informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

JÚN 2017;

- ZADARMO -

POHORELSKÝ FUTBALOVÝ KLUB VÍŤAZOM OBLASTNEJ SÚŤAŽE ROČNÍKA 2016/17
Vynikajúcimi výsledkami si naši futbalisti už dve kolá pred koncom súťaže zabezpečili celkové víťazstvo v oblastnej súťaži mužov II. triedy
sk.B a tým aj postup do vyššej I. triedy.
Pre TJ Mladosť Pohorelá je to po 25 rokoch od vzniku historický postup z najnižšej súťaže. (V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vo
vyšších súťažiach naši futbalisti hrávali pod hlavičkou TJ Omnia Pohorelá, resp. TJ Strojsmalt n.p. Pohorelá.)
Po tom čo sa v roku 2012 po prvý krát TJ Mladosť pre nezáujem hráčov neprihlásil do súťaže, prišli v Pohorelej 2 sezóny bez futbalu.
V roku 2014 sa futbalisti znovu zmobilizovali,
došlo k omladeniu hráčskej základne i zmenám
vo vedení klubu. Športové nasadenie, húževnatosť hráčov a seriózny prístup hráčov k reprezentácii futbalového klubu a našej obce sa prejavil na stúpajúcich výkonoch. Toto všetko v sezóne 2016/2017 pod vedením trénerskej dvojice Marko-Lihan po rozšírení hráčskej základne o viacerých legionárov vyvrcholilo celkovým víťazstvom skupiny a postupom do vyššej triedy.
Cesta TJ Mladosť Pohorelá za prvenstvom:
TJ Slovan P. Polhora – TJ MLADOSŤ
TJ Tatran Polomka - TJ MLADOSŤ
TJ MLADOSŤ – TJ Slovan Beňuš
TJ MLADOSŤ – FK Sokol Braväcovo B
TJ MLADOSŤ – FK 1928 Jasenie
TJ Tatran Č.Balog B - TJ MLADOSŤ
TJ MLADOSŤ – ŠFK Sihla
ŠFK Sihla - TJ MLADOSŤ
TJ MLADOSŤ – TJ Slovan P.Polhora
TJ MLADOSŤ – TJ Tatran Polomka
ŠK Heľpa - TJ MLADOSŤ
TJ Slovan Beňuš - TJ MLADOSŤ
TJ MLADOSŤ – ŠK Heľpa
FK Sokol Braväcovo B - TJ MLADOSŤ
FK 1928 Jasenie - TJ MLADOSŤ
TJ MLADOSŤ – TJ Tatran Č. Balog B

1:2 (0:1)
0:1 (0:0)
4:4 (2:2)
3:1 (2:0)
3:1 (1:1)
0:1 (0:1)
10:0 (4:0)
1:4 (1:1)
8:0 (3:0)
0:0 (0:0)
2:1 (1:1)
0:2 (0:1)
1:5 (0:1)
0:2 (0:0)
0:1 (0:0)
2:3 (1:1)

