informačné noviny Obce Pohorelá;

APELUJEME NA ZDRAVÝ ROZUM!
Obec Pohorelá každoročne vynakladá veľké peniaze na likvidáciu
čiernych skládok odpadu.
V obci je zavedený pravidelný zber komunálneho odpadu, i bezplatný zber plastov, elektroodpadu ako aj výkup papiera. Dvakrát ročne
sú po celej obci rozmiestnené veľké kontajnery (26 ks) na objemný komunálny odpad. Je preto nepochopiteľné, že napriek tomu sa ešte stále
nájdu indivídua, ktorým sa „nelení“ vyviesť odpad z domácnosti do prírody!
Likvidácia nelegálnych skládok odpadu stojí obec nemalé finančné
prostriedky ako aj pracovné sily, ktoré by mohli byť použité na iné účely
v prospech rozvoja obce!

Smerové informačné panely a smerovník
Dňa 23. 4. 2019 nám bola v rámci Programu obnovy dediny Rozhodnutím č. 98/POD-603/19 ministra životného prostredia Slovenskej republiky pridelená dotácia vo výške
5.000 EUR na výstavbu smerového informačného panelu
a smerovníka v našej obci.
Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch júl až október 2019. Projekt dvoch smerových infopanelov a jedného smerovníka bude realizovaný
v k.ú. obce Pohorelá. Budú vykonané zemné práce – zrovnanie terénu, zhutnenie lôžka. Následne budú vykonané výkopové práce ako výkop pätiek, debnenie. Infopanely a smerovník bude zastrešený konštrukciou, ktorá bude vybudovaná z dreva. V rámci tejto etapy realizácie bude prebiehať hobľovanie
dreva, montáž drevených častí a náter konštrukcie, obklad obkladovým kameňom. Ďalej sa bude pokračovať montážou strešnej krytiny. Súčasťou smerových informačných panelov a smerovníka je aj osadenie lavičky ako miesta oddychu pre turistov a prispôsobenie lavičiek na odkladanie bicyklov pre cyklistov. Posledným krokom po osadení smerových infopanelov a smerovníka
bude nainštalovanie environmentálnych informácii o turistických chodníkoch
a o Národnom parku Nízke Tatry.
Víziou predkladaného projektu je vytvorenie dvoch smerových panelov
a smerovníka v obci Pohorelá. Projekt bude zhotovený podľa predloženej vizualizácie a technického výkresu. Jeden smerový infopanel panel bude strategicky umiestnený pri vyústení turistickej trasy na Orlovú hoľu a druhý na vyústení turistickej trasy na Andrejcovú. Smerovník bude osadený na viditeľnom
mieste v krajine na trase k vodopádu pod Orlovou (1165 m n. m). Realizácia
bude konzultovaná s NAPANTom. Smerovník a panely nepochybne zaujmú
svojim tvarom, drevenou strieškou, oddychovou lavičkou, ktorá bude prispôsobená i na uloženie bicyklov. Svojim umiestnením a tvarom nebudú narúšať kolorit čistého horského prostredia.
Ing. J.Tkáčiková – starostka obce

ročník XV.;

MÁJ 2019;

- ZADARMO -

DEŇ NARCISOV
Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa uskutočnil 23. ročník Dňa
narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy
proti rakovine. Aj v našej obci sa práve v tento deň 10 dobrovoľníkov, pristavilo pri Vás a ponúkli Vám narcis – symbol
zbierky.
Liga proti rakovine tak ako každý rok aj teraz oslovila so
žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou školou a
poskytli 100 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov 8. ročníka - Tomáš Antol, Sára Bláhová, Petra Kantorisová, Andrea
Krupová, Matej Mišurda, Alexandra Petrová, Peter Pletka, Samuel Pompura, Martina Trčanová a Matej Vojtko ponúkali
kvety na najfrekventovanejších miestach v obci a v škole.
Ľudia svojím dobrovoľným finančným príspevkom ukázali, že
im osud našich spoluobčanov, ktorí bojujú so zákerným ochorením, nie je ľahostajný.
Všetkým Vám, ktorí ste sa do zbierky zapojili, patrí veľká
vďaka. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo výške 262,- eur.
Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti za prejavenú podporu.
Ing. A. Pravotiaková

