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KOMUNÁLNE VOĽBY 27. 11. 2010

V zákonom stanovenej lehote do 24. hodiny nedele 3. októbra 2010 predloţili zapisovateľke miestnej volebnej komisie kandidátne listiny pre voľby
starostu obce dve politické strany a traja nezávislí kandidáti.
Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva predloţilo kandidátne listiny päť politických strán a sedem nezávislých kandidátov.
V zákonom stanovenej lehote do 24.
hodiny 3. októbra 2010 delegovali členov do
miestnej volebnej komisie štyri politické strany.
V zmysle §14 ods. 1 do MVK mohli delegovať
členov politické strany, ktoré predloţili kandidátne
listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva.
Keďţe miestna volebná komisia musí mať
najmenej päť členov, piateho člena vymenoval
v zmysle ods. 2 § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov starosta obce.
Dňa 6. októbra 2010 sa uskutočnilo 1. zasadnutie
miestnej volebnej komisie, na ktorom členovia
komisie zloţili zákonom predpísaný sľub a určili
predsedu a podpredsedu MVK.
Miestna volebná komisia: predseda: Anna
Lakandová – SMER-SD, podpredseda: Karol Šulej
– KSS, členovia: Ján Boháč – SNS, Janka
Majkuthová – obec, Bc. Martina Mikolajová –
SDKÚ-DS. Zapisovateľka MVK: Mária Hazáková
Na 2. zasadnutí dňa 12.10.2010 miestna volebná
komisia preskúmala predloţené kandidátne listiny
politických strán a nezávislých kandidátov
a petičné hárky, či spĺňajú
zákonom určené
náleţitosti a rozhodla o registrácii všetkých
kandidátov
uvedených
na
predloţených
kandidátnych listín.

Volebné okrsky a volebné miestnosti

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Pohorelá 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , ţe pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov
Jozef KALMAN, Ing., 41 r., starosta, Clementisova 780, nezávislý kandidát
Štefan KRÁĽ, Ing., 60 r., ekonóm, Clementisova 757, Agrárna strana vidieka
Ján LAKANDA, 27 r., ţivnostník, Kpt.Nálepku 247, SMER – sociálna demokracia
Rastislav RAŠI, Ing. PhD., 37 r., Nová 320, vedeckovýskumný pracovník, nezávislý kandidát
5. Ján ŠEVC, Ing., 54 r., konateľ, Clementisova 820, nezávislý kandidát
1.
2.
3.
4.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
Miestna volebná komisia podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jozef BARAN, Ing., 51 r., súkromný podnikateľ, M.R.Štefánika 683, nezávislý kandidát
2. Matej GANDŢALA, 41 r., súkromný podnikateľ, Kpt.Nálepku 139, nezávislý kandidát
3. Ján HALUŠKA, 47 r., súkromný podnikateľ, Za Vŕšok 230, SDKÚ-DS
4. Matej JAKUBČO, Bc., 21 r., študent, Kpt.Nálepku 180, SMER
5. Matej JAKUBČO, Ing., 58 r., vedúci prevádzky, Kpt.Nálepku 180, SMER
6. Jozef KALMAN, Ing., 41 r., starosta, Clementisova 780, nezávislý kandidát
7. Štefan KRÁĽ, Ing., 60 r., ekonóm, Clementisova 757, ASV
8. Mariana KULIFAJOVÁ, Bc., 32 r., Kpt.Nálepku 277, inštruktor sociálnej rehabilitácie, KSS
9. Ján LAKANDA, 62 r., dôchodca, Kpt.Nálepku 247, SMER
10. Martin LAKANDA, Ing., zamestnanec verejnej správy, Kpt.Nálepku 247, nezávislý kandidát
11. Dana MIKOLAJOVÁ, 37 r., predavačka, Kpt.Nálepku 87, SNS
12. Martina PLETKOVÁ, 35 r., predavačka, Kpt.Nálepku 36, KSS
13. Ivan POMPURA, Ing., 33 r., ţivnostník, Clementisova 750, SMER
14. Jozef POMPURA, 46 r., ţivnostník, Kpt.Nálepku 289, SNS
15. Anna PRČOVÁ, 60 r., dôchodkyňa, Orlová 568, KSS
16. Rastislav RAŠI, Ing. PhD., 37 r., vedeckovýskumný pracovník, Nová 320, nezávislý kandidát
17. Jozef ŠAJŠA, Mgr., 33 r., učiteľ, Clementisova 774, nezávislý kandidát
18. Ján ŠULEJ, 63 r., dôchodca, Clementisova 753, SMER
19. Katarína ZIBRÍKOVÁ, Mgr., asistentka učiteľa, 37 r., Nová 365, nezávislý kandidát

