informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIV.;

FEBRUÁR 2018;

- ZADARMO -

73. výročie oslobodenia obce Pohorelá Rumunskou armádou
Pohorelci už tradične v závere januára oslavujú oslobodenie svojej obce, ktorú v priebehu októbra 1944 obsadili Nemecké a Maďarské okupačné
vojska. Stalo sa tak 29. 1. 1945 predpoludním, keď Rumunov vítala slávobrána, cigánska hudba, predstavitelia vedenia obce spolu s občanmi. Obecný
úrad na čele so starostkou obce Ing. Janou Tkáčikovou, výbor ZO SZPB so svojím predsedom Jánom Lakandom a priamym účastníkom vojny Františkom
Tlučákom, hostia z Oblastného výboru SZPB Brezno pod vedením predsedu Ing. Jaroslava Demiana a tajomníka Jána Šuleja položili veniec a zapálili
sviečky pri pamätníku padlých v obidvoch svetových vojnách. Po privítaní všetkých účastníkov osláv zaznela hymna Slovenskej republiky a hodnotný
úvodný spev povstaleckých piesni, ktoré zaspievali členky speváckej skupiny Kráľová hoľa. Žiaci zo ZŠ s MŠ Pohorelá zarecitovali aktuálne básne a
potom predseda ZO SZPB vo svojom prejave priblížil udalosti v obci, ktoré sa odohrali pri oslobodzovaní a sú zapísané v Kronike obce. Po ukončení sa
všetci zúčastnení na oslavách presunuli do priestorov ZŠ s MŠ, kde pokračovala hodnotiaca členská schôdza ZO SZPB.
- Ján Lakanda –

UPOZORNENIE PRE CHODCOV!
 Prechádzajte cez cestu podľa možností len cez priechod

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej už
zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych 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

pre chodcov, resp. na miestach na to určených,

 Nespoliehajte sa na to, že ten druhý dodrží pravidlá cestnej
premávky – berte do úvahy chyby druhých,

 Cez priechod pre chodcov nebežte,
 Nikdy neprechádzajte cez cestu tesne pred stojacim autobusom alebo nákladným autom,

 Majte na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo
oblečený reflexný bezpečnostný odev,

 Tam, kde nie je chodník, choďte po ľavej krajnici, resp. čo
najbližšie pri ľavom okraji vozovky,

 Vyhýbajte sa rizikovým nebezpečným úsekom ciest,
 Nepreliezajte zábradlie a tým nevstupuje na vozovku,
 Dostatočne sa presvedčte, že môžete bezpečne prejsť na
druhú stranu cesty.

 Uvedomujte si, že chodec je ten najzraniteľnejší!
 Neriskujte - oplatí sa radšej počkať, kým budete môcť
bezpečne prejsť na druhú stranu cesty!!!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Brezne ďakuje a praje všetkým účastníkom
cestnej premávky bezpečný návrat domov.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu plastov
27.2.

Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané
vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše stlačiť, aby
sa zmenšil ich objem!) Zbiera sa od 8:00!!

11.3. ŠK ORLOVÁ
– ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany
súťažné stretnutie 8. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

31.3. Veľkonočný turnaj v RAPID ŠACHu
od 9:30 hod. v školskej jedálni
(ŠK Orlová, J.Kanoš)
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

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

Termíny zberu komunálneho odpadu

27.3.

14.2.

28.2.

14.3.

28.3.

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

Už v dávnych dobách sa kniha považovala za zdroj múdrosti a informácií. Pomáha nám rozvíjať našu
fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Kniha nás
sprevádzala už od malička. Najmä knihe vďačíme za vzdelanie, pretože je to obrovský zdroj informácií.
Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Pohorelá je zahrnutá do výchovno-vzdelávacieho procesu, pomáha pri
individuálnej príprave na vyučovanie, umožňuje kontinuálne celoživotné vzdelávanie. Využívajú ju žiaci,
rodičia, absolventi a zamestnanci školy. Funkcia knižnice sprístupniť používateľom všetky pramene
k štúdiu a vzdelávaniu je ale obmedzená. Najmä starší žiaci pociťujú nedostatok literatúry pre deti a
mládež, pedagogickí zamestnanci nedostatok odbornej literatúry. Až 43 % našich žiakov pochádza zo
sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Títo žiaci nemajú vlastnú knižnicu ani prostriedky na zakúpenie kníh.
Sme otvorenou školou a záleží nám na každom žiakovi. Chceme deťom ukázať, že knihy nie sú len
nutnou školskou pomôckou, ale predovšetkým zdrojom zábavy, príležitosťou nahliadnuť do nových svetov, zažiť nečakané dobrodružstvá. Chceme našim žiakom umožniť rozvíjanie a zdokonaľovanie v poznávaní rôznych oblastí sveta.
Naším cieľom je získať si predovšetkým detského čitateľa a dosiahnuť, aby do života vstupoval formovaný pozitívnou literatúrou, múdry, rozhľadený, schopný spoločensky žiť a ľudsky sa správať. Preto
bolo nevyhnutné aktualizovať knižný fond, rozšíriť žánrové spektrum knižných titulov o súčasnú literatúru pre deti a mládež, beletriu, encyklopédie a náučnú literatúru.
Záleží nám na vybudovaní školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností, komunikačného
a informačného zdroja, študijného centra, preto ZŠ s MŠ Pohorelá realizuje v šk. roku 2017/2018
v rámci Akvizície knižníc projekt „Čítaj, aby si žil“.
„Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“ .

