale neznamená, že
sme sa prestali hýbať. V lete máme
toho pohybu dosť aj okolo domu
a záhrady. Niektoré žienky veru stále

vidno behať po uličkách našej obce,
takže vidno, že zostali pohybu verné.
Autor: Ing. Zuzana Krčová

CVIČENIE TABATA
Po dvoch rokoch čakania sme
konečne mohli v marci nabehnúť
bez akýchkoľvek obmedzení do telocvične a poriadne rozhýbať naše
telá. Po zime sa nám veru ťažko
začínalo. V pondelky a štvrtky sme
sa zišli rôzne vekové kategórie, ale
všetky zapálené pre pohyb. Pod ve-

dením Katky Števkovej sa telocvičňou niesla rezká hudba, pri ktorej
sme dali našim telám riadne zabrať.
Tabata je vysoko intenzívne
intervalové cvičenie. Cvičili sme
v pároch, ale aj jednotlivo rôzne
zostavy. Za hodinku sme stihli toho
celkom dosť. Domov sme odchádza-

HROCHOTSKÁ MUZIČKA VO VÝCHODNEJ
V marci sa nášmu DFS Hučava podarilo tretíkrát po sebe vyhrať súťaž
O Ponickú fujarku a získať tak putovnú
fujaru do trvalého vlastníctva. Od
prítomných návštevníkov získal súbor
tiež cenu diváka. 29.4.2022 mestečko
Kokava nad Rimavicou hostilo víťazov
okresných súťaží v speve a hre ľudových piesní. DFS Hučava na krajskej súťaži pod názvom Detský hudobný fes-

tival reprezentovali dievčatá a chlapci
v kategórii skupinový spev, sólový
spev a ľudové hudby. Naša „muzička“,
v zložení Matej Berky, Sebastián Zachar a Nikolas Tóth, stala sa laureátom
súťaže a postúpila tak do celoslovenského kola pod názvom Vidiečanova Habovka 2022. Organizátori celoslovenské kolo tejto súťaže pripojili
k programu júlových FOLKLÓRNYCH

SLÁVNOSTÍ VO VÝCHODNEJ. Účastníci detskej celonárodnej súťaže boli
zaradení do programu vystúpení na
malej scéne v areáli amfiteátra. Hrochotské rozkazovačky v podaní našich
chlapcov rozospievali a roztlieskali
nielen východniarov. Základná škola
a naša obec môže byť právom hrdá na
to, že ešte stále máme pokračovateľov
našej muzikantskej tradície.
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OBČANIA SA PÝTAJÚ, STAROSTA ODPOVEDÁ
Otázka: Počuli sme o tom, že
naša obec plánuje povoliť výstavbu, resp. plánuje sa podieľať
na výstavbe rekreačných stavieb v Hrochotskej doline. Je to
pravda?
Odpoveď starostu: Nie je tomu
tak. Obec Hrochoť neplánuje povoliť
takúto výstavbu v Hrochotskej doline, ani sa nebude na nej podieľať.
Územný plán obce Hrochoť rovnako
nepovoľuje výstavbu v tejto lokalite. Myslím si, že netreba nikomu
pripomínať, že územie Hrochotskej doliny sa nachádza v 2. stupni
ochrany a niektoré časti v 5. stupni
ochrany prírody, je prírodnou rezerváciou patriacou do Chránenej
krajinnej oblasti Poľana, a teda že
takéto územie je potrebné chrániť,
nie zastavať výstavbou. Som zásadne proti takýmto zásahom do prírody v okolí obce, pretože si myslím,
že aj pre naše pravnúčatá by Hrochotská dolina mala zostať oblasťou
s neporušenou prírodou s mnohými
prírodnými pamiatkami, rastlinami
a živočíchmi, ktoré budú naďalej
slúžiť ako miesto na pokoj, oddych,
turistiku. Zároveň treba dodať, že
v nedávnej minulosti proti takýmto informáciám ohľadom výstavby
v Hrochotskej doline vydala zamietavé stanoviská aj CHKO Poľana.
Otázka: Prečo obec doteraz nevytvorila podmienky pre mladých
ľudí, aby sa mali kde stretávať?
Odpoveď starostu: Obec podporuje záujmovú činnosť občanov,
resp. činnosť záujmových skupín,
ako je napr. folklórna skupina, seniori, futbalisti, hasiči, tvorivé dielne, športujúce ženy. Poskytuje im
priestory na činnosť a niektorým aj
príspevok od obce na realizáciu ich
aktivít. Ak mládež chce vyvíjať nejakú činnosť, ja osobne v tom nevidím
žiadny problém. Avšak ak sa mladí
ľudia chcú stretávať a chcú vyvíjať
nejakú činnosť, potom v prvom rade
oni musia prísť s takýmto návrhom
a požiadavkou. Pritom obec vie a je
ochotná participovať na takejto aktivite. Zároveň však treba dodať, že
povolenie takejto činnosti je spojené s určením zodpovednej osoby
a plnením všetkých ostatných povinností z toho vyplývajúcich.
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Otázka: Prečo starosta poskytuje finančné prostriedky
folklórnemu súboru, futbalistom, hasičom, klubu dôchodcov
v rozdielnej výške? Nezaslúžia si
všetci rovnako?
Odpoveď starostu: Táto otázka
zaznieva pri stretnutiach s občanmi
v obci pravidelne, preto podávam
nasledovné vysvetlenie:
Obec poskytuje každoročne dotáciu na činnosť združení
v obci. Výška dotácie je limitovaná
rozpočtom obce a je navrhovaná
a odsúhlasená poslancami
obecného zastupiteľstva. Všetkým
organizáciám sa snažím maximálne
pomôcť, a to aj nad rámec dotácií,
či už priestormi, úhradou energií,
resp. spoluprácou pri ich činnostiach a aktivitách. Treba dodať, že
všetky subjekty majú pridelené IČO
a majú povinnosť podávať daňové
priznania.
A teraz k rozdielnej výške dotácie:
Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) – myslím si, že by si zaslúžili
aj viac, ale rozpočet obce v aktuálnych časoch nepustí. Veď sú to
práve oni, ktorí v prípade požiaru,
povodní a iných krízových situácii
chránia naše životy, zdravie a majetok, pričom nasadzujú svoj vlastný
život. V extrémnych podmienkach,
v ktorých vykonávajú svoju záchranársku činnosť, potrebujú kvalitný
odev a výstroj a techniku. A to stojí
nemalé financie. Pre zaujímavosť –
jeden oblek pre nášho hasiča stojí