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre
komunálne voľby boli znovu vytvorené
a umiestnené v súlade so zákonom tak, aby
počet voličov vo volebnom okrsku bol spravidla
1000. Zároveň bol vytvorený aj okrsok č. 3 pre
voličov z miestnej časti Pohorelská Maša, aby
títo nemuseli dochádzať voliť do Pohorelej.
Okrsok č. 1: voliči bývajúci na ulici
Kpt.Nálepku - súpisné číslo 1 aţ súpisné číslo
259 a uliciach Hviezdoslavova, Jesenského, Za
Starosta obce Ing. Jozef Kalman v zmysle §11a ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
Vŕšok, Clementisova a Za Hronom;
Okrsok č. 2: voliči bývajúci na ulici do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov menoval do funkcie zapisovateliek
Kpt.Nálepku - súpisné číslo 260 aţ súpisné číslo okrskových volebných komisií pracovníčky OÚ Pohorelá – p.Annu Syčovú, p.Janu Tkáčikovú
316 a uliciach Nová, Školská, Športová, a p.Mariannu Gandţalovú.
Jánošíkova, Pod Brezinou, Partizánska, Orlová, Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záleţitosti súvisiace s prípravou
a priebehom rokovania volebnej komisie a iné úlohy určené ustanoveniami zákona. Zapisovateľ
M.R.Štefánika a Za potokom;
volebnej komisie zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie. Pri rokovaniach volebnej
Okrsok č. 3: voliči bývajúci v miestnej časti komisie má zapisovateľ poradný hlas.
Pohorelská Maša.
V lehote do 7.11.2010 môţu členov okrskových volebných komisií delegovať politické strany, ktoré podali
V záujme zabezpečenia ľahšieho prístupu do kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva. Prvé zasadnutie OVK zvolá starosta obce do
volebných miestností budú volebné miestnosti 12.11.2010. Na tomto zasadnutí členovia OVK zloţia zákonom predpísaný sľub, budú poučení o ochrane
pre obidva okrsky v Pohorelej umiestnené osobných údajov ako aj o technických záleţitostiach spojených s voľbami. Súčasne si ţrebom určia predsedov
v strednom učebnom pavilóne na prízemí.
a podpredsedov komisií. Účasť všetkých členov je preto nutná.
Pre voličov z volebného okrsku č. 3 (bývajúcich Keďţe okrskové komisie pre komunálne voľby (podobne ako aj miestna VK) budú musieť v prípade potreby
v miestnej časti Pohorelská Maša) bude volebná pracovať v tomto zloţení počas celého funkčného obdobia 2010-2014, apelujeme na politické strany aby do
komisií delegovali ľudí schopných a ochotných zúčastňovať sa nielen volieb, ale aj zasadnutí a školení OVK.
miestnosť v budove Lesnej správy.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu komunálneho
odpadu
6.10.

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

20.10.

3.11.

18.11.

Ţiadame občanov, aby si nádoby vyloţili
pred brány uţ deň vopred!

Termíny zberu plastov
20.-21.10.
18.-19.11.
Ţiadame občanov, aby vykladali len plné
a zaviazané vrecia.
(Nezabudnite plastové fľaše stlačiť, aby sa
zmenšil ich objem)

Pondelok 14:30 – 16:00

FLORBAL
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)
Pondelok 17:00-18:30 a Štvrtok 19:00 – 20:30

AEROBIK
(kontakt: Janka Ďuburová)
Pondelok 18:30 – 20:00

FUTBAL
(kontakt: Ján Krupa)
Utorok 13:30 – 14:30

DFS MLADOSŤ – mladší ţiaci
(kontakt: Mgr.Mária Huťová)
Štvrtok 14:30 – 16:00

DFS MLADOSŤ – starší ţiaci
(kontakt: Mgr.Gabriela Kanošová)
Utorok 14:30-16:30 a Streda 13:30 – 15:00

FUTBAL – tréning - ţiaci
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)
Streda 15:00 – 18:00

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera
(kontakt: 0911218459)
Piatok 16:00 – 18:00

NOHEJBAL - tréning
(kontakt: Ľubo Lihan)
Piatok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL - tréning
(kontakt: Peter Pletka, Ján Tlučák)

Poţiar v areáli bývalého Strojsmaltu
V stredu 29. septembra 2010 od druhej poobede do
deviatej večer v areáli bývalého podniku Strojsmalt
v Pohorelskej Maši likvidovali príslušníci Hasičského
a záchranného zboru v Brezne a vysunutého pracoviska
v Pohorelej poţiar haly (bývaleho skladu a OTKárne),
pričom sa zrútila predná časť budovy, príčiny vzniku
vyšetrujú.

ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
SA USKUTOČNÍ 26. OKTÓBRA.

V mesiaci OKTÓBER 2010 budú v našej obci dočasne
pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad
Kontajnery budú pristavované postupne na týchto miestach:
od 1.10. do 10.10. - na hornom konci ulice Orlovej (na Hrabľoch), na dolnom
konci ulice Partizánskej, na začiatku ulice Orlovej na obecnom parkovisku
pod kostolom, na konci ulice Jánošíkovej „pri Kyslej“, na ul. Jánošíkovej na
„Gálikovom vŕšku“
od 11.10. do 20.10. - v Pohorelskej Maši, na konci ulice M.R.Štefánika („Na
vrchu“), na konci ulice Novej, na „Sihle“ pri asfaltovom ihrisku, na hornom
začiatku ulice Clementisovej, za Vŕškom (pri čísle domu 230),
od 21.10. do 31.10. - na ulici Clementisovej pri COOP Jednote, na ulici
Clementisovej pri čísle domu 798, na ulici Kpt.Nálepku na odbočke ku PD,
na kriţovatke ulíc Kpt.Nálepku a Hviezdoslavovej, na dolnom začiatku ulice
Kp.Nálepku, na ulici Za Hronom
Rozpis je orientačný - o presnom čase pristavenia kontajnerov na jednotlivých
miestach budeme informovať aj miestnym rozhlasom.
Kontajnerov je dostatočný počet, zber do veľkoobjemových kontajnerov sa robí
pravidelne na jar a na jeseň – vyuţite ich a nevyváţajte odpad do prírody!
Veľkoobjemové kontajnery sú určené na zber objemného domového komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu. Do týchto kontajnerov sa nesmie dávať
tráva, zemina, konáre, elektronické spotrebiče ani nebezpečný odpad.
Do kontajnerov nepatrí ani odpad zo stavebných a výkopových prác – na vývoz
takéhoto odpadu si musí objednať kontajner kaţdý stavebník individuálne. Napr.
u p.M.Babeľu, Heľpa (tel. 0905562681) alebo u fi. Brantner Gemer s.r.o.
(0902987688).

Jední zveľadujú, druhí .....
Takto krásne niektorí občania svojpomocne i za pomoci pracovníkov aktivačných prác aj
pohorelského Urbáru upravili okolie miesta údajného zjavenia Panny Márie nad horným
koncom našej obce – na mieste zvanom „Kosenek“. Postavili novú kaplnku, osadili lavičky,
vyčistili priestranstvo...
Miesto modlitieb a prosieb v nedeľu 10.11.2010 vysvätil vdp. Mgr. Miroslav Fabiny.

No a iný bezohľadný občan neďaleko tohto pietneho miesta, hneď za zákrutou a ešte tomu
priamo za tabuľou „Zákaz sypania smetí“ vysypal staré smeti i plno fliaš.

XXIX. ročník turistického prechodu Pohorelá - Tisovec
V sobotu 11.9.2010 pripravilo mesto Tisovec v spolupráci s obcou Pohorelá a obcou Závadka
nad Hronom v poradí uţ 29. ročník turistického prechodu Clementisovou cestou, ktorý sa
konal v rámci osláv 107. výročia narodenia významného slovenského štátnika, politika,
publicistu a právnika Dr. Vladimíra Clementisa. Napriek celonočnému daţďu a upršanému
sobotňajšiemu ránu sa na tradičné trasy vedúce z Pohorelej dolinou Rácovo cez Klátnu a zo
sedla Zbojská cez Kučelach vydali skalní priaznivci prechodu z Horehronia i z Gemera. Po
stretnutí na sedle Burda pri výbornom guľáši, ktorý pripravili organizátori z Tisovca, si
zaspomínali na uplynulé ročníky prechodu. Umúdrilo sa aj počasie a príjemnú atmosféru
umocnili nesmelé lúče slniečka. Po zostupe z Burdy do Tisovca dolinou Tisoveckej Rimavy
polozili učastníci prechodu kytice k pomníku Dr. Vladimíra Clementisa, navštívili jeho rodný
dom a na zaver si pozreli novy bazén, ktorý mesto Tisovec vybudovalo v areáli základnej
školy. Turistom sa prihovoril primátor mesta Tisovec Peter Mináč i pravidelný účastnik
podujatia –tisovský rodák a v súčasnosti poslanec NR SR Branislav Ondruš. Pri rozlúčke sa
uţ všetci tešili na budúcoročný, jubilejný tridsiaty ročník turistického prechodu. - Ján Šulej
-

