informačné noviny Obce Pohorelá;

Núdzový stav je znovu predĺžený o ďalších 40 dní
Vláda Slovenskej republiky na zasadnutí v stredu 17. marca 2021 opäť
predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní. Ministri tak rozhodli na základe
odporúčaní odborníkov na Pandemickej komisii. Potvrdiť to musí ešte parlament.

Od 15. marca 2021 platí povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu FFP2
alebo KN95 vo všetkých vnútorných priestoroch všetkých budov (okrem domácnosti). Pri športe a iných aktivitách v exteriéri respirátor potrebný nie je, no je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.
Zákaz vychádzania od 5.00 h do 01.00 h naďalej platí. V čase Od 5.00 h do 20.00 h
možno ísť iba na nákup nevyhnutných potrieb či preventívnu prehliadku k lekárovi, či už ako pacient alebo sprievod. V tomto čase môžu ísť občania starší ísť
osoby staršie ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutí, ktorí sa pohybujú pomocou
vozíka, a osoby so stredným alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo závažnou
poruchou autistického spektra. Výnimkou je aj cesta do školy a späť.
Pozitívnym na COVID-19 je zakázané vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane
vstupu do predajní.
Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov (pondelok – piatok v čase od 9:00 do
11:00) môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe
preukazu ZŤP a preukazu asistenta
Pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a negatívnym
testom nie starším ako 7 dni.
Pobyt v prírode a individuálny šport je možný v rámci okresu bez obmedzenia
času. Cestovanie mimo okres bydliska za účelom rekreácie alebo športu nie je
povolené.
Zakázané sú cesty do zahraničia za účelom rekreácie.
Aktuálne opatrenia a obmedzenia nájdete na
Pre otázky občanov a na upresnenie prijatých opatrení zriadil
Úrad verejného zdravotníctva SR emailové konto: koronapodnety@uvzsr.sk.
Epidemická situácia na Slovensku sa vďaka opatreniam stabilizovala a mierne zlepšila.
Treba byť však naďalej zodpovedný.

Všetky dôležité a overené informácie o koronavíruse a chorobe COVID-19,
ako aj platné opatrenia a obmedzenia nájdete na internetových stránkach:
www.korona.gov.sk (CALL CENTRUM 0800 221 234 alebo *0123)
Úrad verejného zdravotníctva SR - http://www.uvzsr.sk/
Ministerstvo vnútra SR - http://www.minv.sk/
Ministerstvo zdravotníctva SR - https://www.health.gov.sk/
Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách
(najmä verejnoprávnej
)

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/22
bude 14. apríla 2021 o 15:00 hod.
Spôsob zápisu bude určený s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Bližšie informácie budú upresnené podľa aktuálnej hygienickoepidemickej situácie týždeň pred termínom zápisu.
Upozorňujeme, že vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením
COVID-19 môže byť spôsob a priebeh zápisu zmenený rozhodnutím ministra školstva SR. Odporúčame preto sledovať internetovú stránku školy (http://www.zspohorela.edu.sk/), kde budú priebežne zverejňované aktuálne informácie v súlade s
prijatými hygienicko-epidemiologickými opatreniami, uzneseniami vlády a rozhodnutiami rezortu školstva.
Mgr. Jozef Šajša – riaditeľ ZŠ s MŠ

ročník XVII.;

MAREC 2021;

- ZADARMO -

Preventívne opatrenia na predchádzanie
vzniku požiarov v prírodnom prostredí
Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom
živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky
jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce upozorniť najmä pred tradičným nešvárom
– vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské
životy! Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť
kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či
v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti
lesa. Stačí trocha nepozornosti, či panika. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi
striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy:

 zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na miestach, kde by sa
oheň mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové oblasti v blízkosti
lesa, opekačky v lesných porastoch mimo určených a vyznačených miest a pod.);

 zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov;
 zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť:

 vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb;
 požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť improvizovanými prostriedkami (haluz, alebo vrecovina „ubijeme oheň“, čím zamedzíme prístupu vzduchu a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia;

 ak máte po ruke vodu, majte šaty vždy mokré a dýchajte cez
mokrú ochrannú šatku;
Včasné spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je
dôležitá! Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov na telefónnom čísle 150 alebo 112.
Prajeme Vám pokojné prežitie jarného obdobia bez zbytočných
požiarov.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Brezne

