informačné noviny Obce Pohorelá;

Hospodárenie za rok 2010 ukončila Obec Pohorelá
s prebytkom a s 280 tis. € na bankových účtoch
Po overení účtovnej závierky Obce Pohorelá za rok 2010 nezávislým
audítorom prejednalo záverečný účet obce a hospodárenie obce za rok
2010 na svojom zasadnutí 8.6.2010 Obecné zastupiteľstvo Pohorelej.
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010 je
prebytok vo výške 48.801,90 € (1 mil. 470 tis. Sk).

-------------------------------------------------------------------------------príjmy v roku 2010 spolu: 2.209.283,81 € (66.556.884,06 Sk)
v tom: beţné príjmy obce: 1.029.206,45 €
beţné príjmy ZŠsMŠ:
11.879,67 €
kapitálové príjmy obce: 1.123.728,29 €
príjmové fin. operácie:
44.469,40 €
výdavky v roku 2010 spolu: 2.160.481,91 € (65.086.678,02 Sk)
v tom: beţné výdavky obce:
406.603,40 €
beţne výdavky ZŠsMŠ:
546.732,84 €
kapitálové výdavky obce: 1.207.145,67 €
Celkový majetok obce k 31.12.2010 bol vo výške 4.808.571 € (144 mil.
863 tis. Sk), z toho 279.616 € (8 mil. 424 tis. Sk) sú peňaţné finančné
prostriedky.
Obec Pohorelá nemá ţiadne úverové záväzky.

ročník VII.;

JÚL 2011;

- ZADARMO -

Naši speváci a mladé speváčky
na Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci
Na Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci 10.6.2011 znovu na
pozvanie prezidenta Ivana Gašparoviča vystúpila aj muţská spevácka
skupina Kráľova hoľa Pohorelá. Po oficiálnom programe sa stretli
s prezidentom na nádvorí, kde ich osobne pozdravil a uţ tradične si
spolu zanôtili pieseň Na Kráľovej holi. Program mal veľký úspech,
technicky a reţijne ho zabezpečili: J. Maťuš, J. Terek, J. Kopraš
a J.Mak. Doprevádzala ľudová hudba Jána Maka. V programe spoluúčinkovali aj DFS Mladosť, pod vedením Mgr. Huťovej a Mgr. Kanošovej a sólistka Gabriela Tereková. Hlavne mladým pohorelským
speváčkam sa páčilo, ţe mali moţnosť vystúpiť na jednom pódiu so
superstáristami Martinom Chodúrom a Dominikou Starou. Na autogramiáde stretli mnoţstvo známych osobnosti športovej oblasti:
hokejistov M.Jurčinu, M.Sersena, T. Surového, bobistu M.Jagnešáka,
lyţiarku J.Gantnerovú, futbalistov M.Hamšíka, M.Čecha, či tenistku
H.Nagyovú. Strávili pekný slnečný deň v Grasalkovičovom paláci a
pohorelským spevom a hudbou potešili mnoţstvo návštevníkov. (J.T.)

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dňa 8.6.2011 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pohorelej
(OZ), ktorého sa zúčastnilo 7 poslancov: Ing. Jozef Baran, Matej Gandţala, Ján Haluška, Ing. Štefan Kráľ, Ing. Martin Lakanda, Mgr. Jozef Šajša a
Ján Šulej. Poslanci Ing. Ivan Pompura a Ing. Rastislav Raši, PhD. vopred
ospravedlnili svoju neúčasť starostovi.
Hlavným bodom programu bola voľba hlavného kontrolóra obce. Do tejto
voľby podalo svoju prihlášku 5 uchádzačov. Po kontrole prihlášok a povinných príloh komisia na ochranu verejných záujmov pri výkone funkcie
funkcionárov obce konštatovala, ţe podmienky vyhlásené pre voľbu kontrolóra spĺňajú štyria uchádzači: Ing. Jozef Červienka (Šumiac), Anna
Kanošová (Pohorelá), Mária Pohančaníková (Polomka), Ing. Katarína
Vigodová (Beňuš). V tajnej voľbe bola za hlavného kontrolóra obce Pohorelá zvolená Mária Pohančaníková s počtom hlasov 6. Anna Kanošová
získala 1 hlas, ďalší dvaja uchádzači ani jeden hlas.
Ďalším bodom programu bolo chválenie platových pomerov starostu obce.
Povinnosť nanovo prejednať platové pomery starostov obcí ukladá novela
zákona NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Novela zákona umoţňuje zákonom
stanovené minimum zvýšiť rozhodnutím OZ aţ o 70%, zároveň touto
novelou bol zníţený minimálny plat starostov a primátorov a taktieţ bola
zrušená doterajšia moţnosť schválenia odmien starostom a primátorom.
V ostrej diskusii časť poslancov navrhovala schváliť plat v jeho základnej
minimálnej výške. Š.Kráľ to odôvodňoval názorom, ţe obec za posledných
12 rokov úplne zaostala za ostatnými obcami. Okrem iného kritizoval, ţe
obec investuje veľké peniaze do zateplenia školy.
J.Baran a J.Haluška návrh na minimálny plat odôvodňovali, ţe starostov
plat by v prvom roku volebného obdobia mal zostať na počiatočnej minimálnej hranici. J.Baran súčasne kritizoval, ţe súbeţne s výstavbou kanalizácie sa nerobí aj rekonštrukcia vodovodu.
Naopak druhá skupina poslancov navrhovala základný plat starostu navýšiť a zohľadniť tak zásluhy a výsledky práce starostu aj v predchádzajúcom volebnom období.
(Pokračovanie na str.3)