ZUMBA
Pondelok 17:30 – 19:00, Štvrtok 17:30 – 18:30
Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice.

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

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

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:30 – 20:30

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Prostredníctvom Projektu „Čítaj, aby si žil“ chceme priviesť k čítaniu čo najväčší počet detských čitateľov, budovať v nich lásku ku knihe, k písaniu, k čítaniu, k literárnej tvorbe, k ilustráciám, ku knižnici.
Našim cieľom je nielen deti pobaviť, povzbudiť, či potešiť, ale najmä motivovať ich k tomu, aby zmysluplne trávili voľný čas, rozvíjali si svoje vedomosti, obohacovali slovnú zásobu, rozširovali obzory.... Dúfame, že kniha sa pre všetkých žiakov stane natoľko atraktívnou, že ju budú využívať čoraz častejšie, a
to nielen v školských laviciach, ale aj vo svojom voľnom čase.
Realizáciou projektu „Čítaj, aby si žil“ vytvoríme prostredníctvom 151 nových knižných titulov aktívny priestor v boji proti kríze čítania, prispejeme k integrácii znevýhodnených žiakov rozvíjaním ich
znalostných predpokladov, knihou vytvoríme most k vzájomnému ľudskému zbližovaniu vytváraním atmosféry porozumenia a tolerancie, ako aj priestor na medzigeneračný dialóg.
Mgr. Mária Skladaná

Krst nového CD Veroniky Bodnárikovej
V Banskej Bystrici v Robotníckom dome sa 2. marca 2018 o 18:00 uskutoční
slávnostný koncert – uvedenie nového CD Veroniky Bodnárikovej Keď si ja zaspievam ... (Ľudové piesne z Pohorelej), ktoré vyšlo pri príležitosti jej životného
jubilea.
Nový album uvedie do života herecká osobnosť pán Juraj Sarvaš. Veroniku
budú v programe sprevádzať ľudová hudba Borievka s predníkom Igorom Gašparom a ľudová hudba Jána Maka. Svojím umením prispejú v programe aj mužská spevácka skupina Pohoreľski chlopi, združenie autentického folklóru
Pohronci a Veronikina vnučka Alžbetka Bodnáriková.
Lístky sú v predaji v Informačnom centre na Radnici v Banskej Bystrici. Cena lístka: 8 €.
Informácie o lístkoch: 048/4330156 Informačné centrum Banská Bystrica
CD si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Pohorelej (p.D.Bodnáriková)
Ešte vo vianočnom období vydalo hudobné vydavateľstvo Môlča Records CD Ad
maiorem Dei gloriam, obsahom ktorého sú chrámové spevy pohorelského
chrámového zboru. CD si môžte zakúpiť v sakristii v kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Pohorelej a v predajni Bartrans na ulici Novej v Pohorelej.
Obidve horeuvedené CD si môžete objednať aj na internete v eShope vydavateľstva Môlča Records www.molcarecords.com alebo na adrese vydavateľstva
Môlča records s.r.o., Turová 21, 962 34 Turová.

