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Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla po technickom zhodnotení
Dňa 7. 2. 2018 vo večerných hodinách sa za prítomnosti prezidenta Hasičského a záchranného zboru - gen. JUDr. Alexandra Nejedlého
PhD., generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – p. Vendelína Horvátha, riaditeľa Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici – plk. Ing. Dušana Sľúku, riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Brezne – plk. Ing. Ivana Švantnera v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdanie vozidla CAS 32 T148 do výbavy nášho Dobrovoľného
hasičského zboru. Vozidlo bolo dňa 7. 7. 2017 odovzdané na technické zhodnotenie do Liptovského Hrádku. Hodnota technického zhodnotenia
bola 118.033,86 EUR. Týmto sa významne skvalitnila výbava nášho Dobrovoľného hasičského zboru, za čo patrí naša vďaka Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky – Prezídiu Hasičského a záchranného zboru. Naša obec bola v minulosti takmer dvadsať rokov sídlom hasičskej stanice
profesionálnych hasičov. Vždy sme ich brali ako významnú súčasť našej obce. V roku 2016 sa presťahovali no nových priestorov v Závadke nad
Hronom a od tohto času sa náš hasičský zbor stal pre nás ešte dôležitejším a začali sme veľmi silno pociťovať potrebu na obnovu ich vybavenia
a materiálno- technického zabezpečenia. V roku 2015 sme spolu s predsedom DHZ od Ministra vnútra Róberta Kaliňáka v Banskej Bystrici
prevzali protipovodňový vozík. Už vtedy sme od pána ministra dostali prísľub na technické zhodnotenie nášho vozidla CAS32 T148. Tento sľub
sa stal realitou. Vážime si každého, kto sa zasadil o to, aby dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky dostala primeranú techniku, akú
si pre svoju dobrovoľnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi zaslúži. Veď predpokladom úspešného zásahu je aj spoľahlivé vozidlové vybavenie. Vo februári sme obdržali ďalšiu vynikajúcu správu a to, že nám bola znovu zo strany Ministerstva vnútra – Prezídia Hasičského a záchranného zboru schválená dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30.000 EUR. Za pomoc pri získaní Tatry ako aj za ostatnú pomoc
vyjadrujeme vďaku p. Matejovi Polákovi. Mať v obci vynikajúci DHZ je radosťou, pýchou, ale aj starosťou. Pohorelský zbor oslávi o 4 roky
svoju storočnicu. Práca v hasičských zboroch je často o obetovaní svojho času, o zanietení a som rada, že sa náš zbor omladzuje a pokračuje v
uchovávaní tradície. Nech ich všetkých ochraňuje svätý Florián, patrón hasičov.
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 o 15:00 hod.
v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá.

Týka sa to predškolákov, ktorí do 1. septembra 2018 dovŕšia šiesty rok veku
(narodení od 1.9.2011 do 31.8.2012) alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky a
ich trvalý pobyt je v obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa. V prípade záujmu veľmi radi
v našej škole privítame aj deti z iných obcí.
K zápisu si zákonný zástupca dieťaťa prinesie:
- rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu,
- zdravotný preukaz poistenca dieťaťa alebo jeho kópiu,
- platný občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- vyplnené dokumenty doručené od ZŠ,
- v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa,
- 15 € na moju prvú knihu a školské potreby

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2018/2019 sa bude konať
od 2.– 10. 5. 2018 v čase od 11:00-12:00 hod.
v priestoroch miestnej materskej školy.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať
rodičia dvoj až šesťročných detí v budove školy.
K žiadosti je potrebné predložiť:
- lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
- rodný list dieťaťa,
- preukaz poistenca dieťaťa.
V dňoch 2.-3. mája v čase od 9:30 do 15:30 hod.
sa v materskej škole uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
Rodičia sa môžu so svojimi deťmi oboznámiť s prostredím materskej školy a s podmienkami na poskytovanie predprimárneho vzdelávania

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
24.3. Veľkonočný pokrový turnaj
od 15:30 hod. v pohostinstve OldWest

Termíny zberu plastov
27. 3.