OPUSTILI BRÁNY NAŠEJ ŠKOLY
30. júna sa skončil školský rok. V tento deň sa naposledy
s našou školou rozlúčili ţiaci 9.A. Ţeláme mnoho úspechov
v ďalšom štúdiu za hranicami našej obce.

Zľava doprava - sediaci: Marián Kamzík, Peter Kanoš, Zuzana Kohútová,
Daniela Baranová, Mariana Krupová, Alexandra Krnáčová, Samuel Sípos;
Stojaci: Marek Hazák, Ján Milan, Diana Lihanová, Matúš Snopko, triedna
učiteľka Elena Janošková, Miloš Kollárik, Marika Šagiová, Samuel Prč, Iveta
Kureková; Hore: Mária Pletková, Maroš Zelienka, Patrícia Mišurdová.

Máme nového hlavného kontrolóra
Novým hlavným kontrolórom obce sa stala
p.Mária Pohančaníková z Polomky.
P.Pohančaníková v súčasnosti pracuje na skrátený úväzok ako
ekonómka v obci Jarabá. Predtým vykonávala funkciu hlavnej
kontrolórky Obce Jarabá. Taktieţ bola tajomníčkou Regionálneho zdruţenia miest a obcí, poslankyňou OZ v Polomke i
manaţérkou Prvej rozvojovej vidieckej agentúry. V súčasnosti
popri práci študuje na VŠ študijný smer financie, odbor právo.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
JÚL
30.7. FUTBALOVÝ TURNAJ OBCÍ
(TJ Mladosť, Ing. R.Tlučák)

AUGUST
18.-21.8. FIDE OPEN POHORELÁ
XI. ročník šachového turnaja
(ŠK Orlová, J.Kanoš)

27.8. PIETNY AKT
kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príležitosti výročia SNP a družobné oslavy
SNP so ZO SZPB L.Teplička
(ZO SZPB, J.Lakanda)
ŢIADAME ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ, AKO AJ
VEDÚCICH ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN, ABY SVOJE
AKTIVITY NAHLASOVALI VČAS, ABY ZBYTOČNE
NEDOCHÁDZALO KU KONFLIKTOM TERMÍNOV.

C e l o r o č n e:
Nácviky a tréningy v telocvični:

AEROBIK / ZUMBA
Pondelok 18:00-19:00 a Streda 18:00 – 19:30
(počas mesiacov JÚL-SEPTEMBER cvičenia nebudú)

DFS MLADOSŤ – mladší ţiaci
Utorok 13:30 – 14:30
(kontakt: Mgr.Mária Huťová)

DFS MLADOSŤ – starší ţiaci
Štvrtok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Gabriela Kanošová)

FLORBAL
Pondelok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL
Pondelok 19:00 – 20:00
(kontakt: Ján Krupa)

Termíny zberu komunálneho odpadu
13. júl

27. júl

10. august 24. august

Ţiadame občanov, aby si nádoby
vyloţili pred brány uţ deň vopred,
pretoţe sa zbiera od 7:00 hod.!

Termíny zberu plastov
26.-27. júl 23.-24. august
Ţiadame občanov, aby vykladali len
plné a zaviazané vrecia.
(Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem)