Stretnutie 50-níkov
V obradnej sieni Obecného úradu v Pohorelej
privítal v sobotu 11. septembra 2010 starosta
obce Ing. Jozef Kalman a matrikárka Jana
Tkáčiková pohorelských rodákov – jubilujúcich
50-níkov, ktorí sa po rokoch zišli vo svojej
rodnej obci z celého Slovenska.
Dojemným
programom
sa
jubilantom
prihovorili aj členovia Zboru pre občianske
záleţitosti pri OÚ.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
91 rokov
17.10. Mária Vešťúrová, Nová 344
19.10. Júlia Tlučáková, Partizánska 534

88 rokov
1.10. Magdaléna Gáborová, Poh.Maša 45

87 rokov
26.10. Anna Puťošová, Orlová 613
Sú také chvíle, človek stojí, zamýšľa sa.
Kam vlastne cestou neznámou kráča?
Od méty k méte, od rána k ránu ...
Postať svoju hľadá pravú.

80 rokov
14.10. Júlia Krupová, Kpt.Nálepku 20
19.10. Lukáš Baksa, Kpt.Nálepku 15

75 rokov
6.10. Mária Vojtková, Poh.Maša 35

70 rokov
7.10. Ján Pletka, Za Vŕšok 221
20.10. Jozef Vojtko, Jánošíkova 489

„Hľadajme futbalovú hviezdu“

65 rokov

6. októbra 2010 sa začal futbalový turnaj žiakov 1. až 4.
ročníka základných škôl pod názvom „Hľadajme
futbalovú hviezdu“ .
1.kolo sa uskutočnilo na
viacúčelovom ihrisku v Šumiaci.
Výsledky: 1.kolo Telgárt - Heľpa 0:1, Šumiac - Pohorelá 0:1,
Heľpa – Pohorelá 0:4, Telgárt – Šumiac 1:5
Strelci gólov Pohorelá: Baláž Matúš – 4, Pokoš Mário – 1.

14.10. Katarína Maťúšová, Kpt.Nálepku 147

60 rokov
19.10. Jozef Gavura, Za Potokom 718
20.10. Anna Prčová, Orlová 568

2.kolo sa uskutočnilo 13. októbra na trávnatom ihrisku v Pohorelej.
Výsledky: 2.kolo Šumiac – Pohorelá 1:0, Telgárt – Heľpa 0:0,
Šumiac – Heľpa 0:0, Pohorelá – Telgárt
7:0
Strelci gólov Pohorelá: Baláž Matúš – 5, Bútora Matej – 1, Liptai
Dominik – 1.
Poradie po dvoch turnajoch:
1. Pohorelá
2. Šumiac
3. Heľpa
4. Telgárt

4z
4z
4z
4z

12:1
5:3
1:4
1:13

9 bodov
7 bodov
5 bodov
1 bod

Strelci po dvoch turnajoch: Baláž (Poh.) 9 gólov, Pokoš V.(Šum.) 3
góly, Petro Š.(Šum.) 2 góly, Bútora M., Liptai D., Pokoš Marián (všetci
Poh.) , Pokoš K.(Šum.), Turzák (Tel.) , Riapoš (Heľ.) 1 gól,
ZŠ s MŠ Pohorelá: Baláž Matúš 2.A, Lysina Roman 2.A, Pokoš Marek
2.A (Brankár), Pokoš Mário 1.A, Bútora Matej 3.A, Bútora Jakub 1.B,
Baksa Jozef 2.A, Pompura Dávid 4.A, Krupa Erik 3.A, Liptai Dominik
3.A, Refka Martin 3.A, tréner: Mgr. Jozef Šajša
Turnaj pokračuje 3. Kolom základnej časti v Heľpe 20. 10. 2010 v Heľpe
(podľa počasia). Víťaz postupuje zo základnej časti do okresnej
skupiny, kde bude pokračovať v súbojoch s víťazmi z ďalších skupín.