Termíny zberu komunálneho odpadu

24. 4.

14. 3. 28. 3. 11. 4. 25. 4.

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

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

31.3. Veľkonočný turnaj v RAPID ŠACHu
od 9:30 hod. v školskej jedálni
(ŠK Orlová, J.Kanoš)

8.4. TJ Mladosť – OFK Valaská
15:30 - majstrovské futbalové stretnutie
16. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

22.4. TJ Mladosť – FK Sokol Braväcovo
16:00 - majstrovské futbalové stretnutie
18. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

5.5. V Schillerovej stope
6. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu
Zraz účastníkov: o 9:00 na námestí
(MO MS, PaedDr.Janoška)
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

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:00 – 20:00

V APRÍLI BUDÚ V NAŠEJ OBCI OPÄŤ ROZMIESTNENÉ
KONTAJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
Kontajnery po zaplnení budú odvezené. Žiadame preto občanov, aby po odvezení kontajnera nevytvárali na jeho mieste skládky odpadu!
Kontajnerov je dostatočný počet, zber do veľkoobjemových kontajnerov sa robí pravidelne na jar a na
jeseň – využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!
Veľkoobjemové kontajnery sú určené na zber objemného domového komunálneho odpadu. Do
týchto kontajnerov sa nesmie dávať: konáre, tráva, zemina, elektronické spotrebiče ani nebezpečný odpad.
Do kontajnerov nepatrí ani odpad zo stavebných a výkopových prác – na vývoz takéhoto odpadu si musí objednať kontajner každý stavebník individuálne prostredníctvom Obecného úradu
v Pohorelej.
ZBER ELEKTROODPADU SA USKUTOČNÍ V DRUHEJ POLOVICI MESIACA APRÍL
V APRÍLI SA USKUTOČNÍ AJ VÝKUP PAPIERA I ZBER ŠATSTVA

V sobotu 10. februára sa uskutočnil už 25. ročník volejbalového turnaja obcí Horehronia
„O putovný pohár starostky obce Pohorelá“, ktorý sa konal pri príležitosti 73. výročia
oslobodenia obce. V dramatických zápasoch systémom každý-s každým si zmerali sily 4
družstvá. Z turnajového víťazstva sa napokon radovali hráči Braväcova.
Konečné poradie: 1. Braväcovo, 2. Pohorelá A, 3. Polomka, 4. Pohorelá B

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Vybavte si doklady včas bez stresov
Využite možnosť vybaviť si doklad bez stresu
a bez čakania na príslušnom oddelení dokladov počas
bežných stránkových dní ešte pred obdobím letných
dovoleniek. Každý, kto požiada o elektronický podpis,
dostane bezplatne čítačku.
Nezabúdajte na to, že práve teraz je najvhodnejší čas aj na
vybavenie cestovných pasov bez dlhého čakania, pretože v tomto
období je nižší záujem o vydanie dokladu, a tak je možné vyhnúť sa
hlavnému náporu. Pred dovolenkovým obdobím, ktoré začína už v
máji, evidujeme každý rok zvýšený záujem občanov najmä o vydanie cestovného pasu, čím sa značne predlžuje doba čakania. Odporúčame občanom skontrolovať si platnosť cestovného pasu. Cestovný pas si môžete vybaviť 180 dní pred skončením jeho platnosti.
Včas skontrolujte aj doklady svojich detí.
- OR PZ SR Brezno -

LYŽIARSKÝ VÝCVIK 2018
V dňoch od 26.2. do 2.3.2018 sa v našej škole uskutočnil lyžiarsky výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci 7.
ročníka, inštruktori Mgr. Jozef Šajša a PaedDr. Gabriela Kanošová, pedagogický dozor Mgr. Renáta Kantorisová.
Výcvik sa realizoval v obci Vyšné Ružbachy v lyžiarskom stredisku Skipark Vyšné Ružbachy. Prebiehal v
dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením inštruktorov.
V priebehu výcviku boli žiaci oboznámení s témami:
- Biely kódex
- Lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo na horách
- Pravidlá pohybu a pobytu na horách
- Technika a metodika lyžovania
- Zdravotnícka prednáška
Každý večer si žiaci spríjemňovali programom v priestoroch penziónu San André II. Na večerné teoretické vzdelávanie využívali techniku z projektu MRK.
Touto cestou vedenie školy ďakuje pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Penziónu San André za ubytovanie a výbornú stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní. Ďakujeme!!!