CYKLISTICKÁ ČASOVKA MLÁDEŢE DO 15 ROKOV
Uţ po 13. krát usporiadalo OZ OPORA Pohorelá a Volejbalový spolok GAD Pohorelá
v spolupráci s Obecným úradom v Pohorelej, Komunálnou poisťovňou a f.Brantner Gemer
s.r.o. cezpoľnú cyklistickú časovku. Napriek dopoludňajšiemu daţďu sa popoludní počasie
umúdrilo a vylákalo na trať dlhú 2,6 km štyri desiatky mladých cyklistov, ktorí dávajú prednosť pohybu na čerstvom vzduchu pred ničnerobením a vysedávaním pred obrazovkami.
VÝSLEDKY:
Predškoláci a mladší (dlžka trate 1km):
1. Maťko Vojtko 2 min. 22 sek.
2. Janka Baláţová 2:33
3. Adamko Alla El-Din Pompura 2:40
4. Janko Gandţala 3:02, 5. Adrianka Syčová 3:09,
6. Adamko Kuklica 3:23, 7. Radko Alla El-Din
Pompura 3:24, 8. Tomáško Antol 3:31, 9. Samko
Pompura 4:05, 10. Gabko Vešťúr 5:56
Dievčatá I.-III. trieda(2,6 km):
1. Kristína Gandţalová 10 min. 20 sek.
2. Gabriela Tereková 10:21
3. Lucia Fiľová 11:11
Chlapci I.-III. trieda (2,6 km):
1. Martin Refka 9 min. 36 sek.
2. Matej Butora 10:16
3. Jozef Baksa 10:22
4. Adrián Veštúr 11:31, 5. Róbert Tlučák 11:48, 6.
Vladimír Gavura 12:59, 7. Jakub Butora 14:02

Dievčatá IV.-VI. trieda (2,6 km):
1. Sofia Simanová 10 min. 18 sek.
2. Zuzana Puťošová 11:49
3. Ruţena Grajciarová 12:01
Chlapci IV.-VI. trieda (2,6 km):
1. Tomáš Gajda 8 min. 38 sek.
2. Pavol Fiľo 8:48
3. Marek Kuklica 9:08
4. Patrik Gavura 9:59, 5.Radoslav Terek
10:59, 6. David Pompura 14:41
Dievčatá VII.-XI. trieda (2,6 km):
1. Janka Tkáčiková 11 min. 46 sek
Chlapci VII.-XI. trieda (2,6 km):
1. Marián Kamzík 7 min. 14 sek
2. Mikuláš Kamzík 7:28
3. Andrej Syč 8:17
4. Michal Hudák 8:18, 5. Dominik Tešlár
8:25, 6. Maroš Zelienka 12:59

Všetci súťaţiaci okrem ocenenia potleskom divákov boli odmenení občerstvením a sladkosťami a prví traja z kaţdej kategórie i diplomami, medailami a vecnými cenami. Osobitné
ocenenie za bojovný výkon na trati dostal i najmladší účastník pretekov - iba 3 a polročný
Gabriel Vešťúr. Medaile tým najlepším odovzdala Veronika Gandţalová, ktorá tieţ svoje
prvé víťazstva na bicykli zaţila ako školáčka práve na týchto pretekoch a dnes uţ ţne úspechy
v súťaţiach medzi najlepšími pretekármi Slovenska.
(Foto P.Brenčič)

FUTBAL – tréning - ţiaci
Utorok 14:30-16:30 a Streda 13:30 – 15:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL – tréning - dospelí
Piatok 18:00 – 20:00 a Nedeľa 13:00-15:00
(kontakt: Š.Kalman, Mgr. Jozef Šajša)

KALANETIKA
Pondelok 16:00 – 17:00 a Štvrtok 16:00-17:00
(kontakt: Mgr.D.Schillerová)

NOHEJBAL - tréning
Piatok 16:00 – 18:00
(kontakt: Ľ.Lihan)

Oblastná futbalová liga
Muţi II. trieda – skupina B

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera

Konečná tabuľka súťaţe ročníka 2010/2011

Streda 15:00 – 18:00
(kontakt: 0911218459)

P.č.
Počet stretnutí Výhry Remízy Prehry Skóre Body +/jar
1Jarumkovej
Partizán Dolná Lehota
12 10
1
1 33:10 31 23
2 Tatran Polomka
12 6
4
2 33:20 22 13
3 Slovan Michalová
12 6
1
5 40:24 19 16
4 Slovan Pohronská Polhora 12 5
4
3 29:19 19 10
5 Družstevník Šumiac
12 4
3
5 21:35 15 -14
6 Sokol Telgárt
12 2
2
8 16:42 8 -26
7 Mladosť Pohorelá
12 1
1
10 12:34 4 -22

Stolný tenis – tréning - ţiaci
Štvrtok 17:00 – 19:00
(kontakt: M.Puťoš)

Stolný tenis – tréning - dospelí
Sobota 14:00 – 17:00
(kontakt: J.Haľak)

Úspešní recitátori
Naši ţiaci sa zúčastnili regionálnej súťaţe v prednese
pôvodnej slovenskej poézie a prózy so zameraním na
prózu Kláry Jarunkovej s názvom Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci, ktorú zorganizovala Základná škola
v Šumiaci 29. apríla 2011. Všetci naši ţiaci si doniesli ocenenia:
1. kategória: 2. - 4. ročník:
poézia: 1. miesto Kristína Gandţalová
próza: 1. miesto Alţbeta Bialiková
2. kategória: 5. - 7. ročník:
poézia: 3. miesto Anna Mária Maťúšová
próza: 2. miesto Natália Lakandová
3. kategória: 8. - 9. ročník:
próza: 1. miesto Marika Šágiová

Zápasy jarnej časti:
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.