Žeby k úspechu našim futbalistom pomohli aj rady Pavla Vrbu (bývalého trénera Českej futbalovej
reprezentácie a mnohých prvoligových klubov v Českej republike, na Slovensku i v Rusku)? Takto
zapózoval s našimi futbalistami počas veľkonočnej návštevy svojho dlhoročného priateľa Miroslava Ozaniaka (predseda komisie rozhodcov Moravskoslezského krajského futbalového zväzu) na
chalupe v Pohorelej. Aj tou cestou ďakujeme M.Ozaniakovi za sprostredkovanie stretnutia
s P.Vrbom, ako aj za sponzorský dar – zápasové futbalové lopty.
Na fotografii vzadu zľava: Lukáš Šipula (v sezóne odohratých minút 177', gólov – 0, žltých kariet
- 0, červených kariet – 0), Pavel Vrba, Ľubomír Lihan – tréner, Michal Železník (1055', G-4, ŽK-2),
Martin Krešák (107'), Andrej Janoška (889', G-1, ŽK-1), Ján Rochovský (146', G-1, ČK-1), Jozef
Tlučák (550'), Milan Haring (603', ČK-2), Miroslav Ozaniak; vpredu zľava: Otakar Kamzík (1216',
G-5, ŽK-1), Maroš Siman (1350', G-2, ŽK-3), Ján Syč (617', G-4, ČK-1), Ján Gálik (676', G-7, ŽK-1),
Rastislav Kuklica (422'), Ivan Tešlár (1216', G-9, ŽK-1), Andrej Polák (922', G-2, ŽK-1). V sezóne
2016/2017 nás ešte reprezentovali: Andrej Baloha (90'), Jozef Ciper (1185', ŽK-1, ČK-2), Marek
Gandžala (52'), Ján Gordán (197', G-1), Jakub Holovka (989', ŽK-2), Martin Kalman (650', G-1,
ŽK-1), Karol Malecký (598', G-3), Slavomír Marko (hráč i tréner; 784', G-2, ŽK-3), Miroslav Maťúš
(99'), Róbert Povolný (553', G-1) a Ján Vernarský (990', G-2, ŽK-1).

Konečné poradie v tabuľke:

Oslavy našich futbalistov po poslednom zápase sezóny, pri ktorom ich spevom prišli povzbudiť aj
pohorelskí speváci.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
15.-16.7. NÍZKOTATRANSKÁ STÍHAČKA
8. ročník pretekov dvojčlenných družstiev v kategórii “ultra-trail” so 100 km dlhou trasou vedúcou
hlavným hrebeňom Nízkych Tatier väčšinou vo vysokohorskom teréne (Telgárt – Donovaly).
https://stihacka.hiking.sk/

27.-30.7. FIDE OPEN POHORELÁ
XVI. ročník turnaja v rapidšachu
info a prihlášky: ŠK Orlová,– 0907815650,
adamik@pobox.sk

29.7. MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ
(A SVETA) V KOSENÍ
23. horehronské slávnosti koscov a hrabačiek
(https://www.facebook.com/www.etnokurzy.sk/)
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

Termíny zberu komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
20. jún

18. júl

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

7.6.
21.6.
5.7.
19.7.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred brány už deň vopred, pretože
sa zbiera od 7:00 hod.!

Naši žiaci víťazmi šachového turnaja
V stredu 26. apríla 2017 sa žiaci našej ZŠ v zložení Adam
Kanoš, Róbert Tlučák, Dominik Gažúr, Martin Baksa, Jozef Šajša
zúčastnili šachového turnaja v Gemerskej Polome, kde poriadne
zabojovali a A- družstvo sa stalo jeho celkovým víťazom.
Taktiež v jednotlivcoch obsadili popredné miesta. Z mladších žiakov bol najlepší Dominik Gažúr, v kategórii starších žiakov
na treťom mieste skončil Róbert Tlučák a na štvrtom s rovnakým
počtom bodov Adam Kanoš.
Nestratili sa ani najmladší účastníci Martin Baksa (11.
miesto) a Jozef Šajša (16. miesto).
Ako doprovod na akcii bol p.Michal Gažúr, ktorý nás spoľahlivo a bezpečne odviezol na akciu za čo mu touto cestou chcem
poďakovať.
Všetkým žiakom gratulujem a prajem ďalšie úspechy.
- J.Kanoš – tréner -

Celo ro čne

Oslavy ukončenia vojny

Škola otvorená všetkým

Nácviky a tréningy v telocvični:

Základná organizácia SZPB Pohorelá v spolupráci s Obecným
úradom v Pohorelej si pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne
uctili položením venca pamiatku všetkých padlých spoluobčanov, ale
aj všetkých ľudí, ktorí položili svoje životy za slobodu pre nás
všetkých, teraz žijúcich v mierovej Európe. Oslavy tohto historického
dátumu, kedy bol úplne porazený fašizmus a jeho ideológia sa niesli
v slávnostnej atmosfére. Po zaznení slovenskej hymny a privítaní
hostí, najmä posledného priameho účastníka týchto historických
udalostí Františka Tlučáka, oživili priebeh osláv svojimi aktuálnymi
básňami žiaci ZŠ s MŠ a spevmi krásnych starodávnych bojových
piesní mužská spevácka skupina Pohorelskí chlopi. Predseda ZO SZPB
Ján Lakanda a starostka obce Ing. Jana Tkáčiková predniesli prejavy
k udalostiam II. svetovej vojny tvoriacim históriu Slovenska, ktoré by
v súčasnosti nemuselo existovať v tejto podobe. Oslobodenie
Slovenska priniesli osloboditelia - vojaci Červenej armády, Rumunskej
armády a I. Československého armádneho zboru a nikoho iného. Po
poďakovaní za účasť organizátorom, hosťom, účinkujúcim a
zúčastneným občanom, pokračovali oslavy besedou o udalostiach II.
sv. vojny spojené s našou obcou.
– J.Lakanda-

Naša škola sa od marca 2017 zapojila do národného projektu Ministerstva školstva „Škola otvorená
všetkým“. Projekt realizuje organizácia ministerstva školstva Metodicko-pedagogické centrum a mal
by trvať do 31. 8. 2019.

Pozvánka na Valné zhromaždenie

K tomu významnou mierou prispeje zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne
pripravených pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie,
špeciálnej pedagogiky či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov, a
takisto aj zapojenie rodičov.

AEROBIK
Pondelok 18:30-20:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

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

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Šachová liga 4. liga C21 – ročník 2016/2017
- súťaž deviatich osemčlenných družstiev z banskobystrického kraja hraná jednokolovo systémom každý s každým podľa vyžrebovania.
Súťažné družstvo Šachového klubu Orlová
Pohorelá skončilo celkovo na peknom 3. mieste.
Konečné poradie:
P.

Družstvo

S

+

=

-

TB1 TB2

1

ŠK GARDE CVČ Detva "A"

8

8

0

0

24 51

2

ŠK Junior CVČ Ban. Bystrica "B" 8

6

1

1

19 40

3

ŠK ORLOVÁ POHORELÁ

8

6

0

2

18 44

4

Slovan Modrý Kameň

8

5

0

3

15 32

5

ŠK Podpoľanie Stožok

8

3

1

4

10 27

6

ŠK Čebovce "C"

8

2

2

4

8

28

7

ŠK GARDE CVČ Detva "B"

8

1

1

6

4

27

8

ŠK Bátka

8

1

1

6

4

25

9

ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany

8

0

2

6

2

17

Pozn.: + víťazstva, = remízy, - prehry, TB1 počet bodov za stretnutia družstva (3 za víťazstvo, 1 za remízu, 0 za prehru), TB2 počet bodov za partie na šachovniciach.

Stretnutia ŠK Orlová Pohorelá:
Slovan Modrý Kameň – ŠK ORLOVÁ
7:1
ŠK ORLOVÁ – ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany
7:1
ŠK Čebovce „C“ - ŠK ORLOVÁ
1:7
ŠK ORLOVÁ – ŠK Podpoľanie Stožok
(kont.) 8:0
ŠK Junior CVČ Banská Bystrica „B“ - ŠK ORLOVÁ 5:3
ŠK ORLOVÁ – ŠK CVČ Detva „B“
6,5:1,5
ŠK Bátka - ŠK ORLOVÁ
3:5
ŠK ORLOVÁ – ŠK CVČ Detva „A“
2:6
Za ŠK Orlová v tejto sezóne hrali: Maroš Kraml (odohral 5 partii
so ziskom 3 bodov), Jozef Kanoš (8-6), Jaroslav Babnič (8-6),
Peter Kolesár (1-1), Peter Kanoš (1-0,5), Ján Rogos (2-0,5), Jozef Hruška (7-5), Ján Čupka (7-5,5), Slavomír Hazák (7-5), Jaroslav Hruška (5-2,5), Milan Melko (8-6,5), Šimon Hruška (2-0),
Adam Kanoš (3-2).

Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá so sídlom Nová 392, Pohorelá, pozýva
všetkých členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční formou čiastkových schôdzí,
s prvou schôdzou v termíne v sobotu 8. JÚLA 2017 o
15:00, v školskej jedálni Základnej školy v Pohorelej, na
adrese Kpt. Nálepku 878 v Pohorelej.
Druhá schôdza začne v nedeľu 9. JÚLA 2017 o 15:00, v
sídle Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá, na adrese Nová 392, Pohorelá a bude s prerušeniami pokračovať do naplnenia nadpolovičnej účasti
všetkých členov spoločenstva.
Zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutoční s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania VZ
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice
4. Správa mandátovej komisie
5. Voľby orgánov spoločenstva
6. Výplata podielov za rok 2016
7. Správa volebnej komisie
8. Uznesenia
9. Záver
Účasť členov spoločenstva na zasadnutí valného zhromaždenia je nutná.
Poučenie: Členovia spoločenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
Pozvánka je doručovaná členom spoločenstva verejným vyhlásením v miestnom rozhlase v Pohorelej, uverejnením na
obvyklom mieste – priečelí sídla spoločenstva a na webovej
adrese http://uappspohorela.blogspot.sk

Cieľom projektu je zabezpečiť
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov materských a základných
škôl.
V rámci projektu bude podporovaný model inkluzívneho vzdelávania.
Podstatou tohto modelu je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s
dôrazom na búranie bariér, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu.

V našej škole vďaka projektu pribudli 4 noví pracovníci. Na základe výsledkov výberového konania zo dňa
30. 1. 2017 boli na pracovné pozície
zvolení:
- sociálny pedagóg – Mgr. PhDr. Františka Baksová,
- školský špeciálny pedagóg – Mgr. Žaneta Holková,
- pedagogický asistent učiteľa – Mgr.
Danka Simanová,
- pedagogický asistent učiteľa – Mgr.
Martina Kantorisová.
Projekt má nadviazať na predchádzajúce projekty "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít", "Inkluzívny model vzdelávania na
predprimárnom stupni školskej sústavy" a "PRINED - Projekt inkluzívnej
edukácie".
Národný projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi „Vzdelávanie“ operačného programu „Ľudské zdroje“.
- Mgr. Jozef Šajša -

POLÍCIA UPOZORŇUJE
Blíži sa čas dovoleniek, kedy si chceme oddýchnuť a viac ako inokedy sa venujeme svojej rodine,
poznávaniu krajiny, kúpe spomienkových predmetov pre
našich blízkych ako svojim osobným dokladom, platobným kartám či finančnej hotovosti. Jedná sa hlavne o kúpaliská, návštevy kultúrnych pamiatok, spoločenských
podujatí, ale aj obchodných centier s väčšou koncentráciou obyvateľstva.
Odporúčame Vám, aby ste si svoje osobné veci,
hlavne doklady a peňaženky chránili. Nenechávajte si ich
na kúpaliskách v taškách bez dozoru, resp. na miestach,
odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť napr. v zadnom
vrecku nohavíc, na vrchu kabelky, v neuzatvorenej taške
uloženej v nákupnom vozíku, alebo na viditeľnom mieste
vo svojich automobiloch.
Pri nakladaní tovaru do batožinového priestoru auta
z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady
odložené bez dozoru na sedadle vozidla. Najvhodnejšie
je nosiť kabelku, či tašku uzatvorenú pri sebe na pleci a
pridržiavali ich rukou.
Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách,
často pri krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje
prístup k dokladom a financiám. Práca vreckárov spočíva
v tom, že pracujú ticho, rýchlo, príp. v skupinkách a bez
toho, aby ste cítili, že Vám niečo mizne.
Dbajte aj na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta,
ak je to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte.
Aby sa dovolenka vydarila a zostali na ňu iba pekné
spomienky, myslite okrem bezpečnosti na cestách aj na
bezpečnosť Vašich úspor, dokladov a majetku.
Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný
UPOZORŇUJE a VYZÝVA,
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3
zákona č. 220/2004 Z.z.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané
na ochranu a pred jej poškodením a degradáciou
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej
pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita
územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky
druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné
nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.
Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný
bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku
pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle
právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení
§ 3 zákona vyvodzované dôsledky.