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Pozvánka na Valné zhromaždenia
Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá so sídlom Nová 392, Pohorelá, pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutia valného
zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia:
v prvom termíne v nedeľu 8. apríla 2018
o 14:45,

JUBILANTI
92 rokov
Františka Tešlárová, Clementisova 755

88 rokov
Ján Pompura, Kpt.Nálepku 295
Ján Haluška, Za Vŕšok 230

následne v druhom termíne v rovnaký deň o
15:00, v prípade nedostatočného počtu hlasov
pre rozhodovanie Valného zhromaždenia zvolaného na prvý termín.

86 rokov
Anna Refková, Orlová 659
Juliana Tlučáková, Orlová 638
Anna Tlučáková, Clementisova 808

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa
8. apríla 2018 o 15:15 v prípade nedostatočného počtu hlasov pre rozhodovanie riadnych
valných zhromaždení zvolaných na prvý a
druhý termín.
Zasadnutia valných zhromaždení sa uskutočnia v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou Pohorelá, na adrese Kpt.Nálepku 878 v Pohorelej, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Voľba mandátovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zhromaždenia
6. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločenstva za r. 2017
7. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti
8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
9. Návrh výrobno-finančného plánu na r. 2018
a návrh na rozdelenie zisku
10. Diskusia
11. Uznesenia
12. Záver

83 rokov
Rudolf Vašíček, Pohorelská Maša 13
Mária Latináková, Kpt.Nálepku 251
Štefan Matula, Pohorelská Maša 8

81 rokov
Mária Gáborová, Pohorelská Maša 5

80 rokov
Mária Uriašová, Clementisova 734

75 rokov
Cez víkend 24.-25. februára sa v Bachledovej doline konali
majstrovstvá Slovenska v zjazdovom lyžovaní. V pretekoch
obrovského slalomu v kategórii A1 obsadil vynikajúce 2.
miesto Miroslav Malecký.

Pavol Rosiar, Pohorelská Maša 10
Anastázia Čellárová, Pohorelská Maša 12

70 rokov
Eva Adameková, Pohorelská Maša 10
Jozef Putnok, Partizánska 528
Božena Rosiarová, Pohorelská Maša 10

65 rokov
Mária Syčová, Clementisova 759
Matej Gálik, Partizánska 547
Helena Hrčáková, Orlová 605
Mária Syčová, Partizánska 552

60 rokov
Jozef Malecký, Kpt.Nálepku 70
Peter Puťoš, Orlová 634
Ján Gálik, Jánošíkova 492
Jozef Krešák, Orlová 570

NOVORODENCI
Účasť členov spoločenstva na zasadnutiach
valných zhromaždení je nutná.
Poučenie: Členovia spoločenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia aj 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 uappspohorela.blogspot.sk
výbor UaPPS Pohorelá

Jenifer Bučková, Za Hronom 831

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

Centrum právnej pomoci
Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ako štátna
rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených podmienok.
Na Slovensku aktuálne pôsobí 14 kancelárií a 6 konzultačných pracovísk – najbližšie sa nachádza v Brezne (Mestský
úrad Brezno – zasadačka č. 2, Nám. gen. M. R. Štefánika 2) - Na konzultáciu je potrebné sa vopred objednať!
Kontakt: Lemberková Janka, Mgr. - 048/6306 240, janka.lemberkova@brezno.sk, www.centrumpravnejpomoci.sk
Čas konania: každá streda v čase od 8.00 h do 13.00 h a každý piatok v čase od 8.00 h do 14.00 h
Konzultačné stredisko CPP ponúka právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi
a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.
Poplatok: 4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

ZOMRELÍ
Margita Detvajová, r.Hlaváčiková
Pohorelská Maša 10; 92 r.
Matej Syč
Orlová 598;

84 r.