27.03.11
03.04.11
10.04.11
17.04.11
01.05.11
08.05.11
15.05.11
22.05.11
29.05.11
04.06.11
19.06.11
01.06.11

Pohorelá
Pohorelá
P.Polhora
Pohorelá
Pohorelá
Michalová
Šumiac
Polomka
P.Polhora
Telgárt
D.Lehota
Pohorelá

1. FK HOREHRON
Oblastná III. futbalová liga - starší ţiaci – skupina C
Konečná tabuľka súťaţe ročníka 2010/2011
P.č.
Počet stretnutí Výhry Remízy Prehry Skóre zápasy jarnej časti:
1. ŠK Badín
20
16
2
2
71:24 12. kolo So 26.03.2011 10:00 Brusno 2. PS Hliník nad Hronom
20
14
1
5
57:29
13. kolo Ne 03.04.2011 11:30S. Ľupča 3. OTJ Hontianske Nemce
20
11
2
7
65:38
4. 1.FK HOREHRON
20
9
4
7
53:30 14. kolo Ne 10.04.2011 10:00Horehron 5. Slovan Dudince
20
10
1
9
54:43 15. kolo So 16.04.2011 10:00Kováčová 6. ŠKF Kremnica
20
10
1
9
39:49 16. kolo Ne 24.04.2011 10:00
Horehron 7. FK Žiar nad Hronom B
20
8
1
11
51:47 17. kolo So 30.04.2011 10:00Kremnica 8. Prameň Kováčová
20
8
0
12
43:69
18. kolo Ne 08.05.2011 10:00Horehron 9. FK 34 Brusno
20
7
2
11
30:53
Horehron 10. OFK Slovenská Ľupča
20
4
2
14
25:72 20. kolo Ne 22.05.2011 10:00
Žiar n. Hr. B 11. Sitno Banská Štiavnica
20
3
4
13
25:59 21. kolo Ne 29.05.2011 10:00

Šumiac
Polomka
Pohorelá
Telgárt
D.Lehota
Pohorelá
Pohorelá
Pohorelá
Pohorelá
Pohorelá
Pohorelá
Michalová

1:0
1:0
5:0
4:3
0:1
2:0
0:1
4:0
6:2
2:1
6:0
0:3

Horehron
Horehron
H. Nemce
Horehron
B. Štiavnica
Horehron
Badín
Dudince
Horehron

1:
1:
3:
1:
5:
1:
1:
1:
3:

0
1
3
5
0
0
0
2
0

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

(Pokračovanie zo str.1)