V sobotu 16. decembra sa uskutočnil „mikulášsky turnaj v nohejbale
jednotlivcov o majstra Pohorelej“.
Šesť zúčastnených hráčov odohralo
turnaj systémom každý-s každým.
Konečné poradie:
1. Maroš Siman (10 bodov)
2. Jozef Kanoš (6 b)
3. Michal Tlučák (5 b)
4. Marek Buvala (4 b)
5. Jozef Šajša (4 b)
6. Jozef Siman (1 b)

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 12. 1. 2018
Uznesenie č. 1/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

A. SCHVAĽUJE:

B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD., Peter Pletka;
2. zapisovateľku: Annu Syčovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Maroš Siman, Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 2/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
A. NESCHVAĽUJE:
1. nákup osobného motorového vozidla s financovaním na tretiny na rok 2018 vo výške cca 6.000,00 EUR;
2. rozpočtové opatrenie č.OZ01/2018: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, s ktorými
sa neuvažovala pri návrhu rozpočtu 2018 a to:
zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 290 v celkovej sume 2.459,00 EUR
zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 700, v celkovej sume 2.459,00 EUR
3. rozpočtové opatrenie č. OZ02/2018: presun z položky 700, na účel územný plán z vlastných zdrojov vo výške
10,000,00 EUR na položku 700, na účel nákup osobného motorového vozidla vo výške 3.541,00 EUR

Uznesenie č. 3/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
A. SCHVAĽUJE
1. zámenu majetku obce – zámennú zmluvu pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Pohorelá KN-C
a) parc. číslo 1285 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, k.ú. Pohorelá, obec Pohorelá, okres Brezno, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 397 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
b) za pozemok KN-C parc. číslo 1288/1, zapísaný na LV č. 298, k.ú. Pohorelá, obec Pohorelá, okres Brezno, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 383 m2, ktorého výlučným vlastníkom je Karol Haluška, rod.
Haluška, nar. 27. 4. 1944, bytom: M. R. Štefánika 688, 976 69 Pohorelá.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o susediace pozemky rovnakého druhu a približne totožnej
výmery, ktorých zámenou dosiahne obec scelenie s ďalšími pozemkami vo vlastníctve obec a to s parcelami KNC 1301, KN-C 1302, KN-C 1310, KN-C 1309.

Uznesenie č. 4/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
A. ŽIADA:
1. hlavnú kontrolórku obce skontrolovať, či úprava navýšenie – platu starostky na OZ 16.12.2015 bolo v súlade so
zákonom, keďže úprava nebola prejednaná na finančnej komisii;
2. hlavnú kontrolórku obce o preverenie spotreby elektrickej energie v budove na Sihle, informovať OZ o začiatočnom, konečnom stave k 31. 12. 2017 a celkovej spotrebe za rok 2017.
Preveriť, či sú samostatné elektromery pre: prevádzku denného centra seniorov, priestory pre lekára, Kaderníctvo pani Simanová, Prevádzka pani Prčová;
3. hlavnú kontrolórku preveriť spôsob obstarávania a celkových nákladov na rekonštrukciu priestorov materskej
školy na Sihle;
4. hlavnú kontrolórku obce preveriť spôsob obstarávania a celkových nákladov na realizáciu stavby asfaltovanie
ulice Jesenského.
B. BERIE NA VEDOMIE:
1. požiadavku prehodnotiť spôsob bezhlavého odpredaja obecných pozemkov. Určiť pravidlá, v ktorých budú
zohľadnené záujmy obce do budúcich období (v prípade výkopových prác na inžinierskych sieťach na týchto pozemkoch). Predaj s ťarchou.
C. ODPORÚČA:
1. starostke obce dať preveriť návrh zmluvy (Posilňovňa) právnikovi a až potom môže obec jednať v tejto veci.
Doložiť kompletnú inventarizáciu majetku. Spôsob splatenia starého dlhu voči obci a až potom alternatíva odkúpenia posilňovne do vlastníctva obce.

Uznesenie č. 5/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
93 rokov
Anna Syčová-Kriváň, Kpt.Nálepku 27

89 rokov
Karol Bialik, Kpt.Nálepku 181

87 rokov
Františka Poláková, Za Potokom 701

83 rokov
Anna Simanová, Orlová 630

81 rokov
Matej Pompura, Za Vŕšok 218

80 rokov
Mária Kanošová, Orlová 593
Brigita Kuklicová, Jánošíkova 486

75 rokov
Lukáč Zibrík, Nová 365

70 rokov
Anna Pletková, Za Vŕšok 221
Mária Krupová, Orlová 654
Mária Simanová, Za Vŕšok 224
Mária Hazáková, Orlová 579
Anna Halajová, Clementisova 799
Anna Syčová, Clementisova 749

65 rokov
Daniel Kováč, Za Hronom 830
Matej Kanoš, Clementisova 741

60 rokov
Anna Kubandová, Kpt.Nálepku 249
Janka Poláková, Kpt.Nálepku 246

NOVORODENCI
Samuel Kubica, Partizánska 521
Sebastián Pokoš, Za Hronom

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

ZOMRELÍ
Karol Siman
Clementisova 791; 76 r.
Jozef Chromč
Orlová 662;
79 r.
Mária Janošková
Orlová 600;
80 r.