PRI SČÍTANÍ POZOR
NA PODVODNÍKOV!
Podvodníci si našli novú kreatívnu formu
ako zneužiť najmä starších obyvateľov pri
projekte sčítania. V Banskobystrickom kraji
boli zaznamenali podvodné telefonáty, keď
neznáma osoba sa obyvateľovi predstavila ako
pracovník Štatistického úradu SR a žiadala od
neho osobné informácie.

Dôrazne pripomíname, že sčítanie
prebieha výlučne elektronicky, obyvateľ
sa
sčítava
sám
na
stránke
www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii. Pomôcť mu môže rodinný príslušník alebo blízky známy. Nikto zo Štatistického úradu SR nekontaktuje obyvateľa telefonicky, ani nechodí k nemu domov! Ak podobný pokus zaznamenáte kontaktujte prosím bezodkladne obec
a políciu! Neposkytujte telefonicky
o sebe žiadne osobné údaje neznámym
ľuďom a nevpúšťajte nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho asistenta k sebe do
obydlia.
Jedná
sa
o podvodníka!
Do domácnosti neposiela nikoho ani Štatistický úrad SR, ani Obecný úrad.
Občania, ktorí nemáte počítačové
zručnosti alebo možnosti na elektronické sčítanie požiadajte o pomoc svojich príbuzných alebo blízkych známych.
Ak potrebujete pomoc pri sčítaní kontaktujte call centrum Štatistického úrad Slovenskej republiky. Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) je každý deň v čase od
8:00 do 20:00 hod. k dispozícii
CALL
CENTRUM
na
telefónnom
čísle +421 2 20 92 49 19.
Všetky potrebné kontakty nájdete
na stránke www.scitanie.sk
Cieľom sčítania je získať vyčerpávajúce
dáta o živote obyvateľov a fakty, ktoré nie sú
nikde inde zachytené. Sčítanie sa prvýkrát uskutočňuje plne elektronicky, bez papierových
formulárov a prvýkrát integrovane, s maximálnym využitím informácií z existujúcich administratívnych zdrojov.
Výsledkom budú nenahraditeľné a jedinečné informácie pre prijímanie rozhodnutí
skvalitňujúce život na Slovensku a údaje pre
porovnanie života obyvateľov v dlhodobom
horizonte.
Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa
svojim príbuzným a blízkym, ktorí si
nevedia poradiť s elektronickým sčítaním.

„Čo sú veštci,
keď vedia koľko bude nakazených?“
Nie nie sú. Zaradenie okresov do stupňov
ohrozenia podľa COVID AUTOMATu funguje tak,
že podľa smerodatných čísel za predchádzajúci
týždeň sa vždy v utorok okresy zaradia do niektorej skupiny ohrozenia („označia sa jednou z farieb“: čierny bordový, červený a rúžový) a z toho
vyplývajúcich opatrení a obmedzení platných pre
až ten nasledujúci týždeň. Každý utorok je nová
mapa okresov na ďalší týždeň podľa čísel z minulého týždňa.
Je to preto, aby sa opatrenia nemenili s okamžitou platnosťou. Máme tak čas sa na ne pripraviť
- predsa len je asi lepšie vedieť už v utorok, že sa
napr. zavrú školy od nasledujúceho pondelka, ako
keby sme sa v utorok dozvedeli, že zajtra sú zavreté. Všetko v duchu - aby sa to nemenilo z hodiny
na hodinu. Má to svoju logiku. Ľudskú aj epidemickú.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
23. 3.

20. 4.