M.Lakanda vyzdvihol vyuţívanie eurofondov, obnovu a revitalizáciu obce – úspešnosť pri schvaľovaní
projektov obce. J.Šulej poukázal na to, ţe obec sa zbavila všetkých dlhov, exekúcii a vyhla sa nútenej
správe. Rovnako J.Šajša vyzdvihol zásluhu J.Kalmana na realizácii mnoţstva investičných akcií
a projektov v obci aj na škole. Rovnako aj M.Gandţala zastával názor, ţe pri schvaľovaní platu by poslanci
mali zohľadniť aj doterajšiu prácu starostu.
Starosta poukázal na to, ţe obec bola v minulom volebnom období úspešná pri vybavení veľkého mnoţstva
financií z eurofondov i štátneho rozpočtu. A na finančnú spoluúčasť si obec nemusela brať ţiadny úver,
všetko sme spolufinancovali len z vlastných zdrojov. Rekonštrukciu vodovodu obec nemôţe realizovať,
pretoţe nie je jej vlastníkom a VEOLIA odmietla tak náročnú investíciu. V niektorých iných obciach na
Horehroní síce VEOLIA financuje rekonštruciu vodovodu, ale to iba z dôvodu nízkych nákladov, pretoţe
v týchto obciach práce na kanalizácii trvajú omnoho dlhšie obdobie, a nie tak krátku dobu dvoch rokov ako
u nás. 95% finančných nákladov na zateplenie školy (čo predstavuje 497.376 €) je pokrytých z dotácie
a preto investícia do zateplenia školy vzhľadom na terajšie náklady na vykurovanie je určite výhodná.
I preto tento zámer schválili poslanci v minulom volebnom období.
Nakoniec pomerom hlasov 4:3 poslanci OZ schválili mesačný plat starostu v doterajšej výške 2.369,-€, čo
predstavuje 55,5% navýšenie zákonom stanoveného minimálneho platu (za: Lakanda, Gandţala, Šajša,
Šulej; proti: Baran, Haluška, Kráľ).
V ďalšom bode ekonómka obce M.Hazáková podala vysvetlenie k jednotlivým dopytom poslancov
k Záverečnému účtu obce za rok 2010. Obec skončila hospodárenie s prebytkom vo výške 48.801,90 €.
Poslanci schválili záverečný účet a hospodárenie za rok 2010 jednomyseľne.
Taktieţ jednomyseľne poslanci schválili priamy odpredaj pozemku za cenu 3,-€/m2 Jánovi Hrčákovi,
nakoľko išlo o pozemok nachádzajúci sa pod jeho domom, ale doteraz nevysporiadaný.
Vyhlásenie zámeru odpredaja ďalšieho pozemku na základe ţiadosti P.Bráza poslanci preloţili na ďalšie
zastupiteľstvo, keď bude predloţené aj stanovisko stavebnej komisie.
V bode Rôzne starosta oboznámil poslancov s návrhom Ţelezníc SR na vybudovanie uzamykateľných
závor. Poslanci tento zámer jednomyseľne odmietli. Starosta taktieţ oboznámil s informáciou Obvodného
pozemkového úradu v Brezne o prípravnom konaní na pozemkové úpravy. M.Lakanda doporučil predbeţne súhlasiť.
Starosta ďalej oboznámil poslancov s prípravnými prácami na novom územnom pláne obce. Taktieţ ubezpečil, ţe v blízkej dobe by ORANGE mal začať stavebné práce na novom vysielači (stavebné práce už
medzitým začali). Rovnako v letných mesiacoch by konečne po zdĺhavom procese verejného obstarávania
a jeho kontroly mali začať stavebné práce na zateplení a výmene okien na budovách základnej školy.
J.Baran kritizoval, ţe znovu nie je vyriešené personálne správcovstvo multifunkčného ihriska, ani financovanie nákladov na prevádzku fitnescentra, ktoré si svojpomocne a z vlastných finančných prostriedkov
vybudovala skupinka priaznivcov fitnesu v budove bývalej MŠ. Taktieţ kritizoval sústavné parkovanie
viacerých kamiónov a autobusov na obecných cestách. Š.Kráľ sa informoval na organizačnú štruktúru
obecného úradu. Starosta ho informoval, ţe ani v súčasnosti nie je zriadená funkcia prednostu OÚ. (Funkcia prednostu OÚ bola zrušená OZ v roku 2000 na základe návrhu poslanca Š.Kráľa. Prácu obecného
úradu podľa zákona o obecnom zriadení riadi a organizuje starosta. Rovnako výhradne do právomocí
starostu patrí aj personálne obsadenie.) M.Lakanda doporučil vypracovať harmonogram starostlivosti
o občiansku vybavenosť a drobnú architektúru.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
OSLÁVENCI
91 rokov
1.7. Ondrej Fiľo, Poh.Maša 58

83 rokov
30.7. Anna Janošková, Jesenského 126
31.7. Anna Pletková, Kpt.Nálepku 256
31.7. Matej Gálik, Partizánska 547

80 rokov
23.7. Mária Šťavinová, Za Vŕšok 214

75 rokov
16.7. Mária Krupová, Kpt.Nálepku 146
26.7. Anna Tlučáková, Orlová 635
29.7. Anna Baričiaková, Poh.Maša 12

70 rokov
2.7. Lucia Pompurová, Orlová 586
2.7. Mária Syčová, Orlová 598
31.7. Mária Puťošová, Kpt.Nálepku 154

65 rokov
8.7. Karol Syč, Clementisova 759
19.7. Anna Datková, Poh.Maša 25
29.7. Emília Rochovská, Clementisova 740

60 rokov
11.7. Jozef Malecký, Jánošíkova 475
26.7. Anna Kubandová, Clementisova 825

NOVORODENCI
1.6. Mariana Baksová, Clementisova 751

MLADOMANŢELIA
11.6. Zuzana Kybová, Clementisova 760
a Marek Greguš, Závadka n./Hr.