100 rokov
od narodenia Ernesta Bielika
Narodil sa 18.6.1917 v Topoľčiankach, zomrel
15.6.1995 v Bratislave.
Bol čestným občanom Pohorelej.
Počas SNP bol veliteľom partizánskej brigády
Jánošík s vyše 1300 členmi, ktorí pod jeho velením
od začiatku povstania bojovali na všetkých úsekoch
povstaleckého frontu. Oddiely brigády sa zdržiavali
v horách Nízkych Tatier a vykonávali diverznú činnosť na komunikáciách v okolí Brezna a Popradu.
E. Bielika v roku 1941 ako
vojaka Slovenskej armády odvelili na východný front. Vo februári 1943 prešiel k Sovietskej armáde a stal sa príslušníkom čs.
vojska. Po absolvovaní partizánskeho výcviku ho so skupinou
vysadili na Latiborskej holi v
Nízkych Tatrách. Brigáda Jánošík s vyše 1300 členmi pod vedením npor. E.Bielika bojovala
takmer na všetkých úsekoch povstaleckého frontu.
Po skončení druhej svetovej vojny pracoval v rôznych
hospodárskych odvetviach. Pri príležitosti 50. výročia
skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom
vymenoval prezident SR Ernesta Bielika do hodnosti generálmajora.
Bol nositeľom vyznamenaní:
Československá vojenská pamätná medaila so štítkom
ZSSR, Orden krasnoe znamia, Medaila Partizán vlasteneckej vojny I. st, Rád Slovenského národného povstania, Československý vojnový kríž 1939, Československá medaila Za
chrabrosť pred nepriateľom, Československá vojenská medaila Za zásluhy II. st., Rád Slovenského národného povstania I. tr., Za zásluhy národa II. st., Odznak partizána MNO,
L´Ordre National de la Legion ďHonneur - Chevalier, Rad
červenej hviezdy, Rad červenej zástavy, Rad práce.

Výbor ZO SZPB Pohorelá oznamuje
členom Základnej organizácie SZPB Pohorelá, že do 31. júla 2017 majú možnosť
sa u členov výboru alebo e-mailom
na adresu zoszpb.pohorela@gmail.com prihlásiť
na autobusový zájazd na Regionálne oslavy SNP
do Krpáčova.
Cena za osobu je 2,- € (v cene je aj občerstvenie
– guláš).
Nezabudnite podporiť našu obec
v súťaži DEDINA ROKA v internetovom hlasovaní verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk.
(Hlasovať sa dá opakovane aj viackrát – po 10 minútach).
Hlasovanie prebieha od 15. mája do 31. júla.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
91 rokov
Mária Gáliková, Jánošíkova 492

90 rokov
Anna Syčová, Partizánska 552

84 rokov
Ing. Juraj Raši, M.R.Štefánika 679

81 rokov
Mária Syčová, Nová 345

80 rokov
Ondrej Baran, Jánošíkova 345
Mgr.Ružena Chlebušová, Nová 337

70 rokov
Mgr.Anna Pletková, Kpt.Nálepku 256
Jozef Ševc, Za Vŕšok 206
Anastázia Babeľová, Pod Brezinou 500
Milan Pompura, Clementisova 742

65 rokov
Ján Janoška, Jánošíkova 437
Júlia Vajdíková, Kpt.Nálepku 296

60 rokov
Elena Maťúšová, Kpt.Nálepku 145
Pavol Brenčič, Partizánska 520
Anna Kanošová, Orlová 614
Anna Simanová, Partizánska 526
Elena Petrušková, Jánošíkova 444

NOVORODENCI
Oliver Pompura, Clementisova 749

ZOMRELÍ
Mária Fukoňová, rod. Syčová
Kpt.Nálepku 309;
87 r.
Jozef Bodnár
Clementisova 729;

67 r.