Emília Musilová
Pohorelská Maša 57; 41 r.
Juraj Haluška
Kpt.Nálepku 283;
81 r.
Ján Halaj
Kpt.Nálepku 285;

82 r.

Ján Gandžala
Kpt.Nálepku 310;
61 r.

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

1948 (zapísal kronikár Anton Vajcík) – FEBRUÁROVÉ UDALOSTI U NÁS: Februárové udalosti, ktoré sa skončily víťazstvom pracujúceho ľudu,
maly ohlas i v našej obci. Minuly sa tu pokojne. Po februárových udalostiach miestna politická organizácia Demokratickej strany prestala jestvovať
a ostala jediná Komunistická strana ako vedúca strana pracujúceho ľudu.
 fotografia členov Miestneho národného výboru – ich mená sú nasledovné: ležiaci zľava doprava Matej Buvala, Ján Hudák, Jozef Terek.
V druhom rade sediaci: Matej Petruška, Jozef Tlučák, Karol, Oravec, Karol Rochovský (predseda MNV), Ján Doboš (tajomník MNV), Jozef Maťúš, Mária Poláková, Matej Paroš. V treťom rade: Ján Ševc, Matej Paľus,
Karol Krčma, Matej Malecký Garaj, Ľudovít Sedmák, Jozef Syč Kriváň
Vyšný, Ján Miško, Juraj Refka Trochár, Matej Pompura, Jozef Kubanda.
V štvrtom rade stojací: Ondrej Lysina, Karol Petruška, Jozef Syč Kriváň
Nižný, Karol Syč Milý, Ján Pompura, Ján Hazák, Juraj Chlebuš, Jozef
Halaj, Juraj Onisko.
Členom rady Okresného národného výboru v Brezne je i náš
občan z Pohorelej Matej Syč Milý, ktorý sa stal členom rady
po Pavlovi Zubkovičovi.
ZMENA V OSOBE PREDSEDU MNV : Doterajší predseda MNV Karol Rochovský sa vzdal zápisnične a dňa 4. marca 1948 zápisnične odovzdal
Úrad MNV. Novým predsedom sa stal Matej Paroš.
MIESTNY AKČNÝ VÝBOR (MAV): V obciach zriadené boly miestne akčné výbory. Jeho predsedom bol najprv Matej Paroš potom Karol Syč
Krkoš, zapisovateľom učiteľ Ladislav Kmeť..
DVOJROČNÝ BUDOVATEĽSKÝ PLÁN: Tohto roku pokračovalo sa v započatých investičných prácach v prvom roku dvojročnice. Úlohy uložené schváleným 2RP na rok 1948 pozostávaly: 1. Pokračovanie v stavbe obecného vodovodu a to práce za 450.000 Kčs (2RP). 2. Pokračovanie
v hradení potoka Kompanica s úhradou z miestnych zdrojov (2M) v sume za 300.000 Kčs. Tedy práce spolu za 750.000 Kčs. Boly prevedené práce
pri vodovode za 70.000 Kčs, pri hradení potoka za 150.000 Kčs, dovedna za 220.000 Kčs. Splnil sa plán v roku 1948 zaokrúhlene len na 27 %,
pretože nemohly byť načas vypracované príslušné projekčné práce.
Obecný verejný rozhlas – Zavedenie obecného rozhlasu znamená dôležitý medzník v živote obce po stránke hospodárskej, kultúrnej a pokrokovej.
Poruchy v plnení rôznych povinností sa týmto značne zmenšujú. Porozumenie vedúcich činisteľov obce a občianstva pre zadováženie verejného rozhlasu je dobrým svedectvom ich starostlivosti pre všeobecné dobro obce.
Dňa 12. marca 1948 začal fungovať verejný rozhlas v obci, kedy ho predseda MNV Matej Paroš krátkym preslovom odovzdal do verejného užívania.
Prístroje kompletnej verejnej ústredne pre verejný rozhlas dodala firma A-Zet rádio Brno. Kompletná ústredňa je typu B 100W, číslo továrné 325,