Program dodávok potravín
v roku 2011 v Slovenskej republike
Obecný úrad v Pohorelej oznamuje občanom, ţe do 22. júla 2011 spisuje zoznamy NEPRACUJÚCICH
poberateľov starobných, invalidných a predčasných dôchodcov, ktorých výška príjmu nepresahuje
305,€
(prípadný
vdovský
dôchodok
sa
do
tejto
sumy
nezapočítava).
Potrebné je predloţiť posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne. Zoznam sa spracúva za účelom poskytnutia potravinovej pomoci.
Samotný výdaj potravinovej pomoci sa v našej obci uskutoční pravdepodobne aţ mesiaci október.
Ďalšie informácie a usmernenia nájdete na stránke Poľnohospodárskej platobnej agentúry a na stránke
obce.

XVII. horehronské slávnosti koscov a hrabačiek
V sobotu 11. júna 2011 Slovenský kosecký spolok, MO Matice slovenskej a Obecný úrad v Pohorelej zorganizovali
XVII. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek a 5. kolo Slovenskej koseckej ligy.
V príjemnom počasí štyristo divákov elektrizoval úvod etnoshow, kedy kosci za silného vetra postavili 16 metrový
máj a za ich spevu slovenskej hymny, s doprovodom cimbalovej hudby Úsvit, vlaňajší víťaz kategórie nosiči vody
vztýčil na jeho vrchol slovenskú zástavu. V šiestich kategóriach borovú trávu neľahko kosilo 56 koscov z Oravy,
Šariša, Zemplína, Abova, Liptova, Povaţia, Ostravska, Karlových Varov, Hornej Nitry, Gemera a Horehronia spolu devätnasť dedín a miest Slovenska a Čiech. Pohorelá v tomto kole napriek domácemu prostrediu skončila aţ
tretia za Sedliciami a Hruštínom. Organizátorom sa však cieľ podaril, chceli vytvoriť atmosféru horehronských
kosieb päťdesiatych rokov minulého storočia. Ich neodmysliteľnou súčasťou boli krojovaní kosci a hrabačky, koza s
ozvončekovanými jahniatkami na lúke a dokonca sa podávala aj lopejská zmrzlina. Do skorých ranných hodín
diskojuniáles zakončil sugestívnu etnoshow in natura.
Výsledky:
Nosiči vody: 1. J.Martinec, Heľpa; 1 min 27 sek., 2.Matúš Caban 1:35, 3. Ján Syč Jergus, 1:42 4. P.Krupa, Východná; 3:27;
Ženy: 1.K.Jurčáková, Mútne; 2 min. 14 sek., 2.Z.Hudáková, Sedlice; 2:40, 3.T.Štajerová, Hruštín; 2:59, 4. Zuzana
Maťúšová 3:26
Chlopi do 60 rokov: 1. P.Hudák, Sedlice; 1:31 min, 2. J.Mešťan Mucak, Heľpa; 1:41, 3. Lukáš Janoška Kindera;
1:49, 4. Marek Maťúš; 2:11,5. M. Štajer, Hruštín; 2:23, 6. J.Hudák, Sedlice; 2:31, 7. F.Kriváň, Hruštín; 2:48, 8.
M.Kurian, Poproč; 2:49, 9. L.Dušan, Veľký Šariš; 2:49, 10. P.Vagasky, Merník; 3:01, 11. Š.Mjartan, Cígeľ; 3:08,
12. M.Daniel, Vzdychava; 3:24, 13. J.Magura, Niţný Hrušov; 3:50, 14. J.Škoda, Hnúšťa; 5:02, 15. Š.Straka, Čierna
n.Topľov; 6:50
Chlopi nad 60 rokov: 1.J.Štajer, Hruštín; 2 min. 00 sek.,2.M. Šulič, Ostrava; 2:03, 3.J.Šoltés, Sedlice; 2:42, 4.
J.Horský, Bacúch; 2:46, 5. M.Krajči, Lip. Mikuláš; 3:29, 6. M.Šúpala, Lip.Porubka; 4:09, 6. J.Šulič, Karlove Vary;
4:24, 7. Ľ.Pastucha, Piešťany; 6:11, 8. J.Ţipaj, Merník; 6:44
Päťčlenné družstvá (3 áre): 1.Šariš 2 min. 59 sek., 2. Horehronie 3:19, 3. Orava 3:20, 4. Zemplín 5:12
Cenu Ing. Jána Puťoša za najkvalitnejší pokos dostal Marcel Kurjan z Poproča, cenu Jozefa Slivku za najvernejšie
kosecké etnoprvky dostal Pavol Krupa z Východnej, cenu tetky Makuli za najkrajšie oplecko dostala Ing. Zuzana
Maťúšová z Pohorelej a cenu Ing. Niny Janoškovej získala Katarína Jurčáková - kosačka z najvzdialenejšej dediny
Mútneho na Orave.
(L.J.)