SENIORI POZOR, JE TU NOVÝ TYP PODVODU!
Páchatelia prostredníctvom telefónu ponúkajú volajúcemu bezplatnú kontrolu plastových okien aj s možnosťou ďalšieho servisu a
opravy.
Je nutné zdôrazniť, že policajti sa aj naďalej stretávajú s osvedčenými
legendami a to najmä s legendou „VNUK – volajúci lekár“. Páchateľ sa predstaví ako lekár z nemocnice a uvádza, že jeho rodinný príslušník spôsobil
dopravnú nehodu, je zranený, alebo napr. došlo k zraneniu dieťaťa cudzieho
štátu (Poľsko, Maďarsko, Česko) a požaduje zaplatiť „bolestné“, aby rodinný príslušník potencionálnej obete nebol trestne stíhaný. Peniaze žiadajú
zaslať cez službu Western Union, prípadne si prídu po ne aj osobne.
Polícia zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevyberali pred nimi peniaze. Podvodníci ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako od nich vylákať peniaze a vzápätí ich pripraviť o celoživotnú úspory.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
1.6. ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ

Termíny zberu
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
21. 5.

18. 6.

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

8. 5.

22. 5.

5. 6.

19. 6.

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

športové súťaže detí v tradičných
i netradičných disciplínach
od 9:00 v areáli futbalového ihriska
( prezentácia končí o 9:45 ! )

1.6. TJ Mladosť

–

TJ Slovan P.Polhora

17:00 - majstrovské futbalové stretnutie
6. kola nadstavbovej časti oblastnej
súťaže mužov – II. trieda, skupina B

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková
volebná komisia odoberie. Okrsková volebná komisia odovzdá voličovi obálku a hlasovacie lístky
všetkých kandidujúcich subjektov. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov („za plentou“) vloží volič jeden
z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací
lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti (do prenosnej volebnej schránky) volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na území Slovenskej republiky konajú
v sobotu 25. mája od 7:00 do 22:00 hod.
Bližšie informácie o voľbách nájdete na internetovej stránke
Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?volby-ep a na Úradnej tabuli obce.

MEMORIÁL POHORELSKÝCH RUBÁROV
8.6. RUSADĽA
stavanie mája v areáli amfiteátra
od 17:00 hod. spojené s ľudovou zábavou

9.6. TJ Mladosť

–

TJ Partizán D.Lehota

13:30 – odložené majstrovské futbalové
stretnutie 2. kola nadstavbovej časti
oblastnej súťaže mužov – II. trieda, skupina B

22.6. ÚSVIT nás baví
JUNIÁLES pri príležitosti 50. výročia
vzniku legendárnej hudobnej skupiny
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

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

Občianske združenie OPORA Pohorelá a Obec Pohorelá zorganizovali už po 25. ročník
Spomienkového dňa na obete lavínového nešťastia v Kulichovej doline v roku 1956, pri
ktorom zahynulo 18 lesných robotníkov z Pohorelej a Telgártu.
Okrem pietneho aktu v miestnom cintoríne je súčasťou spomienkového dňa aj „Memoriál pohorelských rubárov – Majstrovstvá Pohorelej v nohejbale trojčlenných družstiev.
Konečné poradie:
1. MIKU Heľpa (M.Košťál, P.Oravkin, P.Skladaný)
2. HYBOX Heľpa (M.Bošeľa, M.Jonas, J.Mak)
3. BOROVIČTAN Pohorelá (M.Buvala, J.Kanoš, M.Tlučák)
4. LESY Pohorelá (Ľ.Lihan, J.Kalman st., M.Siman)
5. ŇANKOVE Pohorelá (L.Janoška, J.Tlučák, J.Vernársky)
6. SLZA Braväcovo (M.Gašperan, S.Pôbiš, M.Srnka)
7. DORAST Pohorelá (T.Gajda, E.Holko, J.Kalman)
Za najlepšieho hráča turnaja bol usporiadateľmi vyhlásený Jozef Kanoš, najlepší smečiar
P.Skladaný a najlepší nahrávač M.Bošeľa.
Ogranizátor turnaja aj tou cestou ďakuje sponzorom a partnerom turnaja, ako aj rodinám
Tlučákovej, Pletkovej a Puťošovej za pomoc a nezištnú spoluprácu.