Ing. Karol Lysina
Orlová 625;
78 r.

V nedeľu 7. mája 2017 celebroval správca našej farnosti vdp. Mgr. Slavomír Marko sv. omšu v exteriéri pri novovybudovanej kaplnke. Počas sv.omše ju zasvätil
Božiemu Milosrdenstvu. Po sv.omši pripravili pre prítomných „domáci“ (blízki susedia) štedré a chutné pohostenie. Kaplnku na ulici Orlovej pri vodnom prameni
„Pod Skalkou“ postavili susedia a obyvatelia blízkeho okolia za materiálnej pomoci Obce Pohorelá a Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá.
(foto: D.Baláž)

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

1907

(v roku 1935 zapísal kronikár Koloman Piliar)

– ŠKOLSKÉ BUDOVY NA SIHLE:

Koncom XIX. a začiatkom XX: storočia materinský jazyk slovenský v škole bol čím ďalej
tým viac vytláčaný a učiteľ z nátlaku peštianskej vlády a svojich nadriadených úradov
musel sa snažiť čo najviac vyučovať maďarským jazykom nášmu ľudu a zvlášť deťom celkom neznámym. Starú budovu cirkevnej školy pokladala maďarská vláda za udržiavateľku slovenského ducha v školskej mládeži, jako aj za nedostačujúcu pre stále vzrastajúci
počet detí, nariadila obci, aby sa postarala o novú školskú budovu. Tak obec vyhovela
želaniu vlády, keď roku 1907 dobudovala veľkým finančným nákladom šesťtriednu školu,
s opatrovňou a s naturálnym bytom pre správcu školy jako aj so 4-mi obytnými budovami
pre učiteľstvo na veľmi mokrých pozemkoch zvaných „Sihla“.

1947 (zapísal kronikár Anton Vajcík) – POČASIE: Počasie tohto roku bolo neobvyklé.
Vyznačovalo sa veľkou suchotou. V lete bola veľká horúčava, ale stalo sa, že na holiach
napadol sneh.
Dňa 12. júna 1947 napadol sneh na holiach ( vyše 10 cm ). Následkom tuhej zimy ovce
aj jalovina s paše musely prísť domov. Viac kusov oviec a jaloviny pomrzlo. Pred napadnutím snehu bola v dedine teplota až +29°C a na holiach +20°C.
OBECNÉ HOSPODÁRSTVO: Obecné hospodárstvo je zamerané plánovanými prácami
v rámci dvojročného plánu. Preliminár príjmový v obecnom rozpočte činil: úhrada 88.368.Kčs, potreba 533.224.- Kčs, schodok 444.368.-Kčs. Bol o 290.805.- Kčs väčší ako munilého roku. Mimoriadny rozpočet: potreba i úhrada činila 16,190.000.- Kčs.
Záverečný účet za rok 1947 k 31.XII. vykazoval skutočný príjem 2,227.831.- Kčs, skutočný výdavok 1,773.724,85 Kčs. Výška mimoriadneho rozpočtu odôvodňuje sa investíSneh na holiach 12. júna 1947
ciami plánovanými v rámci dvojročnice (2RP).
Obecné a okresné prirážky k priamym daniam nemožno vyberať, namiesto toho boly obciam určené náhradové prídely. Obci Pohorelej ročný náhradový prídel
bol vypočítaný výmerom Daňového úradu v Brezne zo dňa 3.IX.1947 č. 779/47 z prirážkových základní priamych daní za daňový rok 1945. Náhradový
prídel v roku 1947 po odpočítaní štátnych srážok činil 150.276.- Kčs.
DVOJROČNÝ BUDOVATEĽSKÝ PLÁN: Rok 1947 je prvým rokom dvojročnice. tunajšej obci boly uložené nasledovné úlohy schválené 2RP na rok
1947: 1.) Oprava vojnou poškodeného domu v obnose 287.727.- Kčs. 2.) Stavba obecného vodovodu v obnose 300.000.- Kčs 3.) Hradenie bystriny potoka
„Kompanice“ z miestnych zdrojov v sume 680.000.- Kčs, 4.) rekonštrukcia vojnou zničených obecných ciest z miestnych vlastných zdrojov za 1,200.000.- Kčs.
5.) Z vlastných zdrojov mieni postaviť na pamiatku padlých vojakov z oboch svetových vojen a Slovenského národného povstania pomník. 6.) Na stavbu
novej meštianskej školy obec dáva štátnej školskej správe bezplatne naturálne práce, čo sa zaraďuje do dvojročného plánu