ZOMRELÍ
Anna Pompurová, rod. Margetová,
Kpt.Nálepku 159
(* 1.4.1953 -  6.6.2011)
Františka Baksová, rod. Hodrošová,
Kpt.Nálepku 158
(* 9.3.1929 -  11.6.2011)
Martin Harvan,
Za Hronom 834
(* 5.9.1971 -  25.6.2011)

Cestu medzi Pohorelou a Poh.Mašou
opraví Slovenská správa ciest do 8.9.2011
Po tom, čo sa minulý rok plánovaná oprava cesty
neuskutočnila kvôli presunu finančných prostriedkov na riešenie povodňových situácií, bol
určený nový termín. Práce prevedie firma STRABAG Zvolen.
V obci Obyce pri Zl. Moravciach sa v sobotu 4.6. uskutočnili Majstrovstvá Slovenská vo
varení guľášu. Svoje "ohnivko
v ohni", vlastne pri ohni pod
kotlíkom guľášu, mala aj
Pohorelá. Trojica v zloţení
Hanka Pletková, Peter Pletka
a Ján Baksa sa umiestnila na
peknom 4. mieste.
Tomáš Gajda a Nikola Sedmáková sa v sobotu 18.6.2011
umiestnili na 1. mieste v kategórii
Hobby deti pokročilí na celoslovenskej súťaţi v tanečnom športe
O pohár riaditeľa ZŠsMŠ Brusno.
Gratulujeme!

Z obecnej kroniky:

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav)