cca 600 € a v našom dobrovoľnom
hasičskom zbore je aktuálne 37
členov. Tak si zrátajte, koľko peňazí
potrebujú. Rovnako podľa kategorizácie DHZ dostávajú každoročne
príspevok od štátu prostredníctvom
obce vo výške 3000 €. Musím však
povedať, že náš dobrovoľný hasičský
zbor má aj napriek pomerne krátkemu fungovaniu od r. 2015 veľmi
dobré renomé v hasičskej komunite.
Športový klub – v súčasnosti má
družstvo prípravky, dorastu a dospelých. Na prvý pohľad sa zdá, že
dostávajú najštedrejší príspevok od
obce, ale tu treba uviesť, že na to,
aby sa športový klub v obci vôbec
udržal, je potrebné zaplatiť trénerov, hospodárov, údržbu a kosenie
ihrísk, rozhodcov, zabezpečiť dopravu a ďalšie iné poplatky. Treba
zdôrazniť, že je to takmer celoročná
aktivita, nakoľko futbal sa začína
súťažne v marci a končí v októbri,
pričom sa hrá každú sobotu, resp.
nedeľu. Nepochybne je to pre deti
z obce možnosť zašportovať si a pre
nádejných futbalistov cesta, ako sa
uplatniť a naštartovať svoju kariéru.
Športovci si svojou činnosťou nezarábajú, resp. zarábajú len v minimálnom rozsahu prostredníctvom
vyberania vstupného, prípadne
príspevkami od sponzorov. Dotácia pre činnosť športového klubu
od obce je štandardná v porovnaní
s okolitými obcami podporujúcim
činnosť športových klubov na podobnej úrovni.
Folklórna skupina – môže
vzniknúť dojem, že sa jej
dostáva od obce najmenej
finančných prostriedkov. Podľa
mojich informácií prevažná
časť prostriedkov sa použije na
úhradu dopravy skupiny na rôzne
akcie a zaplatenie externých
muzikantov, ktorí sprevádzajú
skupinu na vystúpeniach. Obec sa
snaží pomôcť okrem poskytnutej
dotácie z obecného rozpočtu aj
inými príspevkami (napr. úhrada
za vystúpenie na podujatiach
organizovaných obcou). V dnešnej
pohnutej dobe, keď nielen občania, ale aj samosprávy rátajú každé
od

1 001

do

euro, som rád, že obec prispieva na
činnosť našej folklórnej skupiny.
Na druhej strane folklórna skupina
má aspoň nejaké možnosti „prilepšiť si“ a získať finančné prostriedky
z honorárov za svoje účinkovanie,
a takto si pomôcť takpovediac vo
vlastnej réžii.
Klub dôchodcov – obec finančne
podporuje aj aktivity našich seniorov. Som rád, že aj starší občania našej obce majú záujem stretávať sa
a realizovať rôzne aktivity i podieľať
sa na akciách obce. Mnohí z nich sú
osamelí, a preto je dobre, ak prežijú
zopár chvíľ v jeseni života v spoločnosti iných ľudí, pookrejú pri
spomienkach z mladosti, vymenia
si skúsenosti a dobré nápady.
Záverom si dovoľujem k tejto
otázke uviesť, že niekoľkonásobne
zvýšené ceny za akékoľvek práce
a za akýkoľvek materiál a tovar sú
pre rozpočet domácností, ale aj pre
rozpočet obce mimoriadne nepriaznivé. Súčasná energetická kríza túto
situáciu ešte viac zhoršuje. Obec sa
aj napriek tomu stále snaží nájsť
vo svojom rozpočte prostriedky
na podporu činnosti záujmových
skupín. Preto si myslím, že nie sú
na mieste neustále rozpravy o tom,
komu sa dáva viac a komu menej.
Starosta obce musí strážiť obecný
rozpočet a dbať, aby bolo dostatok
peňazí predovšetkým na životne dôležité veci, na zabezpečenie chodu
obce a až potom na ostatné aktivity.
Otázka: Počuli sme, že ako starosta poberáš vysoký plat. V akej
výške je?
Odpoveď starostu: Plat si starosta neurčuje sám, ale ho podľa § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov určujú a odsúhlasujú poslanci obecného zastupiteľstva, a to v súlade so zákonom
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Tento zákon
určuje plat starostu podľa počtu
obyvateľov danej obce alebo mesta – viď nasledujúca tabuľka:

3 000 obyvateľov

2,20-násobok
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Starostovi obce s počtom obyvateľov 1460 (k 31. 12. 2021) sa pre
rok 2022 plat vypočíta nasledovne:
1 211 € (priemerná mesačná
mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2021) x
2,20 (násobok pre obec s počtom
obyvateľov od 1001 do 3 000).
Je potrebné uviesť, že funkcia
starostu obce je práca spojená
s mnohými povinnosťami a rôznorodými činnosťami. Je to manažérska funkcia, v rámci ktorej
starosta spravuje obecný majetok
a rozpočet obce, ktorý predstavuje
každoročne aj vďaka prenesenému výkonu štátnej správy hodnotu 1,2 milióna eur, dbá o rozvoj
obce, zodpovedá za rozhodnutia
obce v súlade s platnou legislatívou, prípravu projektov, verejné
súťaže, manažuje chod obce po
každej stránke. Činností, ktoré
musím ako starosta vykonať, je samozrejme oveľa viac. Výpočet by
bol dlhý. Jednu by som predsa len
vyzdvihol – som k dispozícii občanom 24 hodín a 7 dní v týždni
bez ohľadu na vlastné súkromie.
A tak je už len na vás, občanoch,
posúdiť, či je plat adekvátny mojej
práci.
Otázka: Prečo ešte stále nie je
vyasfaltovaná cesta v ulici „Na
Teplici“?
Odpoveď starostu: Obec priebežne vyhodnocuje kvalitu a pripravuje postupnú údržby a rekonštrukcie ciest v obci. Nie je možné
z rozpočtu obce naraz zabezpečiť
opravu všetkých ciest. V každom
roku sa uskutočňuje priebežne rekonštrukcia cestnej infraštruktúry
v obci. Ulica „Na Teplici“ je najdlhšou a najširšou ulicou v našej obci,
čo znamená, že oprava cesty v tejto
ulici je finančne najnáročnejšia. Rekonštrukciu tejto cesty obec plánuje, avšak pred rekonštrukciou bola
oslovená žiadosťou o rekonštrukciu vodovodného potrubia a zaradenia do investičného plánu SVS,
aby sa v prípade položenia nového
asfaltového povrchu minimalizovali prípadné budúce poruchy na
hlavnej vetve prívodu vody na ulici.
Z uvedeného dôvodu zatiaľ tieto
práce nepokračujú.
Otázka: Vraj sa chystá komasácia pozemkov. Ak je to pravda,