Ďalší úspech Petra Pletku

POHORELSKÝ TURNAJÍK V MINIFUTBALE
TJ Mladosť Pohorelá usporiadala 16.2. turnaj v minifutbale.

Na Majstrovstvách
Slovenska v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu
s medzinárodnou účasťou, ktoré usporiadala
Slovenská asociácia silového trojboja
v marci v Liptovskom Hrádku, obsadil
Peter Pletka 1. miesto!

Výsledky:
1. KVARTETO (T.Gajda, M.Bútora, E.Holko, J.Sedmák)
2. GALAMUTA (M.Siman, O.Kamzík, J.Maťúš, J.Syč)
3. INTET (J.Krupa, J.Zibrík, Ľ.Lihan, J.Fujka)
4. CHULIGÁNI (J.Bútora, A.Vešťúr, M.Zluky, D.Pompura)
5. IGOR (J.Tlučák, M.Bugajda, R.Kuklica, I.Pravotiak)

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
94 rokov
Františka Kuklicová, Orlová 604

90 rokov
Anna Bialiková, Kpt. Nálepku 164

88 rokov
Mária Frajtová, Orlová 576

87 rokov
Mária Baksová, Kpt. Nálepku 101

86 rokov
Anna Maťúšová, Kpt. Nálepku 40

ŠACHOVÁ 4. LIGA (C21) – krajská súťaž
Siedmeho apríla 2019 skončila posledným kolom krajská šachová súťaž.
Výsledky nášho družstva Šachový klub Orlová v ročníku 2018/2019:
14. 10. 2018 ŠK Orlová Pohorelá – ŠK Bátka 3:5
28. 10. 2018 ŠK Podpoľanie Stožok – ŠK Orlová Pohorelá 3:5
18. 11. 2018 ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Junior CVČ Banská Bystrica "C" 6:2
16. 12. 2018 ŠK POSTOJ.sk Kremnica "B" – ŠK Orlová Pohorelá 2:6
27. 1. 2019 ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 2:6
10. 2. 2019 ŠK Slovan Modrý Kameň – ŠK Orlová Pohorelá 4,5:3,5
24. 2. 2019 ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Slovan Nová Baňa "B" 5:3
17. 3. 2019 ŠK GARDE CVČ Detva "B" – ŠK Orlová 5:3
7. 4. 2019 ŠK Orlová Pohorelá – Klopačka ŠK Banská Štiavnica 3,5:4,5

Biblia očami detí a mládeže
Pod záštitou diecézneho katechetického úradu v Rožňave sa uskutočnilo
koncom apríla diecézne kolo celoštátnej
súťaže „Biblia očami detí a mládeže.“
Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie
a jej miesta v živote človeka a v dejinách
ľudstva.
V dimenziách
citlivého
rozletu duše dieťaťa, mladého
človeka, naši žiaci spoznávali
Sväté písmo, s nápaditosťou
a originálnosťou interpretovali
svoje vnímanie Biblie.
Deväť prác reprezentovalo našu
školu a stalo sa súčasťou diecéznej výstavy. Sme radi, že tri z nich natoľko zaujali odbornú porotu, že im udelila tieto
ocenenia:
4.kategória:
– 3.miesto: Jakub Vojtko Kubanda - 5.A
5.kategória
- 1.miesto: Janka Kamzíková - 9.A
- 3.miesto: Samuel Pompura – 8.A
Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im úspech aj v celoštátnom kole.