MLADOMANŢELIA
7.8. Andrea Halušková, Za Vŕšok 230
a Martin Janoška, Jánošíkova 437

Zamestnávanie znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie

Obec Pohorelá na základe dohody
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
vytvorila jedno nové pracovné miesto. Na
základe tejto dohody zamestnala obec od
1.5.2010
do
31.1.2011
jedného
znevýhodneného uchádzača na miesto
údrţbára obecného majetku. ÚPSVaR
poskytuje obci príspevok na podporu
regionálnej
a miestnej
zamestnanosti
formou príspevku na časť jeho mzdy a to 3
mesiace vo výške 90% z celkovej ceny
práce, 3 mesiace 80% z celkovej ceny
práce a 3 mesiace 70% z celkovej ceny
práce.

NÁVRATY
V Pohorelej vo výklade predajne COOP Jednota na Novej ulici
(oproti Obecného úradu) si môžete pozrieť výstavku
vypaľovaných drevených obrázkov pod názvom "NÁVRATY",
ktorú pripravil pán Juraj Halaj.
Na viac ako 100 obrázkoch môžete vidieť zábery časti obce dreveníc z Pohorelej, Pohorelskej Maše a okolitých dedín Heľpy,
Šumiaca..., Telgártu a Závadky nad Hronom vyrobených podľa
dobových fotografií.

Slovensko prezentuje na svetovej výstave EXPO 2010
v čínskej metropole Šanghaj aj Martin Kalman
- s výstavou svojich drevárskych výtvorov.
Ţena, matka, manţelka, láska. Kolekciou ôsmich sôch, ktorú autor vytvoril pre Expo
Šanghaj 2010, chcel vzdať hold ţenám a taktieţ poďakovať za to, ţe po dvoch synoch sa
mu konečne narodila vytúţená dcéra.
Príbeh kaţdej sochy je veľmi zaujímavý, autor dokáţe o svojich dielach nádherne
rozprávať celé hodiny. Počas jeho prezentácie v slovenskom pavilóne zaujal svoje
medzinárodné publikum natoľko, ţe sa nikomu nechcelo odísť.
A počas „outdoor“ galérie pred pavilónom si mohli tieto nádherne sochy pozrieť všetci nielen návštevníci slovenského pavilónu, ale i okoloidúci. A sochy naozaj priťahovali
pozornosť.

21.8. Ivana Krupová, Kpt.Nálepku 16
a Ján Rochovský, Kpt.Nálepku 182
4.9. Lucia Novysedláková, Poh.Maša 10
a Peter Huţička, Rovné
11.9. Ivana Kubandová, Heľpa
a Zdenko Maťúš, Hviezdoslavova 50

NOVORODENCI
15.8. Pačajová Viviána, Za Hronom 841
15.8. Pompura Jakub, M.R.Štefánika 695

ZOMRELÍ
Mária Kanošová, rod.Prčová
Jánošíkova 434
(* 31.3.1921 -  8.9.2010)
Ľubomír Gálik
Jánošíkova 473
(* 25.9.1957 -  27.9.2010)

