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Vážení spoluobčania!
Znova sme ocitli na prahu nového roka. Začíname písať prvé riadky roku 2019. Každý z nás práve
na prelome rokov asi najviac premýšľa o tom, aký rok nás čaká, ako sa v ňom náš život posunie – či
k lepšiemu alebo azda k horšiemu? Nevieme predvídať budúcnosť, ale máme veľkú silu a moc snažiť sa
žiť a pracovať tak, aby sme si na sklonku roka mohli so spokojnosťou v duši povedať, že sme ho prežili
najlepšie ako sme vedeli. Na prahu nového roka však všetci vieme zhodnotiť minulosť, vieme si povedať,
čo bolo dobré a taktiež vieme prijať určité ponaučenie, aby sme sa snažili chýb, ktoré sme v minulosti
vykonali, v budúcnosti vystríhať, aby sme niektoré veci, ktoré sme v tom uplynulom roku nedotiahli
dokončili teraz, aby chvíle, ktoré sme v uplynulom roku prežili v radosti možno v tom nastávajúcom
roku zažili ešte šťastnejšie s tými, ktorých máme radi, s tými, pre ktorých sme ochotní urobiť všetko
a napĺňať ich láskou.
Minulý rok bol rokom volebným. Preto mi dovoľte, aby som sa Vám ešte raz poďakovala za prejavenú dôveru nielen v mene svojom, ale aj
v mene novozvoleného Obecného zastupiteľstva. Vždy som sa snažila naplno hájiť záujmy obce a vytvárať obci dobré meno. S ubiehajúcim časom
sme spoločne prežili viacero pekných kultúrnych a športových akcií a podarilo sa nám realizovať aj viacero projektov. Hoci sa možno zdá, že výsledok sa dostavuje pomaly je treba dodať, že plány, s ktorými som do svojho mandátu vstupovala, budeme v najbližšom čase postupne realizovať.
V súčasnosti máme schválené štyri projekty. Prebieha kontrola verejných obstarávaní projektov: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu, Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy, ďalej realizujeme verejné obstarávanie projektu Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov našej Základnej školy a na konci roka nám bol schválený projekt Podpora opatrovateľskej služby. So všetkým sa spája množstvo práce pred, počas ako aj po samotnej realizácii projektov. Avšak pevne verím, že na výsledok budeme spoločne hrdí.
Chcem zo srdca vyjadriť vďaku tým, ktorí za mnou stoja, ktorí obci v minulom roku pomohli. Ďakujem tým, ktorí vedia v ťažkých situáciách
poradiť, podržať. Ďakujem za spoluprácu všetkým naším občanom, podnikateľom, firmám, ďakujem za spoluprácu Základnej škole s Materskou
školou, farskému úradu, Poľnohospodárskemu družstvu, Urbárskemu a pasienkovému pozemkovému spoločenstvu, Dobrovoľnému hasičskému
zboru. Taktiež ďakujem všetkým záujmovým združeniam športovcom, kultúrnym združeniam, pôsobiacim v našej obci. V neposlednom rade ďakujem všetkým poslancom obecného zastupiteľstva ako aj pracovníkom obecného úradu, pracovníkom aktivačnej činnosti. Vy všetci máte moju
úctu a veľké uznanie.
Začal sa rok 2019. Prajem Vám všetkým, aby všetky čakané ako aj nečakané udalosti, všetky chvíle, ktoré v tomto roku strávite či už s rodinou,
priateľmi alebo známymi boli len radostné. Nech je nový rok rokom vašich splnených prianí a mnohých úspechov, či už v osobnom alebo v profesijnom živote.
V prichádzajúcom novom roku 2019 Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Želám Vám pevné zdravie, pokoj v duši, harmóniu a dobré medziľudské vzťahy. Deľme
sa s dobrou náladou, prekonávajme zlo dobrom. Nech vo Vašich rodinách vládne radosť a šťastie a nech sa dlho tešíte z prítomnosti Vašich
najbližších. Veď prelom rokov je čas uvedomiť si hodnoty a trvať na nich.
Prajem Vám šťastný a veselý nový rok 2019!
Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu
komunálneho odpadu
3. 1. 16. 1. 30. 1.