Konečná tabuľka:
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
ŠK Podpoľanie Stožok
ŠK GARDE CVČ Detva "B"
ŠK Slovan Modrý Kameň
ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany
Klopačka ŠK Banská Štiavnica
ŠK Bátka
ŠK ORLOVÁ POHORELÁ
ŠK Slovan Nová Baňa "B"
ŠK POSTOJ.sk Kremnica "B"
ŠK Junior CVČ Banská Bystrica "C"

Partie
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+

=

-

TB1

TB2

TB3

7
6
5
5
4
4
4
2
1
1

1
1
2
1
3
2
0
1
1
0

1
2
2
3
2
3
5
6
7
8

22
19
17
16
15
14
12
7
4
3

41,5
41
43
40,5
36,5
39
37
31,5
28
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84 rokov
Anna Maková, Kpt. Nálepku 12

82 rokov
Mária Kubandová, Clementisova 812
Elena Kršňáková, Kpt. Nálepku 4

81 rokov
Mária Kuklicová, Jánošíkova 481

80 rokov
Marta Gandžalová, Pohorelská Maša 29

75 rokov
Anna Gandžalová, Pohorelská Maša 42

60 rokov
Ján Vojtko, Pohorelská Maša 28
Ján Gavura, M. R. Štefánika 692
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 41

NOVORODENCI
Matias Malecký, Jánošíkova 425
Eliška Oravcová, Kpt. Nálepku 828

ZOMRELÍ
Ján Jakubčo, 78 r.

Mgr. M.Skladaná

VYDÁVANIE OBČIANSKYCH PREUKAZOV PRE IMOBILNÝCH
Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze, vydáva sa s dobou platnosti 10 rokov.
Podľa zákona 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 2 ods. 2 „občiansky preukaz
je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Patrí sem aj občan bezvládny a zbavený spôsobilosti na právne úkony.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne disponuje mobilným pracoviskom na vydávanie dokladov, už od 2.11.2012. Žiadosť o vydanie dokladov sa podáva
príslušnému úradu osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, musí podať žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť o vydanie občianskeho
preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne („bezvládny občan“), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana podľa § 3 ods. 1; podpis sa
nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.
K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko.
Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje, ale o vyhotovenie občianskeho preukazu nemožno požiadať urýchlene do dvoch
pracovných dní. Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR Brezno