Karol Vosko: O POHORELSKOM NÁREČÍ – VII.
Ak mal „pohorelec“ nejakú vadu, či už telesnú alebo duševnú“ mohol si byť istý tým, že mu niektorý výmyselník „pridelí“ prezývku, ktorej sa v tom
horšom prípade nezbaví ani po smrti. A boli sme pri prezývaní hnevníka dôslední. Málokedy sme odpustili, ale často sme sa dokázali aj udobriť,
najmä keď bola na stole fľaška „na zmernę“. Prezývky neprekladám, pozorný čitateľ príde na význam aj sám (a nepozorného čitateľa to nezaujíma).
Takže z našej „kvetomluvy“ vyberám:
alko
apšutnik bagovjar bembeľ bembeľak
boľvan borsuk bombuľak bludar bugar
bungi
bzďor
bajuzňak carhoš cipak
cimentar cvajnak cỵca
cudzolužnik
čaptoš čaprtka čərvęňak čľapak čỵrpak čudak
devla
ďivak
drišťak dratvoš duduk dỵľong eľko zę suchego dola
fantafęznik fufnak felešỵga gacopər gamboš gric
gogoľak
gňidoš grboš
gugoš
grzivəška gluchaň gvizdak govnojədzňik
gvọrtko hakač
holofər hurtak hlavaň hejus
huzor
iškarijot jašo
jənkot judaš iškarijocky
kaproš kaputrak
kọmprt kolesňak kľampoš koldoš klaptoš kľavoš kernọs
kuťikavỵ krťoš
koň bohọf longoš ləngvar ľiščak
ľabdak
ľajtko
ľudvo
mercọň morgoš mosur mỵjas
muntak
ňecỵsňik ňęmko nozgriač ňehamblivec obskubanec opeľajtęr obščỵnoška
oťeľənec papar
pegoš
pľajdoš prmpeľ puňa
pup
puľak
riapoš rỵsak
riaňďoš rozga
šantalaba šľampa
švandra škuľavỵ špikorec talhaj
talpoš tetrof
umorỵzganec
variak všỵvak zdęchľak zubak
zombor zasratỵ žgripko

Z obecnej kroniky:

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

CINTORÍN: Terajší cintorín nachádzajúci sa tesne za múrmi kostola bol založený pravdepodobne v rokoch, keď sa staval
kostol. O vyvlastnení alebo dobrovoľnom prepustení pozemkov na tento cieľ nemohol som znikadiaľ zistiť letopočet, len
v kanonickej vizitácii je spomenuté, že bol vysvätený roku 1853 a určitá čiastka z neho bola vyhradená pre evanjelikov. Aspoň
zo západnej strany bol obohnaný asi 1 m širokým múrom. Tomu svedčí dosiaľ už v rozvalinách sa nachádzajúci vchod
pravdepodobne bývalá brána a od neho napravo a naľavo do základov zruinované múry. Z ostatných troch strán už múra
nebolo, len priekopa, ktorá je ešte dosiaľ na niektorých miestach dosť zjavná. Musí sa pripomenúť, že ohrady okolo cintorína ešte
ani dnes neni, ačkoľvek už viackrát boli cirkevníci terajším farárom vyzvaný, aby spoločnou prácou všetkých veriacich sa táto
vystavila, lebo v jeseň, keď už sa dobytok voľne (bez dozoru) vypúšťa na pastvu, pasie sa aj na hroboch. Takým spôsobom sa
veru nectí pamiatka svojich predkov. Neskoršie, keď už plocha cintorína nepostačovala pre stále vzrastajúcu obec, musela byť
rozšírená až za rozbúrané mury cintorína smerom k dedine, lebo už dnes /1935/ sa tu nachádza asi 160 hrobov opatrených
väčšinu malými drevenými krížami /okrem troch náhrobných kameňov/, ktoré nesú letopočty odumretia od 1920 – 1933.
MÁRNICA: Hneď u vrchu cintorína nachádza sa z dreva vystavaná márnica s jednoduchým dreveným pitevným stolom.
Márnice sa využíva k pitve mŕtvol samovrahov a osôb za podozrivých príznakov zomrelých. Ináč tu si ukladá hrobár svoje
náčinie. Od vchodu vedie cestička jediná v cintoríne ku veľkému drevenému krížu rozdeľujúc cintorín na dve nerovné čiastky.
Vpravo od nej je plocha väčšia, vľavo menšia. Veľký kríž nesie tento nápis do dreva vrezaný: ,,Vystavil Juraj Rochovský r.
1922“. Ete roku 1931 ozdobovali cintorín krásne vyvinuté ihličnaté stromy, ktoré dal starosta obce vyrúbať. Stalo sa tak vraj
nedorozumením. Pán farár Kojnok zmienil sa pred ním, že by bolo treba cintorín vyčistiť od krovín – tŕňov a šípov. Starosta
však miesto týchto nechal vyrúbať smreky, a krovie, šípy ponechal jako aj niekoľko mladších červených smrekov, jaseňov javorov
a líp. Krovie vyčistili školské dietky.
ŽIDOVSKÝ CINTORÍN: Cintorín tu zomrelých židov je na východnej strane katolíckeho cintorína a počíta /1935/ 8 hrobov.
Tieto sú bez akéhokoľvek označenia.
Na tunajšom katolíckom cintoríne spia svoj večný sen bývalí farári: Anton Szekeres, narodený 4. júla 1814 a zomrel 10. mája 1900. Rudolf Dollák narodený roku 1867 a zomrel 1923.
Okrem týchto je tu hrob bývalého v Pohorelej dlho účinkujúceho učiteľa a organistu Jozefa Bahéryho, narodeného roku 1844 a skonavší 1931. Väčšina hrobov je označená len malými
drevenými krížami, do nich je vrezané meno, dátum narodenia, odumretia dotyčného, nad ktorým je kríž zasadený. Odumretí príbuzní majetnejších gazdov, hostinských majú náhrobné
kamene / 15 kusov/ alebo železné kríže /18kusov/.