13. 2. 27. 2.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!

Termíny zberu plastov
29. 1. 26. 2.
Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD

27.1. ŠK Orlová – ŠK Slovan Hrn. Zalužany
súťažné stretnutie 5. kola krajskej šachovej
4. ligy C21 – školská jedáleň od 10:00 hod.

27.1. PIETNY AKT
pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce
na námestí pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

24.2. ŠK Orlová – ŠK Slovan Nová Baňa
súťažné stretnutie 7. kola krajskej šachovej
4. ligy C21 – školská jedáleň od 10:00 hod.
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

Minulý rok sme si pripomenuli 50 rokov útulne
Andrejcová. Oslavy pod taktovkou OZ Horské
spoločenstvo sa konali v športovom duchu
cez víkend 20.-21. októbra.
V sobotu 20. októbra sa po prvýkrát v našich horách konal už 34. ročník legendárnych
pretekov horských nosičov „Sherpa rallye“. Štart pretekov bol nad Pohorelou na lúke „Makovisko“ a cieľ pri kríži v sedle Andrejcovej. Počasie vyšlo skoro ideálne - bol zrejme posledný deň
babieho leta. Zato na holiach sa cez hrebeň prevaľovali mraky a studená vlhkosť okolo útulne
zaliezala za nechty.
Vyše 40 súťažiacich (30 mužov a 12 žien) muselo zdolať trať dlhú takmer 5 km s prevýšením 650 m, navyše však museli hore vyniesť aj náklad dreva – muži 60 kg, ženy 20 kg. Je až
neuveriteľné, že najrýchlejší muž Braňo Karafa zvládol takéto náročné preteky za 58 minút! Na
druhom mieste skončil Rasťo Goriščák, na treťom Lukáš Švolík, ktorí to tiež zvládli pod 1 hodinu.
Obdivuhodný bol aj výkon žien: 1. Barbora Majerová 47:33, 2. Natália Tyszová 48:50 a 3. Silvia
Krištofovičová 50:40 !

Výbor ZO SZPB Pohorelá a Obecný
úrad v Pohorelej pozývajú všetkých
občanov na oslavy 74. výročia
oslobodenia obce, ktoré sa uskutočnia
v nedeľu 27. januára 2019 o 13:30 hod. na
pohorelskom námestí pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen za účastí členov
Klubu generálov Slovenskej republiky.
Súčasťou osláv bude odovzdanie pamätných vyznamenaní pre obec i pre p.Františka Tlučáka.
Zároveň pozývame všetkých členov ZO
SZPB Pohorelá na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 27. januára 2019 o 15:30 hod. v školskej jedálni.

C E L O R O Č N E
NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:

ZUMBA
Pondelok 17:30 – 19:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL
Streda 18:00 – 20:00, Piatok 20:00 – 22:00

TAEBO
Štvrtok 17:30 – 18:30

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:30 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Športové oslavy 50. výročia chaty Andrejcová pokračovali v nedeľu 21. októbra „Výbehom na
Andrejcovú - 2. ročníkom pretekov do vrchu „Andrejcová Vertikal“. V sychravom už typicky jesennom počasí sa na štart na pohorelskom námestí postavilo vyše 70 pretekárov – 59 mužov
a 15 žien. Čakala na nich trať dlhá 5,1 km s cieľom na vrchole Andrejcovej a prevýšením 710 m.
Výsledky:
Muži do 39 rokov: 1. Vlado Jambrich (35 min. 56,67 sek.), 2. Gabriel Kňaze (36:57,07), 3. Miroslav Lukáč (38:00,19), 4. Ján Siman (39:03,54), 7. Jozef Šluch (42:32,30), 13. Juraj Puťoš
(44:56,34), 26. Miroslav Malecký (50:56,50), 28. Peter Brenčič (51:36,95), 39. Radoslav Terek
(52:01,09), 31. Marek Gandžala (52:35,05);
Ženy do 39 rokov: 1. Karin Vargová Ursínyová (49:28,45), 2. Dominika Černeková (50:04,38), 3.
Mariana Šebestová (51:54,12), 6. Ľudka Vojtková (58:34,98);
Muži nad 40 rokov: 1. Michal Ryša (38:27,61), 2. Ľubomír Juroš (39:04:46), 3. Marek Tabernaus
(41:27,03), 7. Cyril Gandžala (44:54,99), 10. Peter Halaj (48:52,85), 15. Laco Pompura (58:47,32);
Ženy nad 40 rokov: 1. Martina Jurošová (52:19,64), 2. Daša Adameková (53:01,93), 3. Zuzana
Barthová (57:11,49), 4. Jarmila Trčanová (57:40,25);