bude do nej zasahovať aj obecný
úrad? A čo to pre ľudí znamená?
Odpoveď starostu: Na pozemkové úpravy sa pýta veľa občanov.
Tak veľmi stručne:
Pozemková úprava - má zjednodušene povedané vykonať pozemkové úpravy za účelom usporiadania vlastníctva a užívacích pomerov
a odstránenie prekážok ich výkonu
vyvolaných historickým vývojom.
Inými slovami môžeme povedať,
že proces predstavuje scelenie pozemkov každého vlastníka, ktorý
vlastní pôdu v rôznych bonitách
či v rôznych podieloch k určitým
parcelám. Treba povedať, že tento
proces bude trvať viac rokov. Na
jeho konci budú mať majitelia pozemkov svoje parcely zjednotené
do jedného celku v primeranej bonite a kvalite pôdy, ako tomu bolo
pred týmto procesom.
Na základe požiadavky Okresného úradu Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor boli delegovaní
členovia za obec Hrochoť do prípravného výboru pre PPU.
Účelom prípravného konania je
najmä:
• určenie hraníc obvodu pozemkových úprav a určenie pozemkov,
ktoré sú vyňaté z pozemkových
úprav,
• prerokovanie dôvodov, naliehavosť a účelnosť vykonania pozemkových úprav a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou
Hrochoť,
• v spolupráci s orgánom územného plánovania určenie záväznosti
územnoplánovacích podkladov
a možnosti ich využitia prerokovanie potreby revízie údajov
katastra nehnuteľností s Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom,
• informovanie účastníkov konania
o plánovanom konaní,
• obstaranie vyjadrení potrebných
na konanie o pozemkových úpravách,
• prerokovanie vykonania pozemkových úprav s hospodárskymi
subjektami, ktoré obhospodarujú
pozemky v navrhovanom obvode
pozemkových úprav.
Obec je účastníkom komasácie
– teda konania o pozemkových
úpravách, a preto tak, ako ostatní
účastníci, aj ona je povinná v tomto
konaní dôsledne postupovať v sú-

lade s príslušnou legislatívou, teda
v súlade so zákonom č. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších
predpisov. Na základe Uznesenia
vlády SR bol prijatý „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“. Celkovo
sa jedná o 120 katastrálnych území
s predpokladanou odhadovanou
potrebou finančných prostriedkov
73 404 528 EUR s DPH, hradenou
zo štátneho rozpočtu SR. V rámci okresu Banská Bystrica sa do
tohto procesu zapojila iba obec
Hrochoť.
Našej obci bolo dňa 1.8.2022
verejnou vyhláškou nariadené
konanie o začatí pozemkových
úprav v katastrálnom území Hrochoť, čo znamená, že naša obec je
v schválenom zozname obcí pre
začatie pozemkových úprav v roku
2022 a v katastrálnom území našej
obce sa majú vykonať pozemkové
úpravy za účelom usporiadania
vlastníctva a užívacích pomerov.
Na jeho úspešnom a rýchlom
ukončení sa budú musieť aktívne
podieľať všetky zúčastnené strany,
nielen obec.
Otázka: Prečo nie sú starší občania Hrochote uprednostnení
pri umiestnení v Domove sociálnych služieb na Hrochoti, keď
to vraj takto bolo v minulosti
pri podpise kúpno – predajnej
zmluvy dohodnuté medzi našou
obcou a VÚC?
Odpoveď starostu: Uvedenú
problematiku som opakovane riešil
s VÚC. Podľa mojich informácií nebolo v žiadnej zmluve dohodnuté,
že naši seniori budú prednostne
umiestňovaní v DSS. Takáto zásada ani nemohla byť dohodnutá,
pretože podľa Ústavy SR musí byť
zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi SR.
Ak by sa uvedená zásada uplatňovala v praxi, šlo by o diskrimináciu ľudí, ktorí nie sú občanmi
Hrochote.
Otázka: Prečo obec nemá matriku?
Odpoveď starostu: Problematika siaha do minulosti. Matrika