Záznamy z roku 1935 – VEREJNÁ SPRÁVA OBCE: Aţ do roku 1923 patrila naša obec k sluţnovskému úradu v osade Pohorelá-Maša, potom s celým
Horehronským okresom bola privtelená k politickému okresu breznianskému.
Od pamäti ľudskej mala obec svoj obecný notariál. Uţ môj predchodca spomína na strane 7-ej menoslov notárov, ktorí tu uţ v počiatkoch tohto úradu pôsobili. Vo vymenovaní však končí Arpádom Kajabom, ktorý tu pôsobil aţ do konca roku 1918.Od 1. januára 1919 viedol notársky a matričný úrad Ján Borbáš, miestny učiteľ štátnej ľudovej
školy ako námestok aţ do februára 1919, kedy došiel František Babnič, rodák závadsky aţ do augusta 1922. Medzi časom ho zastupovali Barnabáš Lučanský, obecný
úradník, František Kiszely, úradník a Ján Jesenský. V roku 1922 ešte za krátku dobu (4 mesiace) bol notárom Dvoraček. Koncom roku 1922 nastúpil Ján Májek aţ do
augusta 1930. Od septembra 1930 aţ do 7. Novembra 1932 Robert Rapoš a od tej doby Ladislav Štrkula.
V notárskej kancelárii ako obecní úradníci boli od prevratu zamestnaní: Mária Štítnická rodená Ţúdelová, Barnabáš Lučanský, František Kiszely, Ján Krušinský od
mája 1929 aţ podnes.
Všeobecná mienka je, ţe notár Arpád Kajaba sa ako notár osvedčil. Úradoval v dobe najťaţšej vo svetovej valke a počas prevratu. Udrţiaval poriadok síce nezákonne tým, ţe si dovolil obyvateľov previnivšich sa proti poriadku a zákonu aj korbačovať. Treba poznamenať a čiastočne aj k jeho zásluhám pripísať stavbu dnešného obecného
domu, oplotenia dvora a záhrady, čo sa previedlo roku 1902. Výstavba sa previedla naturálnyn plnením. Ďalšia jeho význačná činnosť bola za stavby štátnej ľudovej školy
v rokoch 1906-1907-1908.
V roku 1918 bol notár Kajaba miestnym obyvateľstvom na čele s Gejzom Kiszelyom a miestnymi revolucionármi prinútený k odchodu z Pohorelej. Takto sa dostal
menovaný k sluţnovskému úradu vo Valkovni, neskoršie v Pohorelskej Maši za slúţneho, čo práve dokazuje, ţe menovaný ako odborník musel byť toho času nadriadenými
úradmi za schopného uznaný. Vo vlastnosti slúţneho sotrval do roku 1923,kedy bol menovaný za hlavného slúţneho do Čadce.
František Babnič, ako notár sa zvlášť nevyznamenal jednak preto, lebo prišiel ako začiatočník a jednak ţe býval často nemocný. Z jeho doby mala obec dve pravoty,
a síce za ľanové semiačko, ktorú pravotu vyhrala v roku 1932 a za konopné hadice (spor o 5000.-Kč), ktorá pravota sa ešte i dnes vedie. Obe tieto pravoty dokazujú, ţe
obecný úrad nebol v najväčšom poriadku vedený. Jeho činnosť sa vyčerpávala najmä štátnou akciou – zásobovania ľudu potravinami a liehom.
Ján Májek účinkoval v Pohorelej v dobe, keď z obce najviac obyvateľov vysťahovalo sa do zámoria a inej cudziny. Sú hodnoverný svedkovia, ktorí tvrdia, ţe písal
vysťahovalecké pasy aj v pozdných nočných hodinách. Bol človekom v istej miere neznášanlivým a všeobecne ľudom aj inteligenciou nie veľmi obľúbený. Jediná jeho zásluha
by bola, ţe previedol rekonštrukciu cesty od ţelezničnej zástavky aţ k obecnému domu (1928) nákladom asi 500.000 Kč, však rozhodne musí sa jemu za zlé pripísať, ţe
nepreviedol vyúčtovanie o tejto nákladnej stavbe, následkom čoho vyšetrovanie v tejto veci sa ešte i dnes prevádza. Za jeho pôsobenia bolo postavené hasičské skladište
nákladom asi 40.000 Kč.
Všeobecne moţno menovaného charakterizovať, ţe prišiel do Pohorelej ako neskúsený mladík, síce s odborným vzdelaním, ktorý práve následkom neskúsenosti a moţno tieţ
zaťaţenosťou práce, nechal úrad v neporiadku.
Robert Rapoš vyznamenal sa jeho serióznym spoločenským a úradným chovaním a v úrade menovite tým, ţe za dobu jeho krátkeho dvojročného účinkovania zpracoval
preváţne reštancie obecného a notárskeho úradu. Za doby jeho úradovania sa započala vo väčšom merítku prevádzať rôzna akcia v prospech nezamestnaných.
Ladislav Štrkula: za neho previedla sa stavba mostu u mlyna ponad Hron nákladom 12.000 Kč, ktoré náklady sa uhradily z rôznych podpôr, ktoré menovaný vymohol. Sriadil sa telefón nákladom 12.000 Kč z prostriedkov okresných na jeho ţiadosť poskytnutých. Ďalej previedla sa adaptácia cirkevnej školskej budovy nákladom asi
36.000 Kč, na ktoré venoval okres brezniansky 30.000 Kč, zvyšok uhradila obec. Previedol kanalizáciu a odvodnenie budovy obecného úradu tým, ţe na jeho návrh obecné
zastupiteľstvo povolilo sriadiť betonový jarok v dvore suseda Juraja Rašiho. Náklad činil asi 1.600 Kč. Keď 10. Augusta 1933 za poţiaru zhorela budova porodnej asistentky a epidemickej nemocnice bola opätne vystavená nákladom 12.000 Kč, ktorý obnos sa uhradil z obdrţaného poistného. Úrad od svojho nastúpenia vedie po zpracovaní
zostatej ešte reštancie naprosto súdobe. Pri vymoţení rôznych subvencií poskytol mu značnej pomoci člen okresného výboru Rudolf Schwarz, miestny správca štátnej ľudovej školy, kým v technickom prevedení opísaných stavieb, starosta obce Ján Mandrák. Nutno poznamenať, ţe pri značnom úradnom zaťaţení mohol zabezpečiť kurentnosť
a presnosť v úrade len za pomoci obecného úradníka Jána Krušinského.
Roky 1932 –1935 boly v jeho úradovaní tie roky najťaţšie pre značnú nezamestnanosť, chudobu a finančnú vyčerpanosť obyvateľstva. Menovite v zimnej dobe
veľmi často, niekedy aj 2 –3 krát do týţdňa demonštroval ľud pred úradnou miestnosťou, domáhajúc sa rôznych podpôr, s ktorými musel často celé dni pojednávať taktným
a opatrným spôsobom ich ukľudniť. Rozzúrenosť obyvateľstva značne klesla po štrajku robotníkov pracujúcich na stavbe Červenoskalsko – margecanskej ţeleznice (úsek
Ztracená – rok 1935 ).

Vo víre času
asi 1947: „Oltariky“ na sviatok Božieho tela

Dozrievajú zelené jahody
1. Dozrievajú zelené jahody, povedz milá, kto ku tebe chodí?
/: Chodia ku mne dve červené líčka, vrezali sa do môjho srdiečka. :/

3. Ja mal milú, ja ju nešanoval, prišiel beťár, ten mi ju odobral.
/: Prišiel beťár na vranom koníčku, odobral mi moju frajeročku. :/

2. Vrezali sa, už sa nevyrežú, od ľúbosti ani sa nemôžu.
/: Ľúbosť, ľúbosť na svete panuje, kto má milú, nach si ju šanuje. :/

4. Ej, majerán, zelený majerán, ľudia vravia, že si ja vyberám.
/: Keby dali ešte raz vyberať, znala by ja, komu mám rúčku dať. :/
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