Opätovne zaznamenávame problémy pri zimnej údržbe ciest. Napriek upozorneniam niektorí občania nerešpektujú zákaz parkovania na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržbe a tým značne komplikujú a v niektorých
miestach až znemožňujú vykonávanie zimnej údržby.
Okrem porušovania zákazu státia dopúšťajú sa aj
porušovania Všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, za čo im bude uložená pokuta
vo výške 33 eur.
Zároveň dôrazne žiadame občanov, aby nevyhadzovali
sneh na cesty! Komplikujú tým údržbu miestnych
komunikácií a ohrozujú bezpečnosť premávky.

PIETNA SPOMIENKA NA UKONČENIE I. SVETOVEJ VOJNY
A OSLAVA VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prešlo už sto rokov od podpísania dohody o ukončení l. svetovej vojny. Základná organizácia
SZPB spolu s Obecným úradom pripravila spomienkové stretnutie 11.11. 2018 o 11. hodine a 11.
minúte pri pamätníku padlých v oboch svetových vojnách. Položením kytice červených makov si
pripomenula pamiatku všetkých padlých pohorelcov, ale aj padlých na bojiskách celého sveta.
Príhovor podpredsedu ZO Jána Šuleja a prekrásne bojové piesne z tohto obdobia v podaní
Pohorelských chlopov, ako aj aktuálne básne v podaní našich žiakov, navodili príjemnú atmosféru aj
v početnom publiku.
Potom po zaznení československej hymny a položením venca nasledovali oslavy stého
výročia vzniku Československej republiky. Prihovorila sa opätovne zvolená starostka obce Ing. Jana
Tkáčiková a pokračoval pripravený program s piesňami a básňami. Po presunutí na obecný úrad sme
pokračovali besedou o týchto pohnutých časoch.
- J. Lakanda –

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
87 rokov
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 42

83 rokov
Anna Kanošová, Kpt. Nálepku 153

81 rokov
Veronika Baksová, Kpt. Nálepku 15
Anna Refková, Clementisova 723
Anna Krupová, Kpt. Nálepku 18
Gabriela Kanošová, Clementisova 781

80 rokov
Helena Baranová, Clementisova 771

75 rokov
Jozef Datko, Kpt. Nálepku 36
Anna Halušková, Kpt. Nálepku 283
MUDr. Veronika Kolláriková, P.Maša 83
Anna Koprajdová, Kpt. Nálepku 259

70 rokov
Anna Lakandová, Kpt. Nálepku 196
Anna Pompurová, Kpt.Nálepku 290
Mária Poláková, Clementisova 776

65 rokov
František Zlúky, Kpt. Nálepku 96
Ján Pompura, Za potokom 706
Milan Bráz, Hviezdoslavova 46
Anna Janošková, M.R.Štefánika 697

60 rokov
Bartolomej Pokoš, Za Hronom 835

NOVORODENCI

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne
poukázať určité percento zo svojej už zaplatenej dane
z príjmov v prospech neziskových organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň z príjmov, môžu poukázať 2%
dane z príjmov na tlačive „Vyhlásenie o poukázaní
sumy...“. Údaje do tohto „Vyhlásenia...“ vyplnia z tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré im vystaví
zamestnávateľ. Vyplnené a podpísané tlačivá „Vyhlásenie...“ a „Potvrdenie ...“ doručia zamestnanci na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu (príp.
organizácii, ktorej poukazujú % z daní). Vypočítaná
suma 2% dane z príjmov musí byť minimálne 3,- €. Tlačivá a bližšie informácie aj www.pohorela.sk
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami
podávajú daňové priznanie, údaje potrebné pre poukázanie % dane z príjmov vypĺňajú do tlačiva daňového priznania.
O 2% z Vašich daní sa tento
rok v našej obci uchádzajú:
Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt.Nálepku 291, Pohorelá, IČO: 37891324
Občianske združenie PLŤ,
Pohorelská Maša 84, Pohorelá, IČO: 37824856
Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej,
Kpt.Nálepku 852, Pohorelá, IČO: 37950835
Telovýchovná jednota Mladosť Pohorelá,
Pohorelá 780, Pohorelá, IČO: 17060711