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )
KOSTOL: Pohorelský kostol bol vystavený
roku 1762 zo základiny grófa Štefana Koháryho, ktorý samozrejme bol aj patrónom
chrámu. Bol a je zasvätený sv. Štefanovi, kráľovi uhorskému. Avšak kedy a kým bol vysvätený o tom niet záznamu. Po odkúpení muráňskeho panstva stal sa patrónom Ferdinand Coburg. Po prevrate, keď majetky panstva Coburgov boli záborovým základom odňatí, stal sa patronátom štátny pozemkový úrad a dnes ministerstvo zemedeľstva.
Je vystavený na vyvýšenom suchom mieste, chránený proti požiarom, lebo vedľa neho
v najbližšej blízkosti niet žiadnych budov. Zato ale v zimnom období severák mnohokrát
strháva eternit zo strechy alebo ináč ho poškodzuje. Múry chrámové sú silné z pevného
materiálu. Pokrytý je eternitom; len na miestach, kde účinky vetra sú pôsobivejšie, krytý
je bľachou. Hlavný vchod je zo strany dediny, vedľajší z južnej strany. Vchod do sakristie
zo strany severnej. Stavba chrámu je prevedená v slohu románskom. Má jednu loď, zreteľne rozdelenú zábradlím na sanktuárium, ktoré je klenuté, kdežto samotná loď má povalu rovnú, hladkú, obrázkami maľovanými zdobenú. V sanktuáriume je hlavný oltár
s veľkým olejom maľovaným obrazom sv. Štefana, znázorňujúci šírenie kresťanstva za
jeho panovania. Nakoľko však celková výraznosť obrazu bola časom už málo jasná (zaopatrený bol roku 1855) musel byť olejový originál takým istým obrazom – kopiou zalepený.
Vpravo a vľavo od obrazu sú vo výklenkoch sochy sv. Imricha a Alžbety. Pod obrazom je
svätostánok, v ktorom je uložená pekná monštrancia, s kalichmi. Proti drevám sakristie je
lavica bulharského kráľa, ktorý pred prevratom častejšie bývajúc na Pohroní, dal si ju svojím nákladom zhotoviť a tu uložiť. Kedykoľvek prišiel do nášho chrámu, v tejto sedával.
Lavica je prevedená v slohu gotickom, rozdelená na 7 polí, miesta to pre sedem osôb. V prostrednom poli nachádza sa erb rodiny Coburgov. Erb znázorňuje rozvitý plášť, na ňom
zvláštny znak so štyrmi poliami, polia pretína naprieč časť koruny. Nad stredom erbu je
položená koruna s malým krížikom.
Vpravo už mimo sanktuária je malý oltár Sedembolestnej Panny Márie, vľavo oltár Lurdskej Panny Márie. Pod týmto v čase veľkonočnom je Boží hrob. Kazateľňa je vedľa toho
podoprená stĺpom až k betónovému dláždeniu. Naň sa vchádza schodišťom zo sakristie.
Od hlavného vchodu vedie prostriedkom kostola priestorná ulička (za nedeľných a sviatočných služieb božích stavajú v nej nevesty – mladšie ženy). Po oboch stranách sú lavice
pre veriacich. V laviciach vpravo sedávajú starší a starí mužovia, vľavo zas len ženy,
Školské dietky stavajú v sanktuáriu, dievčatá – dievky medzi zábradlím a lavicami.
Po stenách kostola visia obrazy krížovej cesty. Na každom z nich je i meno darcov. Vojdúc
hlavným vchodom a predsieňou, tu je schodište k zvonom, ocitneme sa hneď. Hneď po
ľavici sú drevené schody vedúce na chór. Tam je dvojmanuálový orgán v zachovalom stave.
Orgán daroval bulharský kráľ Ferdinand údajne bývalému organistovi a učiteľovi Jozefovi Bahérymu za jeho zásluhy na poli cirkevnom jako aj na školskom v Pohorelej. Na
prednej strane organa sa nachádza tiež erb. Pred darovaním spomenutého organa bol síce
organ zaopatrený veriacimi roku 1855, ale už bol starý. Na stene za organom počas renovácie kostola v roku 1929 boli odkryté dva obrazy, ktoré pochádzajúce pravdepodobne
z roku kedy sa kostol staval. Pravý znázorňuje anjela s harfou a tri pozemské osoby sprevádzajúce ho spevom. Ľavý je už menej srozumiteľný a znázorňuje Boha (červenovlasý)
sediaceho na oblakoch. Po schodoch, ktoré vedú k Bohu, kráča Ježiš s krížom na ramenách
a s tŕňovou korunou na hlave. Za ním nejaký svätý s krížom na pleci a na jeho svätožiare
nasledujúci nadpis: „Ita Páter“. Pri schodoch kľačí nejaká svätica s krížom v ruke s nadpisom v svätožiare 3x ,,Fiat“.
V oltári Sedembolestnej Panny Márie sú uložené relikvie svätého Kamila de Lellis. Na
sviatkoch sv. Kamila sú vyložené k verejnému uctievaniu.
Na žrdiach zastoknutých do lavíc visí 18 zástav k rôznym cirkevným slávnostiam používaných. Medzi nimi aj prápor miestneho dobrovoľného hasičského zboru, zakúpený v roku
1928. Treba že kostol je dosť vzdialený budov, predsa 5. apríla 1883 vyhorel za požiaru,
ktorý znivočil takmer celú obec. Opravený bol v roku 1906 v lete a maľovaný roku 1911.
Veža je bezprostredne spojená s budovou chrámu, tvaru štvorbokého hranola. V nej je päť
zvonov, dosť starý hodinový stoj, ktorý práve už starobou chodí veľmi nepresne a preto
musia byť hodiny často časové opravované. Starať sa o hodiny je zverené blízko kostola
bývajúcemu obuvníkovi Meckovi, ktorý je za túto prácu platený jak cirkvou tak obcou.
Malý oltár Lurdskej Panny Márie
(v roku 1935 zaznamenal kronikár Koloman Piljar) –

(Pozn.: Kostol bol v roku 1966 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku)
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