V sobotu 13. januára usporiadala TJ Mladosť Pohorelá 3. ročník turnaja v minifutbale „Gacoper Cup“.
63 zúčastnených hráčov odohralo celkovo 32 zápasov, v ktorých padlo spolu 186 gólov.
Najúspešnejšie tímy odohrali semifinálové zápasy (SOKOLÍCI – YOUNG BOYS 2:3, MLADÉ PUŠKY – HVIEZDIČKY 4:2) a víťazi týchto zápasov zabojovali o celkové prvenstvo (YOUNG BOYS – MLADÉ PUŠKY 4:1) a porazení o tretie miesto (SOKOLÍCI - HVIEZDIČKY 1:3 )
Konečné poradie:
1. YOUNG BOYS: Matúš Nosko, Tomáš Martinec, Matej Turňa
2. MLADÉ PUŠKY: Matej Bútora, Michal Černák, Michal Košík, Peter Demo
3. HVIEZDIČKY: Filip Švéda, Róbert Košičiar, Roman Švantner
Organizátori turnaja udelili ocenenia aj v kategóriách:
Najlepší strelec : Matúš Janoška (23 gólov)
Najlepší pohorelský hráč: Matej Bútora
Najmladší hráč: Adrián Veštúr
Najlepší pohorelský tím : GALAMUTA: Maroš Siman, Andrej Polák, Ján Syč, Ján Rochovský (8. miesto)

Z k r o n i k y o b c e P o h o r e l á:

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

1958 (zapísal kronikár Ján Príšin) – VEDENIE OBCE: Zmeny vo vedení miestach národného zboru nenastalo. Predsedom je naďalej Karol Syč Krkoš
a tajomníkom Karol Kalman. Obidvaja sú dobrí pracovníci, občanmi obľúbenci. Akčný plán vytýčený po voľbách podľa možností plní. Nedostatkom,
ktoré sa v akcii vyskytujú sú na vine i sami občania, z ktorých mnohí ešte nepochopili význam plnenia si občianskych povinností. Finančné hospodárenie je látané rôznymi reťazami z minulých rokov, ktoré dosahujú sumy Kč 70 000,-. Napriek týmto vážnym nedostatkom prikročilo sa v obci k stavbe
požiarnej zbrojnice, na ktorej väčšina prác bola prevedená brigádnicky.
Do správy MNV bolo prevzaté miestne kino a stolársky podnik Vozára, ktorý teraz obstaráva služby
obyvateľstvu ako podnik MH.
Finančný rozpočet za rok 1958 bol splnený.
DEDINSKÁ ORGANIZÁCIA KSS: Činnosť dedinskej organizácie sa v tomto roku značne zlepšila,
čo spôsobil najmä nový výbor zvolený 19.2.1958 na výročnej členskej schôdzi. Predsedom DOKSS stal
sa opäť starý komunista v bojoch ušľahaný bojovník Matej Syč Milý. DOKSS sa v priebehu roka zaoberala rôznymi vážnymi problémami týkajúcimi sa vlastnej straníckej práci ako aj problémami obce,
ktorých je dosť. Poriadala hovory a besedy s občanmi, ktoré vyvrcholili Listom ÚVKSČ o ďalšom zvyšovaní životnej úrovne nášho ľudu a dovŕšenia socializmu v našej vlasti. Dedinská organizácia je účinným pomocníkom a usmerňovateľom života našej dediny. Rok straníckeho školenia prebiehal dosť dobre. Zapojených bolo doňho veľa členov. Škoda len, že sa ho nemôžu zúčastniť všetci členovia a to preto,
že sú zamestnaním viazaní na vzdialene miesto, odkiaľ dochádzajú len občas. DOKSS bola dobrým
pomocníkom i MNV, ktorému pomohla riešiť mnohé vážne problémy. Za kandidátov bolo prijatých
v tomto roku celkom 8 mladých súdruhov.
(Na fotografii je záber z preberania uznesení 9.zjazdu KSČ. Referuje delegát s. Bošeľa, s. Matej Syč Milý, s. Ján Príšin.)
DOPRAVA: Dopravu obyvateľstva na vzdialenú železničnú stanicu ako aj do blízkych závodov obstaráva miestna autobusová doprava, ktorá je tiež značne výhodou pre obyvateľov obce. Tu však treba
pripomenúť jeden nedostatok a to zlé cesty obce, ktoré sa len veľmi málo udržiavajú sú povymývané a
vyryté. Bolo by aj týmto treba venovať viac starostlivosti od všetkých kompetentných činiteľov.
Autobusová doprava dopravuje denne stovky robotníkov jednak na železničnú stanicu, jednak priamo
do továrne v Pohorelskej Maši. Okrem toho dopravuje žiactvo do Osemročnej strednej školy až z osady
Zlatno. Doprava sa prevádza na Škoda 706.
Šoféri sú miestni občania – Pohoreľci: Jozef Kubanda a Miroslav Gálik. Obidvaja sú svedomití čestní
pracovníci a dobrí odborníci. Majú svoj stroj radi a udržiavajú ho vždy v bezvadnom stave. Obidvaja
sú víťazmi v súťaži o nabehané kilometre bez náhody. Službu konajú k všeobecnej spokojnosti obyvateľstva.
ROZŠÍRENIE ELEKTRICKEJ SIETE: Pre rok 1958 bolo plánované rozšírenie elektrickej sieti
v obci najmä však do cigánskej osady. Bola tiež plánovaná prestavba primárnej siete zo Sihly za východnú časť dediny. Tieto práce sa posunuli do roku 1959 pre preťaženosť krajského elektropodniku
v Banskej Bystrici.
ŠPORT: Čo sa týka športovej činnosti táto je v obci veľmi slabá. Hoci miestna jednota Sokola má členov
a mala by aj záujemcov, no pre nedostatok ihriska je jej športová činnosť úplne balená. Pokusy o získanie
ihriska obyčajne stroskotali na neporozumení občanov, ktorí nechcú uvolniť pozemky pre zriadenie stáleho ihriska. Telesná výchova i na škole trpí práve preto, že niet ani pri škole primeraného ihriska.
SVÄZARM: O tejto organizácii v roku 1958 treba hovoriť ako keby na Pohorelej neexistovala. Žiadnu
(Miroslav Gálik, šofér)
činnosť neprevádzala a je v úplnom rozklade.
1978 (zapísal kronikár Július Orolín) – OBYVATEĽSTVO: Počet obyvateľov sa oproti minulému roku nezmenil. Nezmenilo sa ani ich zloženie. Spolu je
náš 3341 osôb. Z toho žien je 1726 a mužov 1615. Osôb činných v pracovnom pomere je 1420, z toho mužov 825 a žien 596. Dôchodcov je 735.
Mimo bydliska ale v okrese pracuje 485 občanov a mimo okresu 80-85 občanov. Pracovné príležitosti v porovnaní s minulým rokom sa tiež nezmenili.
Aj v tomto roku najviac občanov pracovalo v n. p. Strojsmalt. Ostatní pracovali v Sigme v Závadka a v prevádzke v Novej Maši, v JRD, v lesoch
a iných organizáciach. Životná úroveň našich občanov má stúpajúci trend. Navonok sa to prejavuje zariaďovaním a vybavovaním domácností
rôznymi spotrebičmi, chladničkami, televízormi, ďalej kúpou áut a iným zariadením a zvyšovaným tržieb v predajniach.
SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE: V obci pracuje osem spoločenských organizácií: Zväz československo sovietského priateľstva, Slovenský zväz
žien, Socialistický zväz mládeže, Požiarná ochrana, Zväzarm, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Zväz poľovníkov, Zväz včelárov. Ich
prácu riadi Národný front. Všetky pracujú podľa vlastných plánov práce. Uskutočňujú odborné prednášky týkajúce sa ich záujmového zamerania a
podieľajú sa na organizovaní a uskutočňovaní kultúrnych, spoločenských a politických akcií a tiež na brigádnickej činnosti. V tomto roku najaktívnejšie pracovali SZŽ. Svoju činnosť dobre rozvíjala Telovýchovná jednota Strojsmalt, ktorá má dva oddiely, turistický a futbalový. Lyžiarský vlek
bol celú zimu v prevádzke. Dobre pracovala aj Telovýchovná jednota Pohorelá.
KNIŽNICA: Miestna ľudová knižnica je naďalej umiestnená v kabinete školy. Priestory nie sú pre činnosť knižnice vyhovujúce. Ale aj napriek
týmto nedostatkom knihy sa pravidelne vypožičiavajú a uskutočňujú sa aj besedy o nihách ale len v obmedzenom rozsahu. Knižnica má 508 zväzkov
v celkovej hodnote 90 864,- Kč. Knihovničkou je Šulejová Mária, učiteľka tunajšej školy.
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