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

24. 3.

7.4.

21. 4.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V NAŠEJ OBCI V ROKU 2020
V minulom roku sme vyprodukovali 768,935 ton komunálneho odpadu. Z tohto množstva bolo vyseparovaných a určených na recykláciu 185,405 ton, čo predstavuje 24,11 %-nú mieru triedenia. V roku 2019 bola
miera triedenia 13,9 % (632,102 ton všetkého komunálneho odpadu a 87,844 ton vyseparovaného odpadu).
Na základe miery triedenia sa určujú zákonne poplatky za uloženie zmesového komunálneho odpadu
a objemného odpadu. V roku 2021 tak budeme platiť 27 € za tonu skládkovaného odpadu.
Čím viac odpadu vytriedime, tým môžu byť poplatky za skládkovanie nižšie.
Občan za zber a odvoz separovaného odpadu neplatí.
papier a lepenka
15,453 t
Náklady v roku 2020
sklo
36,115 t
na zber, odvoz a skládkovanie
75.233 €
viacvrstvové kompozitné obaly
0,639 t
odpadu:
(z mlieka, džúsov, tzv.TETRApacky)
na prevádzku kanalizácie
38.486 €
obaly z kovu (plechovky, konzervy)
0,547 t
a čističky odpadových vôd:
elektroodpad
8,286 t
Príjmy v roku 2020
jedlé oleje a tuky
0,280 t
poplatky za komunálny odpad:
32.244 €
plasty
22,496 t
stočné:
14.306 €
železo a oceľ
2,689 t
biologicky rozložiteľný odpad
98,9 t
z verejných priestranstiev
zmesový komunálny odpad
383,02 t
objemný komunálny odpad
200,51 t
Spolu komunálny odpad:
-

z toho separovaný odpad:

768,935 t
185,405 t

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 11. 3. 2021
Uznesenie č. 1/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
2. zmeny a doplnenia programu obecného zastupiteľstva v takom znení, ako je program uverejnený na
titulnej strane návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 2/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:
1. zapisovateľku: Anna Syčová;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.
B. SCHVAĽUJE:

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Jozef Baran;
C. VOLÍ:

1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Ľubomíra Lysinová;

Uznesenie č. 3/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Poskytnutie finančnej podpory na rekonštrukciu lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Brezno vo
výške: 2.000 EUR (slovom: dvetisíc EUR).

Uznesenie č. 4/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie starostky obce.

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v
prospech neziskových organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom
rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.
Ako poukázať podiel zaplatenej dane?
Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.
1. Sám si podávam daňové priznanie:
- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej
dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov
- Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31.
marca (buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný
podľa Vášho trvalého pobytu) alebo elektronicky
2. Zamestnávateľ mi urobí ročné zúčtovanie dane:
- Od zamestnávateľa si vyžiadajte Potvrdenie o zaplatení
dane z príjmov
- Vyplňte tlačivo Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane
- Obidve tlačivá podáte do 30. apríla osobne alebo poštou na
ktorýkoľvek daňový úrad

Organizácie so sídlom v našej obci, ktoré
môžete v tomto roku podporiť:
Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt. Nálepku 291, Pohorelá,
IČO: 37891324;
PLŤ,
1. mája 84, Pohorelá, IČO: 37824856;
Pohorelá Vedno,
Clementisova 826, Pohorelá,
IČO: 52102718;
Rodičovské združenie
pri základnej škole v Pohorelej,
Kpt. Nálepku 852, Pohorelá,
IČO: 37950835
Telovýchovná jednota
Mladosť Pohorelá,
Pohorelá 780, Pohorelá, IČO: 17060711

SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE
ŠÚ SR A ÚVZ SR
Štatistický úrad Slovenskej republiky spolu s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
vyzývajú obyvateľov, aby využili bezpečnú možnosť sčítať sa elektronicky v pohodlí domova.
V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak vás o to požiadajú. Sčítavate
sa bezpečne, nekontaktne, v pohodlí domova a vyplnenie elektronického formuláru netrvá viac ako 10
minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Táto forma je z epidemiologického pohľadu
ideálna a nepredstavuje riziko. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
89 rokov
Anna Refková, Orlová 659
Anna Tlučáková, Clementisova 808
Juliana Tlučáková, Orlová 638

84 rokov
Mária Gáborová, Pohorelská Maša 5

83 rokov

SČÍTANIE JE POVINNÉ: Nakoľko všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať

Mária Uriašová, Clementisova 734

sa vyplnením elektronického formulára, Štatistický úrad SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR vyzývajú, aby tak obyvatelia urobili elektronicky a pomohli sa elektronicky
sčítať aj svojim starším príbuzným.

Mária Poláková, Hviezdoslavova 63

Za prvé štyri týždne sčítania si zákonnú povinnosť sa elektronicky sčítať splnilo 67% obyvateľov
Slovenska, čo je takmer 3 770 000 sčítaných. V Pohorelej sa sčítalo 64 % obyvateľov.
V rámci pobytu doma, preto odporúčame neodkladať sčítanie. Ak ste si ešte zákonnú povinnosť sčítať sa nesplnili, odporúčame urobiť tak v najbližších dňoch. Všetko potrebné nájdete na
www.scitanie.sk a máte možnosť stiahnuť si aj mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021.
Obyvateľ nájde pomoc aj na linke: 02 / 20 92 49 19

81 rokov
80 rokov
Júlia Buvalová, Orlová 615

75 rokov
Mária Janošková, Clementisova 819
Jozef Pompura, Kpt. Nálepku 290
Mária Vírusová, Orlová 572

70 rokov

PRED 90 ROKMI ZOMREL
JOZEF BAHÉRY
- hudobný skladateľ, pedagóg,
publicista a regenschori.
Narodil sa 8.12.1844 v obci
Muráň, zomrel 12.3.1931 v Pohorelej, kde je aj pochovaný.
Bol autorom vyše 100 cirkevných skladieb skladieb, z ktorých zostavil 2 publikácie - v roku 1883 vydal
spevník
pohrebných
piesni Trúchlivé
hlasy a v roku 1894 Adventné a vianočné piesne.
Národný umelec Mikuláš Schneider Trnavský
prevzal zo zbierky jeho cirkevných piesni do Jednotného katolíckeho spevníka šesť piesni, čo bolo zo
strany náročného nestora a majstra modernej kompozície pre J. Behéryho veľké vyznamenanie.
Jozef Bahéry zbieral a knižne vydal slovenské ľudové piesne, v periodikách Slovenské noviny a Vlasť
a svet uverejnil okolo 20 ľudovýchovných poviedok,
hlavne s historickými námetmi (napr. cyklus o kráľovi
Matejovi).
V rokoch 1874-1931 pôsobil ako učiteľ a organista v Pohorelej.
V mimoškolskej a mimokantorskej činnosti mal
viac funkcii: sedem rokov bol členom výboru Gemerskej župy, bol prvý predseda Veľkorevúckeho učitelského spolku, štyrikrát bol predsedom Muránsko-horehronského učiteľského spolku, šesť rokov hlavným
notárom učiteľského spolku v rožňavskom biskupstve
a ďalšie.
Bol nositeľom radu „Pro ecclesia et Pontifice“,
ktorý mu udelil v roku 1923 pápež Pius XI za skladateľskú činnosť na poli chrámovej hudby, a vyznamenania „Strieborný kríž rytierskeho rádu bulharského
cárskeho dvora“, ktoré mu v roku 1904 udelil Ferdinand Coburg.
Hrob Jozefa Bahéryho v pohorelskom cintoríne je
Národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom
pamiatkovom zozname pamiatka histórie – dejiny
hudby. Obec Pohorelá v rokoch 2015-2017 realizovala úplnú rekonštrukciu hrobu o celkových nákladoch 5.122 € (z toho 4.650 € z príspevku z rozpočtu
Banskobystrického samosprávneho kraja).