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu
16. marca 2019 (voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h)

Martin Pokoš, Za Hronom 831
Sofia Pompurová, Clementisova 749

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu
30. marca 2019 (voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h).
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej
republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Informácie pre voliča (Dátum a čas konania volieb, Právo voliť,

ZOMRELÍ
Jozef Pompura, 64 r.
Ján Pompura, 88 r.
Františka Poláková, 87 r.

Právo byť volený, Spôsob hlasovania) nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr a na Informačnej tabuli pred Obecným úradom v Pohorelej.

Na základe množstva hlásení od
občanov našej obce žiadame držiteľov
psov, aby dôsledne dodržiavali Všeobecne záväzné nariadenie
Obce
Pohorelá č. 3/2015 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Pohorelá.
V ostatnom čase sa po obci hlavne vo večerných hodinách potuluje veľa psov, ktorých držitelia nechajú voľne
pobehovať. Zrejme si neuvedomujú, že tým ohrozujú
okoloidúcich ľudí, ktorých môžu napadnúť.
Preto upozorňujeme držiteľov psov, že v prípade
nedodržania uvedeného VZN môžu byť stíhaní podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

ZMENA
VÝPOŽIČNÉHO
ČASU
S účinnosťou od 22. januára 2019
sa mení výpožičný čas v miestnej knižnici na

UTOROK od 13:00 do 17:00 hod.
Miestna knižnica sa nachádza
v budove bývalej materskej školy –
vchod je z dvora od ľadového ihriska.
Knižnica má k dispozícii pre čitateľov – dospelých i deti –takmer 7 tisíc
kníh (krásnej i odbornej literatúry).

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )

1939

(zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – OTVORENIE SLOVENSKÉHO SNEMU: Po úspešných voľbách decembrových v minulom roku, bol
svolaný na deň 18. januára prvý slovenský zákonodarný snem do Bratislavy. K prvému zasadnutiu a všetkých miest a dedín niekoľko občanov, poťažne
gardistov, ktorí zastupovali svoje obce. Z našej dediny išli do Bratislavy traja gardisti (dvaja gardisti s veliteľom): Juraj štavina, vládny komisár obce, Juraj
Datko a Koloman Piljar, učiteľ. Neskoršie za týmito prišli ešte traja železničiari z Pohorelej, Lukáč Zibrík, Karol Maťúš Mirko a Jozef Zibrík. Účastníci
boli oblečení v pohorelskom kroji a preto boli pripustení s ostatnými krojovanými skupinami do veľkej auly Slovenskej univerzity, kde snem za prítomnosti
členov ústrednej a slovenskej autonomistickej vlády prvý raz zasadal.