1957 (zapísal kronikár Ján Príšin) - OSLAVY 25.VÝROČIA BOJOV HOREHRONSKÉHO ĽUDU: Dňa 9. júna konala sa v Pohorelej z príležitosti 25.
výročia streľby do robotníkov z Pohorelej slávnosť, ktorej sa zúčastnili účastníci štrajkov na trati Červená Skala – Margecany. Na slávnosti bolo prítomných
mnoho občanov z Pohorelej a z okolitých obcí. Slávnostný prejav povedal s. Pavel Tonhauser, vedúci tajomník Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska z Banskej Bystrice.
Čo sa vlastne stalo 9.júna 1932? V súvislosti so štrajkami na uvedenej stavbe trate v nemocnici z 9. júna četníci zatýkali dôverníkov a funkcionárov KSČ a
Červených odborárov štrajku a demonštrácii. Vyše 20 robotníkov posadili četníci do vlaku a odviedli do Brezna. Robotníci urobili pokus o ich oslobodenie na
stanici kde sa im to nepodarilo, preto nasadli do vlaku, aby v ceste zatknutých oslobodili. Komunisti z Pohorelej dozvediac sa o situácii zorganizovali na
trati pri Pohorelej živú priehradu z ľudí v úmysle oslobodiť zatknutých. Robotníci idúci z Červenej Skaly zastavili vlak stiahnutím záchrannej brzdy. Rozhnevaný ľud napadol četníkov a chcel oslobodiť zatknutých. Četníci sa však streľbou ubránili a podarilo sa im so zatknutými ujsť. Pri tejto streľbe bol ťažko
zranený jeden robotník a viac bolo ľahko zranených. Naľakaní podnikatelia po týchto udalostiach urýchlene pristúpili na požiadavky robotníkov. V celku sa
dosiahlo zvýšenia miezd od 5 – 25%.
KULTÚRA: Pri všetkej starostlivosti o človeka zabúda sa na Pohorelej na jeho kultúrne
porozumenie. Veľká obec mimo kina nemá kultúrnej miestnosti, kde mládež šľachetnými
zábavami trávila svoj voľný čas. Nie je potom divne, keď naša mládež vyhľadáva zábavu
v krčmách čo na ňu morálne veľmi zle pôsobí.
Taktiež obec Pohorelá nemá ihrisko čo je tiež vážnym nedostatkom, lebo zdravá mládež
akou je naša pohorelská nemá možnosť venovať sa nejakému športu, hoci je na každý
možný nanajvýš schopná.
Akousi záchranou v tejto situácii je kino, ktoré premieta v stredu, v sobotu a v nedeľu.
Kino je počnúc rokom 1957 vo správe MNV. Správcom kina je aj naďalej Michal Chromč.
Jako už bolo spomenuté o nejakej sústavnej kultúrno-osvetovej práci nemožno toho času
na Pohorelej hovoriť. Divadelná činnosť je zriedkavá.
Za celý rok boli 4 vystúpenia cudzích súborov. Naši ochotníci spolu s učiteľským zborom
zahrali divadelnú hru: Juro Daudin a žiaci Osemročnej strednej školy zahrali za réžie
riaditeľa hru: Stratil sa hlásnik Cibuľa. Táto hra mala úspech u obecenstva a hrala sa
celkom trikrát. Pri tejto hre bolo vidieť, že o divadlo je v Pohorelej veľký záujem, len škoda,
že mládež nechápe dostatočne veľký výchovný význam divadla a vyhýba sa podobným
popisné č.83
akciám.
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