PRED 10 ROKMI ZOMREL
JÁN ČALOVKA

Helena Hazáková, Jánošíkova 467
Mária Chromčová, Hviezdoslavova 52
Ján Kybák, Orlová 582
Ján Vojtko, Kpt. Nálepku 186
Peter Zlúky, Pohorelská Maša 45

65 rokov

- úspešný slovenský priemyselný dizajnér, ktorý navrhoval
aj hračky pohorelskej továrne

Mária Refková, Nová 328
Marta Vojtková, Clementisova 743

Narodil sa 21.12.1936 v Drženiciach, zomrel 15.3.2011 v Leviciach

Filoména Hazáková, Jánošíkova 494
Mária Vojtková, Športová 359

Ján Čalovka je jednou z osobností, ktoré
dali slovenskému dizajnu druhej polovice 20.
storočia špecifické črty a profesionálnu kvalitu. Nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenského dizajnu získal najmä pôsobením v podniku Sandrik Dolné Hámre, kde pracoval desať
rokov ako návrhár stolovacieho riadu, príborov a úžitkovodekoratívnych predmetov.
Ján Čalovka v roku 1968 predložil návrh
hračky - model pásového traktora pod výrobným označením T68. Ďalšou hračkou bol návrh autíčka pod obchodným označením
OP69. Kovové hračky z pohorelskej továrne aj
s dizajnom od J.Čalovku vlastní veľa zberateľov a múzeí na Slovensku, v Českej republike,
ako aj v zahraničí.

60 rokov

NOVORODENCI
Michal León Jurský, Orlová 596

ZOSNULÍ
Mária Tajbošová, r. Palusová, 70 r.
Anna Strauszová, r. Tlučáková, 73 r.
Ján Vírus, 96 r.
Mária Vírusová, r. Buvalová, 86 r.
Mária Vojtková, r. Halajová, 80 r.

Infolinka COVID-19

Denne od 8:00 do 20:00 hod.
Volajte na 0800 174 174
Menu infolinky:
1 – informácie k aktuálnym opatreniam
2 – zmena v požiadavke na testovanie
3 – zmena v požiadavke na očkovanie
4 – registrácia na očkovanie
( prednostne pre osoby 85+ )
Zo zahraničia +421 222 200 910
CALLCENTRUM Úradu verejného zdravotníctva SR:
0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Banská Bystrica:
0918 659 580