bola riešená aj v Národnej rade SR
(týkala sa našej obce a obce Badín).
Bol daný návrh uznesenia NR SR
na zmenu sídla matričného úradu.
Návrh uznesenia bol prijatý, Nebol zverejnený v Zbierke zákonov,
a teda nenadobudol účinnosť, čo
malo za následok pravdepodobne nezriadenie matriky v Hrochoti
a Badíne. Obec Hrochoť opätovne
pred cca tromi rokmi zaslala žiadosť s požiadavkou o zriadenie
matriky. Žiadosť bola urgovaná, do
súčasného obdobia nám nebola
doručená odpoveď.
Otázka: Prečo sa nerieši kanalizácia v obci?
Odpoveď starostu: To sú mylné informácie, kanalizáciou a čistiarňou odpadových vôd sa obec
intenzívne zaoberá. Bola dopracovaná kompletná projektová dokumentácia I. etapy kanalizácie a ČOV
tak, aby bola v súlade s územným
plánom obce Hrochoť. Po zmene
umiestnenia ČOV, ktorá bola daná
do súladu s územným plánom
obce – Doplnok č.1, sa vykonalo
geodetické zameranie pozemku
pre umiestnenie čistiarne odpadových vôd. V tejto súvislosti bol
vypracovaný audit I. etapy kanalizácie a ČOV, podľa ktorého je ekonomicky nevýhodné spustiť do
užívania I. etapu, ktorá predstavuje
len asi 1/3 trasy. Prevádzkovanie
I. etapy by bolo veľmi nákladné
a obec by musela doplácať nemalé finančné prostriedky na jej
činnosť. Súčasne by nastal problém, že 1/3 občanov by platila za
odvádzanie a čistenie odpadových
vôd. Najvýhodnejšie je pre obec
zrealizovať celú výstavbu komplexne. Preto momentálne prebiehajú
prípravné práce pre geodetické
zameranie celej trasy kanalizácie
v obci a všetky následné činnosti
tak, aby sa mohlo v čo najkratšom
čase začať s realizáciou projektovej
dokumentácie na celú trasu kanalizácie a ČOV v obci. Predpokladaná suma tejto investície je cca 7
až 9 miliónov eur. Treba ešte dodať, že podľa príslušného zákona
o vodách sa po realizácii výstavby
verejnej kanalizácie budú na ňu
musieť pripojiť všetky domácnosti
v obci bez ohľadu na to, že už majú
čistiarne odpadových vôd, žumpy
alebo septiky.
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SLÁDKOVIČOVA LIPA 2022
V stredu 25. mája zorganizovala
naša škola už jedenásty ročník recitačnej súťaže Sládkovičova lipa
pre žiakov základných škôl v banskobystrickom okrese. V kategórii
poézia sa trojčlennej porote predstavilo 22 žiakov a v kategórii próza
13 žiakov. Z jedenástich recitátorov
prihlásených z našej školy sa na
niektorom z miest v jednotlivých
kategóriách umiestnilo až desať
z nich, čo svedčilo o ich vysokých
recitačných kvalitách. Veľká vďaka
preto patrí pani učiteľkám, ktoré
so svojimi žiakmi rozvíjali ich talent a trénovali prednes, ale aj rodičom, ktorí doma trpezlivo počúvali
a skúšali svoje deti. Malým aj väčším recitátorom nechýbala odvaha,
nadšenie, očakávanie a sem-tam
aj tréma. Tá sa snáď už budúci rok
z prežívania detí vytratí vďaka radám Marcela Páleša, člena poroty

- rozhlasového redaktora, básnika
a prozaika.
Do celoslovenského kola súťaže
pod názvom“ Návraty poézie o cenu
Andreja Sládkoviča“, postúpili z našej
školy Zuzka Lattová, Terezka Fábová
a Tamarka Fábová. Veríme, že recitačná jeseň 2022 v Banskej Bystrici
prinesie našim žiačkam úspech.

KREATÍVNE DIELNE
Po skončení rôznych obmedzení
sme sa my, žienky celé nedočkavé
tešili, aké nové veci sa znovu naučíme s našimi lektorkami na kreatívnych dielňach.
Prvé naše stretnutie po covidovej
prestávke bolo v máji. Pod vedením
našej dobre známej lektorky Martinky Dorotovičovej sme sa naučili pliesť
z puffy vlny. Zostali sme všetky pre-

kvapené, čo sa dá vytvoriť z takého
čuda, ako je táto priadza. Martinka
nám doniesla ukázať krásne dielka,
ktorými sme sa inšpirovali pre naše
výtvory. Dostali sme návody na rôzne
vzory a pustili sme sa do pletenia.
Domov sme odchádzali s dobrým
pocitom, že sme zase niečo nové
naučili.
Na druhé stretnutie, ktoré sme

mali v júni, sa tešili hlavne naše
mlsné jazýčky. Témou stretnutia boli
slané torty. Niečo nielen pre nás, ale
aj pre tých, ktorí na nás čakali doma.
Naša lektorka Martinka Dorotovičová nám doniesla niekoľko super
receptov na slané nátierky do torty,

ktoré sa teda určite dajú zjesť aj na
chlebíku. Postupne sme si vyrobili
všetky nátierky a začali sme tvoriť
naše malé chutné slané tortičky.
Jedna bola krajšia ako druhá. Radosť
pozerať a ešte väčšia potom zjesť.
Autor:Ing. Zuzana Krčová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ – TÝŽDEŇ ZÁBAVY A HIER
Tak ako každý rok, tak aj tento si
pripomíname deň detí. V našej materskej škole sme ho s deťmi oslávili v týždni od 30. mája 2022 do 3.
júna 2022. Pani učiteľky si pre deti
pripravili rôzne športové aktivity.
Príjemná atmosféra, skvelá nálada
a bohatý program plný hier, smiechu a zábavy – tak možno stručne
charakterizovať športovo- zábavný
deň pre deti. Každý deň v týždni sa
prejavoval v iných aktivitách. Deti
sa do sýtosti vybláznili a odniesli si
domov okrem medailí aj veľa krásnych zážitkov.
Pondelok 30.mája 2022 – v ten-
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to deň si pre deti pripravila rôzne
športové súťaže pani učiteľka Danka
Lieblová. Deti trénovali v hode s loptičkou do plechovky. Zábavnou aktivitou pre deti bolo strieľanie loptičiek z dela či lezenie na preliezkach.
Utorok 31.mája 2022 – tento deň
sa niesol v duchu rôznych aktivít
zameraných na jemnú motoriku
a tvorivosť, ktoré si pre deti pripravila pani učiteľka Lucka Slobodníková. Deti plietli z vlny rôzne výrobky
alebo sa zabavili pri fúkaní bublín
z bublifuku.
Streda 1. júna 2022 – vďaka
šikovnej pani učiteľky Andrejky