prináleží k nej 8 reproduktorov 6W a 4 reproduktory 12W a 1 mikrofón, s prístrojami dodala firma i jednu platňu. Pri prevzatí boli prítomní za obec:
Matej Paroš, preddseda MNV a Ján Doboš, tajomník MNV, za firmu A-Zet rádio: Ing. Nikolaj Bozduganov.
Konečný účet za zavedenie obecného verejného rozhlasu bol 141.511,30 Kčs. Stĺpy zariadila obec sama vo vlastnej réžii, čo nie je v uvedenej sume
započítané. Obec zavedenie verejného rozhlasu okrem práce nestálo nič, lebo sa zadovážil z náhrady, ktorú obec dostala za kopanie zákopov počas
povstania. Peniaze maly sa vyplatiť občanom, no títo po predchádzajúcom vysvetlení a poučení zriekli sa príslušnej odmeny v prospech spoločnej
užitočnej veci a takto zariadil sa v obci verejný rozhlas.
1958 (zapísal kronikár Ján Príšin) – POČASIE: Počasie hneď od začiatku januára nebolo zrovna priaznivé. Dostavili sa tuhé mrazy, ktoré spolu s množstvom snehu zatlačili ľudí do príbytkov. Pomerne tuhá dlhá zima pretiahla sa až do konca apríla. Leto bolo pomerne dosť chladné a daždivé. V dôsledku dostatočnej vlahy urodilo sa hodne krmovín, najmä trávy, ktorá pokosená nemohla pre dážď dostatočne uschnúť. Značné množstvo krmovín
pomohlo však obyvateľom zaistiť sa na zimu. Neblahý vplyv dažďov prejavil sa na zemiakoch, ktoré pri veľkej vlhkosti zhnili, takže pre skonzumovanie ich ostalo pomerne málo.
Po sychravom lete dostavila sa sice suchá, ale chladná jeseň, ktorá sa pretiahla skoro do Vianoc, ktoré boli bez snehu. Babieho leta, ktoré spomínajú
starí toho roku nebolo.
POŽIARNY ZBOR: O požiarnom zbore treba hovoriť, že tak ako po minulé roky i tohoto roku vyvíjal slušnú činnosť. Poriadal cvičenia a zúčastnil sa i cvičenia CO v Brezne odkiaľ vyšiel ako víťaz.
Požiarny zbor je jedinou najaktívnejšou zložkou v obci. O jeho úroveň a ďalší rast stará sa sústavne
jeho viacročný veliteľ Jozef Fúr, ktorý doviedol požiarny zbor na takú úroveň, že je schopný súťažiť
v súťažiach s ktorýmkoľvek zborom v okrese. Je predpoklad, že po dodaní motorového vozidla a vystavení novej strážnice bude skôr ešte lepšie pracovať.
MOTOROVÉ POŽIARNE VOZIDLO: Ako ďalší prínos pre obec treba spomenúť motorové požiarne vozidlo, ktoré umožní jednak rýchlu dopravu motorovej striekačky,, jednak požiarneho družstva na miesto požiaru. Toto vozidlo dostala obec Pohorelá za vzornú činnosť požiarneho zboru a za
prvenstvo v súťažiach v rámci okresu Brezno.
PREMIESTNENIE POŠTOVÉHO ÚRADU: K podujatiam roku 1958 treba tiež pripočítať premiestnenie poštového úradu z bytu Kršniaka pri
železničnej stanici do budovy MNV, čo sa previedlo v lete tohoto roku. Aj tu sa vyšlo ústrety obyvateľstvu, ktoré muselo chodiť do svojho poštového
úradu skoro tri kilometre. Zabezpečilo sa tak rýchlejšie spojenie obce s ostatným svetom ako aj rýchlejšie doručovanie zásielok došlých na poštový úrad.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE: V obci pracuje osem spoločenských organizácií: Zväz československo-sovietskeho 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