NEŽÍT NADARMO – Josef Korejz Blatinský
Do široka otevřeného srdce silně věřícího estéta, kronikáře, malíře a etnografického dokumentaristy Josefa Korejze Blatinského, byla vtěsnaná celá naše tehdejší
Československá vlast. Nejvíce ztvárňoval svou domovinu a lidičky v Orlických horách, ale podle rozsahu prací vytvořených na Slovácku, byl v šedesátých letech
právě tímto koutem země doslova učarován. Souhrou náhod soubor mnoha až nyní objevených maleb a dokumentačních snímků s překvapivým pozitivním emočním
nábojem, utváří nový most do minulosti, pomocí něhož lze kráčet dosud nevídanou cestou našich předků, z nichž mnozí ještě žijí. Nepromeškejme tuto příležitost.
Motto Blatinského „Nežít nadarmo“ je pro nás všechny výzvou, společným příběhem.
Projekt „Nežít nadarmo“, který spolu s Veličanem panem Luďkem Mikáčem, pamětníky a jejich potomky, vlastivědnými a folklorními nadšenci aktuálně v této
nelehké době vytváříme, má za cíl udělat radost a zaznamenat neodkladně, co se skutečně prožilo v přítomnosti Josefa Korejze Blatinského. Zpřehlednit, vystavit a
publikovat rozsah Blatinského děl a pomocí moderních technologií usnadnit generační komunikaci s vazbou na minulost, estetiku, lidovou tvorbu a folklor.
Josef Korejz - Blatinský (3.5.1909 - 28.5.1989) se narodil v Javornici v milované osadě Blatiny, po níž převzal svůj malířský pseudonym. Po studiu na rychnovském
gymnáziu se chtěl stát malířem, ale sociální poměry mu v jeho snu bránily. Josef Korejz navštěvoval kurzy pro samouky u různých malířů. Pocházel z chudé rodiny.
Jeho matka, kterou byl vychován jako oddaný a hluboce věřící katolík, pracovala v zemědělství a nikdy neměla více než chalupu a kousek pole. Hluboká a upřímná
víra, kterou však nikdy nestavěl na odiv, jej provázela celým životem. Obdivovat výtvory lidského umu a přírodu se vydával na dlouhé poutě pěšky i na kole.
V roce 1946 navštívil J.K.Blatinský slavnosti ve Strážnici a Velehrad. Prožité zážitky vázané na "Malovaný kraj" se mu staly impulzem k opakovanému návratu
na Horňácko a rozsáhlému výtvarnému vyjádření pomocí ilustrací a fotografií. Jeho dokumentační činnost však zabírá Slovácko, Dolňácko, také Hanou, část Valašska,
Chodsko, Blata. Poznal také Slovensko - Čičmany, Horehroní, Záhorí, Šariš a mnoho dalších koutů s uchovaným folklorem. Krajina, lidová obydlí, sakrální stavby,
křty, svatby, pohřby, poutě, slavnosti, folklorní osobnosti, prostí lidé i prosté živobytí zachycené na akvarelech a snímcích Josefa Korejze Blatinského, nejsou v
některých případech naprosto výtvarně dokonalé ani technicky brilantní po stránce fotografické, avšak nepopiratelná hodnota jeho rozsáhlého díla je dokumentační.
Obrazy a obrázky prodával sousedům, přátelům i jiným zájemcům a tak získával menší obnosy na cesty po kraji, k nákupu kreslířských a malířských potřeb a
knih. Maloval i za králíka, nocleh a pohoštění. Díla Josefa Korejze Blatinského jsou nyní součástí expozice Památníku Sedláčkových v Javornici. Zde zdobí i prostory
Základní školy, Obecního úřadu a mnohá obydlí. Řadu děl dnes uchovává Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Českoslovanská společnost
národopisná, jíž byl členem a dopisovatelem. Spřátelil se snadno s lidmi, jejichž zájem byl tradiční způsob života. Není divu, že byl přijímán jako očekávaný a vítaný
host. Dle vyjádření pamětnice z jeho rodné Blatiny, prastrýček Josef putoval, aby maloval, dokumentoval a prožíval krásy našeho prostého lidu a malebných míst
naší vlasti. Nic jiného vlastně nedělal, to jej pohltilo natolik, že sám sebe zanedbával. Zanechal však neuvěřitelné množství prací.
Ve starším věku byl stále víc trápen starostmi o vlastní přežití. Neměl nikoho, kdo by se staral o jeho běžné denní i dlouhodobější všední starosti. Po cestách
nepřestával putovat, ale někdy již používal autobus i na kratší vzdálenosti. Do konce života ve svém díle neustal, pracoval vlastně do posledního dne. Skonal náhle
v krátké těžké nemoci.
Pavel Foltýn – autor projektu „Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský“ ; kontakt: certifikato@seznam.cz
Poznáváte své předky? Hledáme tyto informace k tvorbě mostu do minulosti. Jak na to, se dozvíte na webu: Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský

pozn.: Fotografie J.K.Blatinského budeme pridávať aj na Facebook-stránke Pohorelá (Pohorelci, Pohorelčania a priatelia Pohorelej) do zdieľaného albumu
„Pohorelá vo víre času....“, do ktorého má možnosť pridať historické fotografie z Pohorelej zo svojho archívu každý.
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Takto vypadalo „neelektronické“ sčítanie obyvateľstva v roku 1940
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