1960 – ĽUDOVÁ KNIŽNICA: Miestna ľudová knižnica má 1757 zväzkov, 200 čitateľov. Za rok má 1200 výpožičiek. Najväčší záujem bol o knihy z dedinského
prostredia. Knižnicu najviac navštevovala mládež a deti. Dospelých občanov chodilo do knižnice veľmi málo. Knihovníčka Ružena Brachňová, učiteľka tunajšej školy, pripravila besedu
o knihe M. Gorkého: Matka. Občania sa jej však ani na druhý raz nezúčastnili a bola preto vysielaná miestnym rozhlasom. S podobným záujmom sa stretli aj ďalšie dve pripravené
besedy. K výročiu Slovenského národného povstania bola uskutočnená výstavka kníh. Od augusta prevzala vedenie knižnice Zuzana Oťaheľová, učiteľka.
BYTOVÁ KULTÚRA: Zariadenie bytov nábytkom je vo väčšine domov moderné. Niekdajšie maľované truhly nahradzujú sa skriňami, lavice stoličkami a nájdu sa aj gauče, sekretáre a
pohovky. Steny izieb si už obyvatelia dávajú maľovať. Miestny typický pestrý kroj sa dodnes udržal a to viac u žien ako u mužov, ktorí odchádzajú za prácou do menej i viac
vzdialených miest a nosia šatstvo vyrobené naším textilným priemyslom. V nedeľu sa však všetci obliekajú do kroja a dedina vyzerá pestrá ako lúka v najväčšom rozkvete. Mládenci
postupne zanechávajú kroj a obliekajú sa moderne.
NÁREČIE: Miestne nárečie s typickou hrdelnou výslovnosťou niektorých hlások ako je opísané na inom mieste tejto kroniky sa v podstate podnes udržalo. Vplyvom školského vzdelania
a styku s inými ľuďmi na pracoviskách osvojujú si obyvatelia postupne spisovný jazyk, resp. jazyk stojací bližšie spisovnej slovenčine, avšak určité stopy nárečia badať aj u školených ľudí
aspoň vo výslovnosti.
ZVYKY: Vplyvom moderných prostriedkov šírenia kultúry ako je tlač , film, rozhlas, televízia, divadlo a estrádne vystúpenia zanikajú postupne aj ľudové zvyky. Miestne ľudové piesne
a tance miešajú sa s piesňami a tancami modernými. Obyvatelia sa však i dodnes radi zabávajú na kršteniach a svadbách, ktoré trvajú až dva dni.
STRAVOVANIE: Stravovanie obyvateľov je dodnes odlišné od bežného spôsobu v mestách. Na raňajky, ktoré bývajú výdatné, jedávajú halušky, guľky, mlieko, káva, čaj, klobáska,
tľapkance a čír. Tľapkance sa pripravujú nasledovným spôsobom: cesto z múky sa trhá, varí, pridajú sa uvarené zemiaky, slanina alebo masť a bryndza.
Guľky s mäsom: Pripraví sa cesto z varených zemiakov a múky a z pokrájaných surových zemiakov a múky. Pridá sa posekané údené mäso s cesnakom a čiernym korením. Urobia sa
z neho guľky a hádžu sa do vriacej vody. Uvarené sa omastia.
Guľky sladké: Pripraví sa cesto z uvarených zemiakov a múky, z ktorého sa urobia guľky. Uvarené sa posypú makom alebo strúhankou a omastia sa.
Na obed sa jedáva haruľa na kyslo, krúpy, ryža, hrach a zemiaky, polievka mäsová alebo zaprašená, buchty (kysnuté cesto plní sa lekvárom, makom alebo tvarohom, pečie sa v rúre na
pekáči). Na jedálny lístok pohorelskej kuchyne patria aj knedle a pampúšky.
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