Novákovej si deti precvičili svoju pamäť a pozornosť pri rôznych
kognitívnych aktivitách. Deti hľadali
v labyrinte z obrázkov cestičky pre
zvieratká a svoju pamäť si precvičili
aj pri hádaní rôznych hádaniek.
Štvrtok 2. júna 2022 – toto bol
deň ako stvorený na záhradnú opekačku. Pani upratovačka Zuzka Sámeľová a ujo kurič Slavko Selecký
nám opiekli vyfašiangované dobroty v podobe špekačiek či slaninky. Deťom veľmi chutilo a niektorí si
pýtali aj dupľu.
Piatok 3. júna 2022 – tak ako na
začiatku týždňa, tak aj na konci

týždňa sa deti mohli vyblázniť pri
športových súťažiach, ktoré si pre
deti pripravila pani učiteľka Bibka
Kmeťová. Veď strieľať z vodnej pištole do plastových pohárikov v týchto
horúčavách padlo vhod každému.
Nikto nepovedal nie ani záhradnému bowlingu, kde deti súťažili kto
loptou zvalí čo najviac koliek.
Na záver prišlo vyhodnotenie celého týždňa a pani učiteľky sa zhodli
na tom, že medaily a sladkú odmenu
si za svoju šikovnosť a statočnosť odnesú domov všetky deti. Tešíme sa
znova o rok priatelia.
Autor: Mgr. Bibiána Kmeťová
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DOVIDENIA, DEVIATACI!
To, že deviataci trávili posledné dni na našej základnej škole,
si začali uvedomovať v stredu 22.
júna, kedy prebehla oficiálna rozlúčka s učiteľmi na Obecnom úrade
v Hrochoti a následné posedenie
s učiteľmi a rodičmi na druhom
stupni.
30. júna dostali deviataci svoje
posledné vysvedčenie zo základnej
školy, za potlesku svojich spolužia-

kov prešli naposledy dole schodmi
zo svojej triedy, zvečnili svoje meno
v kronike, čím si odzvonili svoje posledné sekundy na základnej škole.
Na začiatku úsmev a očakávanie,
na konci slzy a objatia. Šestnásť
deviatakov sa v júni rozlúčilo s deviatimi rokmi spomienok spoza lavíc, počas vyučovania a prestávok.
Nech sa im darí na strednej škole
i mimo nej.

JÁNSKA VATRA

DEŇ OTCOV

Aj tento rok DHZ Hrochoť zorganizovalo Jánsku vatru. Podvečer sa
začala kultúrna akcia spievodom
hasičských áut obcou, prehliadka
hasičskej techniky, penová šou pre
deti, skákací hrad pre detičky a iné
atrakcie. Pred pol deviatou sa zapálila vatra a priestorom na otvorenej lúke zneli krásne jánske spevy
v podaní Fsk Hrochoťan. Oživili
sa tak tradície pálenia ohňov pri
príležitosti sviatku Jána. V tradičnej
kultúre sa tým oslavoval letný
slnovrat a v kresťanskej kultúre takto
spomínali na svätca Jána Krstiteľa.
Táto čarovná noc mala priniesť
šťastie všetkým, ktorých máme radi,
a ochrániť celú dedinu pred zlými
vplyvmi. Akcia trvala do neskorých
ranných hodín. Tí, ktorí sa zúčastnili
podujatia, prežili príjemné chvíle
v kruhu priateľov a známych.

Tento školský rok sme mali konečne možnosť privítať v našej
MŠ hostí, a tak sme sa potešili, že
okrem iných, môžeme pripraviť aj
program ku Dňu otcov.
Pani učiteľky si pre oteckov nachystali súťažné úlohy plné zábavy.
Prvé kolo bolo venované oteckom
a ich ratolestiam, kde každá rodinná dvojica ( v prípade súrodencov
trojica), mala za úlohu prejsť „Vajíčkovu dráhu“. Tu sa preukázala
schopnosť spolupráce detí a ockov, a zároveň aj koordinácie, či
pohybových zručností. Po skončení tejto dráhy, kde po chodníčku
a cez preliezky súťažiaci prenášali
uvarené vajíčko na lyžičke alebo vo
fúriku, si toto ošúpali a spoločne
zjedli, čo bolo bodka za prvým
kolom.
V druhom kole medzi sebou
súťažili dve družstvá ockov. V tejto
súťaži bolo hlavnou úlohou čo
najviac zapojiť svoje sily. Na
trávnatej ploche nášho školského
dvora ockovia sedeli v rade za
sebou a prenášali vodu v rôzne
veľkých nádobách od prvého po
posledného ( spredu dozadu), a to
ponad hlavu, čo im v horúcom
počasí, aké nám bolo dopriate,
mohlo prísť vhod. Najmä, keď
niektorým z nich už po prenesení
menších nádob ostalo málo síl na
udržanie väčších nádob a voda
sa začala vylievať. Po všetkých
zdolaných úlohách si oteckovia aj
detičky zaslúžili odmenu a tá ich
čakala pri našom vonkajšom krbe,
kde im naša teta Zuzka s ujom
Slávom opiekli špekačky, klobásky
a slaninku.

STAVANIE A VAĽANIE MÁJOV
DHZ Hrochoť sa podujalo na
stavanie májov. Máje boli postavené pred obecným úradom
a pred futbalovým ihriskom. Aj
touto cestou ďakujeme DHZ Hrochoť za úsilie, ktoré bolo vynaložené pri pílení májov, ich odvoze
a stavaní.
Váľanie májov bolo už v kompetencii nielen DHZ Hrochoť ale aj
Folklornej skupiny Hrochoťan. Tieto
dve združenia spojili svoje sily a pri
speve a tanci váľali máje. Aj touto
krásnou akciou môžeme poukázať
na výbornú spoluprácu organizácií
v obci.
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90. VÝROČIE FOLKLÓRNEJ SKUPINY HROCHOŤAN
Dobrý večer milí hostia! Som rada,
že po dvojročnej covidovej prestávke sa môžeme stretnúť s našou Fsk.
Hrochoťan a zažiť večer plný veselosti s ľudovou piesňou a tradíciami
našej obce. Takto otvárala moderátorka Anna Selecká 4.6.2022 v KD
v Hrochoti spomienkový program
z príležitosti 90. výročia zmienky
o hrochotskej piesni zaznamenanej
na filmovom plátne.
Veru máme sa čím pýšiť, naši
predkovia nám toho zanechali
mnoho a našou povinnosťou je
túto folklórnu históriu si pripomínať a uchovávať pre ďalšie generácie. Naša Fsk. „Hrochoťan“ má
z čoho čerpať. Dôkazom bohatosti
hrochotského folklóru je i záujem
českého etnológa - folkloristu Karola
Plicku, ktorý navštívil našu dedinu
už v roku 1928 a napomohol tak vo
filmovej podobe zachovať klenoty
našich tradícií. On prvý uskutočnil
v Prahe nahrávky ľudovej cigánskej
muziky na čele s primášom Chnierom a hrochotskými rozkazovačmi.
Dodnes sa Fsk. venuje zachovávaniu a prezentácii ľudových tradícií