1949 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) – ZHODNOTENIE DVOJROČNÉHO PLÁNU: Na začiatku zápisov za rok 1949 zhodnotím výsledok
dvojročného budovateľského plánu, čo sa obec rozhodla vykonať a čo aj skutočne vykonala. Mala previesť: opravu vojnou poškodeného obecného
domu, prípravné práce k stavbe obecného vodovodu, hradenie bystriny potoka Kompanica, rekonštrukciu vojnou zničených obecných ciest. Uvedené
všetko splnila a ešte mimo plánu –vtedy nadplán postavila pomník na pamiatku padlých za prvej a druhej svetovej vojny, ďalej postavila mimo
plánu obecný verejný rozhlas. Celkove uvedené práce a investície previedla za4,049,734 Kčs a 45 hal., plánované mala len za 3,217.727.- Kčs.
Urobila prác a investícií o 832.007 Kčs a 45 halierov viac. Splnila tedy plán na 125,5%.
PRÍDELOVÝ SYSTÉM NA POTRAVINY: Potraviny sa i tohto roku prideľovaly na lístky (okrem mlynských výrobkov, ktoré od 1. októbra
1949) sa voľne predávaly). Boly nasledovné prídely na osobu na obdobie jedného mesiaca: 1,20 kg cukor pre námezdne nepracujúcich, 1,40 kg cukru
pre námezdne pracujúcich, 20 dkg masti pre námezdne pracujúcich, 15 dkg masti pre námezdne nepracujúcich, 55 dkg vittela (umelého tuku), 20
dkg cukríkov pre osoby do 20 rokov, 25. dkg marmelády pre všetkých.
PRIDELOVANIE TEXTÍLIÍ A OBUVY: Textílie predávaly sa na body. Jedna osoba dostala na jeden rok 180 bodov. Na začiatku nedostali
body živnostníci a roľníci, čo si nesplnili kontigent t.j. neodovzdali určené im množstvo roľníckych výrobkov.
Na osobu prináležajúce množstvo potravín dostal každý za úradnú cenu. Tovar na body bol tiež za úradné ceny.,
Na jedny mužské šaty bolo treba 70 bodov. Na ženské šaty bolo treba 25 bodov. Na košeľu 20 bodov, na zimný kabát 60 bodov, na pančuchy 4
body, na 1 meter látky obyčajnej šírky 7 bodov, na topánky s koženou podošvou 40 bodov.
VYLÁMANIE OBECNÝCH POKLADNÍ: V noci z 26. na 27. januára 1949 Ján Rybnikár, Nikolaj Štepánovič Beleckij (títo dvaja nie sú
z Pohorelej) a L.S.T. z Pohorelej spoločne po otvorení dverí na úradovni Miestneho národného výboru v Pohorelej pakľúčom vnikli dnu, kde pomocou
vŕtačky a hasáka roztrhli a otvorili dve ohňovzdoné pokladnice. Z jednej vzali 41.422.- Kčs a na nej položených 3.517 kojeneckých bodov a 70
materských bodov, teda spolu 3.587 šatenkových bodov. Z druhej pokladnice vzali 10.158.- Kčs na hotovosti a zo zásuvky stola manipulanta
dobytčími pasmi, ktorú vylámali, vzali 9.290.- Kčs, teda spolu na hotovosti 60.870.- Kčs. O korisť sa podelili, šatenkové body však už pre krátkosť
času neuplatnili.
Pri tom ľahko mohol prísť i o život z obyvateľov domu, keby sa boli zobudili a tak menovaných v krádeži vyrušili. Kým sa nezistili uvedení páchatelia, mnohí ľudia istotne obviňovali zamestnancov MNV neprávom zo spolupráce pri krádeži.
Uvedení páchatelia rozsudkom Okresného súdu zo dňa 4. júna 1949 č. TXV49/49-92 boli potrestaní nasledovne: Ján Rybnikár k trestu 4 roky
trestnice a 10.500.-Kčs peňažitý trest. Nikolaj Štepánovič Beleckij 7 rokov trestnice a 10.500.- Kčs peňažitý trest. A L.S.T. z Pohorelej 3 roky
trestnice a 10.500.- Kčs peňažitý trest.
25. VÝROČIE SMRTI VL.I.LENINA: Spomienka 25. výročia smrti Vladimíra Iljiča Lenina bola dňa 22. januára 1949 v kinosále. Prednášal vyslaný
delegát riaditeľstva Strednej školy v Heľpe Augustín Sopko. Prehovoril i súdruh Zubkovič Pavol. Žiaci miestnej strednej školy predniesli básne a zaspievali
príležitostné piesne.
OSLAVA VÝROČIA NARODENÍN P.O.HVIEZDOSLAVA: Oslava výročia Hviezdoslavových narodenín bola 29. januára 1949. Usporiadala
miestna stredná škola. Prednášku o Hviezdoslavovi do verejného rozhlasu predniesol Anton Vajcík dňa 20. marca 1949.

VÝROČIE FEBRUÁROVÝCH UDALOSTÍ: Prvé výročie februárových udalostí oslávili sme pri pomníku padlých 27. februára 1949. Preslov
mal riaditeľ miestnej strednej školy Anton Perichtra. Programom prispeli žiaci miestnych škôl.
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