a zvykov obce v celej autentickosti
a originálnosti. Dôkazom toho sú
mnohé zvukové, či filmové nahrávky. Jedným z posledných sú DVD
„Hrochotská svadba“ či CD „Dobre
bolo v Hrochoti dedine. Hrochoťan
je nositeľom viacerých významných
ocenení, každoročne sa prezentuje
na folk.festivaloch, predovšetkým
v Detve, Heľpe, Východnej, Očovej,
ale i na domácej pôde a na rôznych
spoločenských podujatiach. Za tie
roky sa v nej vystriedalo množstvo
spevákov, speváčok, tanečníkov
rôznej vekovej kategórie, množstvo
muzikantov, či vedúcich FSk. V sú-

časnosti pracuje FSk. pod vedením
Anny Očenášovej.
A uchovala sa nielen pieseň, ale
ostala aj plná truhlica vzácneho
dedičstva v podobe odevov našich
predkov. Naši účinkujúci v programe
sa predviedli v krojoch pracovných,
slávnostných ale i smútočných pri
rôznych aktivitách. Nechýbali kosci
,rozkazovači, ženy pri žatve, predviedli sa aj v plačkách, či krštení, kde
nechýbala ukážka zvykov, či žartovné piesne. Dievčence si zaspievali
pri vití pierok, a zakrútili sa v kolese.
V spolupráci so súborom Bystrina
program vyvrcholil svadobným

sprievodom a ukážkou svadobných
zvykov. A potom už prichádzali len
gratulácie, kvety a poďakovanie
všetkým, ktorí sa zaslúžili o zachovanie tejto dlhovekosti Fsk. Hrochoťan.
No nielen týmto programom
si pripomenula Fsk. Hrochoťan
svoje jubileum. Toto leto bolo
veľmi bohaté na účinkovanie na
rôznych kultúrnych podujatiach:
Fsk. sa zúčastnila na Horehronských
slávnostiach v Heľpe, medzinárodnom festivale v Poľsku - Jablonke,
Očovskej hrude, spomienkovej slávnosti na prof. Milana Križu, trávnice
sa niesli Banskou Bystricou na Dni
kroja, zúčastnili sa festivalu Podsitnianskych dní hojnosti v Baďane,
kde zaujali svojim pestrým programom.
Nuž milá naša folklórna skupina
Hrochoťan, hoci si už dosť bohatá
na vek, želáme ti aj do budúcna
veľa úspechov, veľa ochotných ľudí
ťa udržiavať a rozvíjať, aby si ešte
dlho tešila milovníkov hrochotského
folklóru.
Autor: Anna Selecká

ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA

HISTÓRIA POD LIPOU

V stredu 29. júna 2022 sa žiaci prvého až ôsmeho ročníka stali
kvalifikovanými olympijskými športovcami, ktorí si pod hrochotskými
piatimi kruhmi zasúťažili v šiestich
disciplínach: zostava s tyčou, skok
z miesta, ľah sed, člnkový beh, rýchly
beh na 50 m a medicimbal curling.
Súťažiaci boli hodnotení v štyroch
kategóriách (1. a 2. roč., 3. a 4. roč.,
5. a 6. roč., 7. a 8. roč.) a podľa pohlavia. Spolu bolo teda ocenených
24 žiakov. Z prvého stupňa dosiahli
najvyšší počet bodov: (1) Zuzana

Hoci sa posledné dni pred koncom školského roka žiaci už nevenovali vyučovaniu, predsa len sa
v pondelok 27. júna našiel medzi
odovzdávaním starých a prijímaním
nových učebníc čas na vzdelávanie,
a to vďaka divadelnému predstaveniu Cesta slovenskou históriou,
ktorú pre žiakov prvého a druhého
stupňa pripravila šermiarsko-divadelná skupina VIA HISTORICA. Páni
herci poučili žiakov zábavným spôsobom o historických udalostiach
vo Viedni z roku 1683, o Rákocim,
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Glowiaková, (2) Tereza Fábová a (3)
Sofia Smädová. Z druhého stupňa
sa suverénne najzdatnejšími športovcami stali žiaci ôsmeho ročníka:
(1) Matej Luka, (2) Lívia Selecká a (3)
Matúš Mazúch. Heslo našej olympiády tvorili tri slová „Citius, Altius a Fortius“, čo v preklade znamená „rýchlejšie, vyššie, silnejšie“. Rýchlo sme
behali, vysoko skákali, merali si silu
samozrejme v duchu fair-play. Sme
radi, že sme sa mohli opäť spolu hýbať a zabávať. Veríme, že aj z našich
žiakov vyrastú úspešní športovci.

Jánošíkovi, Márii Terézii, francúzskej
revolúcii a štúrovcoch. Žiaci sediaci
pod lipou ocenili potleskom nielen
profesionálnych hercov, ale aj svojich niektorých spolužiakov, ktorí sa
do predstavenia mohli zapojiť tiež.
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ROZLÚČKA S „VEĽKÁČMI“ ODOVZDANIE MEDAILY
Posledný júnový týždeň sa niesol
v znamení rozlúčky s našimi „veľkáčmi“ – predškolákmi. Bol to výnimočný a veľmi emotívny čas nielen pre
nich a ich rodiny, ale aj pre nás, pani
učiteľky. Spolu s deťmi sme nacvičili
bohatý program plný básničiek, pesničiek, choreografie, ktorý hrdo odprezentovali v deň D svojim drahým
rodičom a súrodencom. Tí zas, ako
prekvapenie pre deti i pani učiteľky,
ich odmenili krásnou rozlúčkovou
tortou, kyticami a občerstvením so
stolovaním hodným absolventov
materskej školy. Počas našej predškoláckej „recepcie“ sme v rozhovoroch s deťmi a rodičmi spomínali na
spoločné zážitky, dojmy a spoločne

sme obdivovali tablo s fotografiami budúcich školákov. Aby sa však
predškoláci dôstojne rozlúčili aj so
svojimi mladšími kamarátmi, nasledujúci deň predviedli nacvičený
program aj im, aby ich tak povzbudili a motivovali v tom, že aj z nich
raz budú takí šikovní, odvážni a nadaní predškoláci. Pevne veríme, že
spomienky na svoju materskú školu
im ostanú hlboko zachované v ich
pamäti a budú na nás, v materskej
škole, spomínať len v dobrom. Našim absolventom prajeme v ich školáckom živote veľa úspechov, radosti
z učenia a objavovania doposiaľ nepoznaného, veľa šťastia, vytrvalosti
a trpezlivosti.

DHZ Hrochoť odovzdal starostovi
obce Bc. Marianovi Mazúchovi Pamätnú medailu Zemskej Hasičskej
Jednoty na Slovensku za príkladnú

spoluprácu pri budovaní a rozvoji
Dobrovoľného hasičského zboru
Hrochoť v prospech občanov obce.
Domnievame sa, že mu právom
patrí toto ocenenie, pretože v roku
2015 opäť obnovil DHZ Hrochoť,
ktorý nefungoval celé roky. Postupne DHZ bol vybavený technikou –
Tatra 148, Iveco Daily, protipovodňový vozík a iné. V súvislosti s DHZ
Hrochoť musím pri tejto skutočnosti spomenúť ešte jednu dôležitú vec. Pred mnohými rokmi DHZ
v obci Hrochoť pomáhal budovať
pán Lenár, ktorý bol dlhoročným
členom a zároveň svokrom nášho
starostu.
Autor: Branislav Diško

CD nosičoch. Nahrával s BROLNOM,
OĽUNOM, Paľáčovcami, Ďatelinkou,
ĽH Štefana Molotu, ˇĽH Mateja Kováča, či ĽH Juraja Pecníka.
Hoci pán profesor pôsobil v Brne,
neprerušil kontakt so svojou rodnou
dedinou. Neraz dopĺňal skupinu rozkazovačov na mnohých festivaloch,
či iných kultúrnych podujatiach
svojim nenapodobiteľným hlasom,
ktorý chytal za srdce nejedného
priaznivca hrochotskej pesničky.
Pán profesor sa podieľal aj na vydaní
publikácie o Hrochoti pod názvom
„ Čo je aj tá Hrochoť“, kde vyjadril
svoj úprimný vzťah k svojej rodnej
obci. Bol nielen interpret, ale aj inštrumentalista a výrobca píšťaliek
a fujár.
Na našej spomienkovej slávnosti

zaznelo mnoho uznanlivých slov,
mnoho poďakovaní a spomienok
na jeho plodný život..V kultúrnom
programe vystúpili naši najmladší FS Hučava, Fsk Poničan,FS Bystrina,
Fsk. Hrochoťan, s ĽH Juraja Pecníka
prišli zaspievať aj jeho kamaráti Vladimír Homola, Igor Danihel, sólistka
Anna Pecníková a operný spevák
Ján Babjak. Dôkazom dobrej nálady bol záverečný spev účinkujúcich
spolu s divákmi spoločnej piesne“
Vyleteli jarabice...“ a piesne“ Čo je aj
tá Hrochoť“. Programom sprevádzali
Anna Selecká a Ivanka Pejková.
Pán starosta Marian Mazúch
ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri
organizácii tohto podujatia, účinkujúcim, sponzorom a divákom.
Autor: Anna Selecká

ČO JE AJ TÁ HROCHOŤ
Kamaráti moji, tu ma nenechajte...
doznela jedna z obľúbených piesní
pána profesora Milana Križu. Žiaľ
opustil nás pred rokom / 13.8.2021/
a my už môžeme na neho len spomínať. Spomínať na človeka, nášho
rodáka ako veľmi všestranného,
ktorý sa zaslúžil o uchovávanie
a prezentáciu tradícií slovenského
kultúrneho dedičstva a to nielen na
Slovensku, ale aj v Čechách. A tak
sme mu venovali 20.8.2022 spomienkovú slávnosť.
Ako profesor na Vysokej škole
lesníckej a drevárskej, neskôr Technickej univerzite vo Zvolene bol
medzinárodne uznávaný odborník
a vedec v oblasti „fitológie“. Svoje
vzdelanie získal v Brne, kde pôsobil
20 rokov a založil tu vysokoškolský

súbor „ Poľana“ Príchodom do Zvolena, ako novopečený docent, založil
súbor „Poľana“ aj tu. Vo svojej zbierke ľudových piesní z obce Hrochoť
pod názvom „Moje piesne“ vydané
v roku 2008, veľmi precízne charakterizuje melodiku a štýly spevákov
a muzikantov z Hrochote. Nenapodobiteľná interpretácia ľudových
piesní Milanom Križom, jeho hlasová precíznosť a farba hlasu, mali
jednoznačný prínos pre slovenský
folklór, preto môžeme s hrdosťou
povedať, že ho pozdvihol na profesionálnu úroveň. Niektoré jeho piesne
dnes spievajú operní speváci. Nesmieme zabudnúť na jeho mnohé
nahrávky ľudových piesní v slovenskom a českom rozhlase, potom na
vinylových platniach a nakoniec na
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ROK 2022 VO FUTBALOVOM KLUBE
ŠK HROCHOŤ
Pomaly tomu bude rok, ako som
sa zaoberal situáciou v športovom
klube ŠK Hrochoť, jeho vtedajšou situáciou, postavením, perspektívou.
Čas beží rýchlo a ani sme sa nenazdali, opäť sa nám blíži koniec roka,
tentokrát roka 2022.
Čo sa teda udialo počas tých
deviatich mesiacov ?
Najväčšie a najdramatickejšie
zmeny nastali počas zimnej prípravy a jarnej časti. Príprava mužstva
na jarnú časť odštartovala už tradične v januári. Tréningový proces
prebiehal pod vedením trénerov
Walter Poliak a Ján Dorotovič celkom úspešne. Zapájalo sa do neho
s obmenami cca 20 hráčov, čo na
naše podmienky bolo celkom dobré.
Nie všetci to boli samozrejme hráči
A mužstva, jednalo sa aj o starších
hráčov dorastu a nejakých nádejných záujemcov pre náš klub. Vďaka
spolupráci s akadémiou M. Hamšíka
sa chlapcom podarilo pripravovať
okrem domácich podmienok aj na
kvalitnej umelej tráve v Banskej
Bystrici. Tam sa odohrávala aj časť
prípravných zápasov pred jarnou
časťou súťaže.
Samotná jar nám začala už koncom marca a skončila v polovici
júna. Cieľ - záchrana v súťaži, sa napriek pomerne turbulentným udalostiam v mesiaci apríl, nakoniec
podarilo splniť.
Vtedy došlo k pomerne dramatickým zmenám a to hlavne k odstúpeniu hlavného trénera.Tak v tom
zostal sám J. Dorotovič, ako hlavný
tréner. Musel sa vyrovnať s náročnou situáciou. Ale zvládol to a mužstvo sa v súťaži zachránilo.
V lete prišla zmena v rekonštrukcii
súťaží, takže opticky sme sa posunuli do šiestej ligy, ale súperi zostali
rovnakí, pretože sa vsunula do štruktúry FZ štvrtá liga.
Jesenná časť prišla rýchlo. Začalo

SPOLOČENSKÉ
OKIENKO
Narodili sa
Rok 2022

to už koncom júla pohárovým zápasom s Medzibrodom, v ktorom
sme odišli s prehrou v pomere 4:2,
ale hra nebola z našej strany zlá.
Nepostúpili sme po remíze a po
horšom priebehu v kopaní kopov
zo značky pokutového kopu. Ale
bola to dobrá príprava. No a potom
už prišla samotná súťaž a prvý zápas
na Bacúchu, kde sa nám už tradične
nedarí a tak aj teraz.
Potom to bol domáci zápas s ambicióznym nováčikom z Osrblia, ktorý sme zvládli a vyhrali ho 3:0.
Nasledoval výbuch v Brezne,
herne aj výsledkovo 8:1, domáca
výhra s Dudincami, prehra v Jakube a následne doma so Sásovou
a vybojované víťazstvo Priechode.
Takže zatiaľ striedame herne aj výsledkovo lepšie a horšie momenty.
Všetko závisí od momentálneho
stavu kádra. Od toho, kto na zápas
príde a kto nie. Kto je v akej forme.
Káder je síce stabilizovaný, ale nie
tak široký, aby to nemalo vplyv na
priebehy jednotlivých zápasov. To
všetko nás len utvrdzuje v tom,
o čom som písal aj vlani. Začal sa
nejaký proces, ale zďaleka nie sme,
ako sa hovorí, za vodou. Musíme
len neustále pracovať s chlapcami
a snažiť sa získavať ďalších mladých
futbalistov, ktorí vedia a hlavne chcú
hrať futbal .
To všetko je však v rámci určitých
finančných možností, ktoré sú také,

aké sú. Toto fungovanie klubu, ktorý
slúži nielen pre zábavu pár jednotlivcov, ale hlavne pre reprezentáciu
našej obce Hrochoť v oblasti banskobystrického regiónu, by nebolo
možné bez podpory samotnej obce
Hrochoť zastúpenej Obecným úradom. Obec je hlavným sponzorom
ŠK Hrochoť. Jednak je to v oblasti
finančnej a potom aj materiálnej,
keďže priestory štadióna, kde klub
funguje, sú taktiež majetkom obce.
V rámci svojich možností pomáhajú
aj miestni podnikatelia. Bez pomoci
dobrovoľníkov by klub nemohol organizovať zápasy, za čo im tiež patrí
vďaka.
No a aby sme nezabudli aj na
našu mládež. Tej sa venuje pán Ján
Šimkovič z Očovej. Pôsobí u nás už
pár sezón a hlavne aj vďaka nemu
funguje u nás dorast. Tohto roku sa
mu tiež podarilo káder stabilizovať
a priniesť do neho aj určitú kvalitu.
Takže chlapci, dorastenci začali prinášať aj viacej bodov zo stretnutí,
ale hlavne ich začal futbal aj baviť
a na zápasy chodia s oveľa väčšou
chuťou.
Všetci veríme, že z tohto kádra sa
časom podarí niektorým chlapcom
dostať do A mužstva.
Veríme teda spoločne, že jesennú časť dohráme lepšie ako vlani
a v zimnej prestávke sa nám podarí
zas sa posunúť trochu ďalej.
Autor. Ing. Miroslav Krč

Vargová Eliška
Berkyová Ninka
Očenáš Oliver
Škrváň Marek
Sláva Michal
Lipnická Natália

07. 02.
24. 02.
19. 03.
23. 05.
28. 05.
06. 09.

Opustili nás
Rok 2022
Anna Bestrová
Jaroslav Ščepka
Anna Škamlová
Ján Selecký
Jozef Kršašok
Ján Mazúch
Andrej Beduš
Juraj Filkor
Viera Petríková
Zuzana Mazúchová
Lenka Bučková
Ján Sláva
Jozef Šebian
Ján Škamla
Peter Pienták

vo veku 76
vo veku 51
vo veku 94
vo veku 63
vo veku 62
vo veku 66
vo veku 46
vo veku 86
vo veku 77
vo veku 89
vo veku 49
vo veku 89
vo veku 75
vo veku 74
vo veku 43
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