informačné noviny Obce Pohorelá;

Pohorelčania na festivale v Amerike
V dňoch 23.-28.6.2011 sa v hlavnom meste
štátu West Virginia v Charlestone (USA),
druţobnom meste Banskej Bystrice uskutočnil
festival na ktorom sa zúčastnili a úspešné
reprezentovali Slovensko, ale aj Pohorelú naši
rodáci -Pohoreľci- Jozef a Denisa Makovci a
bratia Jozef a Miroslav Terekovci. V hodinovom programe s piesňami z Pohorelej a
Horehronia spestrili program, ktorý nebol
zloţený iba s folklóru, ale účinkovali tam aj
rôzne dţezové a rockové kapely. Zoţali veľký
úspech a ocitli sa na prvej strane novín
WVGazette a nahrávali reláciu v rozhlase.
Počas pobytu navštívili mesto New York, jeho pamätihodnosti a národný
park New River Gorge National River, kde absolvovali rafting na nebezpečnej divokej rieke. Vrátili sa plní dojmov a krásnych záţitkov, o ktoré
sa podelili po príchode na Slovensko aj s poslucháčmi Radia Regina v
relácií Kolovrátok. V rámci sprievodného programu absolvovali prijatia u
primátora Charlestonu a jeho zástupcu, v univerzitách, nemocniciach,
vedeckej kniţnici, na bejzbalovom zápase a všade sa snaţili zviditeľniť, či
uţ slovom alebo piesňou naše Slovensko. Stretli mnoţstvo príjemných
ľudí z hostiteľskej krajiny, priamych potomkov slovenských vysťahovalcov, u ktorých bolo cítiť, ţe nás z minulosti niečo spája - či uţ reč, kultúra
alebo náboţenstvo - a v budúcnosti sa chystajú k nám na Slovensko, aby
ho mohli spoznať ešte lepšie.
(-J.T.-)

ročník VII.;

AUGUST 2011;

- ZADARMO -

Schválená dotácia na domáce kompostárne
Obec Pohorelá spravila ďalší krok k ochrane ţivotného prostredia a minimalizovaniu odpadov z domácností.
Na základe posúdenia ţiadosti Obce Pohorelá Environmentálnym fondom, Ministerstvom ţivotného
prostredia SR a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu bolo ministrom ţivotného prostredia
SR Józsefom Nagyom schválené poskytnutie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
na roka 2011 Obci Pohorelá na akciu Zhodnocovanie
bioodpadov domácim kompostovaním - nákup domácich kompostárni do všetkých domácností obce
Pohorelá.
Dotácia z Environmentálneho fondu je vo výške
67.411,- eur (2.030.824 Sk). Spoluúčasť obce z
vlastných zdrojov je vo výške 3.370,55 eur (101.541
Sk).

Zákaz státia v centre obce
V súvislosti s dopravnými obmedzeniami pri výkopových prácach upozorňujeme vodičov, aby neparkovali svoje vozidlá na komunikáciách v priestoroch
námestia. Obmedzujú tým otáčanie i parkovanie
autobusov na autobusovej zastávke.
Prevádzkovatelia autobusovej dopravy upozorňujú, ţe
v prípade ďalšieho obmedzovania autobusov v týchto priestoroch, pristúpia k radikálnemu riešeniu, a to k presunu
poslednej autobusovej zastávky pred základnú školu.
Vodiči môţu na parkovanie osobných automobilov v blízkosti
námestia vyuţívať obecné verejné priestranstvá:
pri bývalej pekárni
nad kinosálou
priestranstvo pred pohrebníctvom
parkovisko oproti pohrebníctva

Zmena správcu farnosti
Nedeľa 31. júla 2011 sa hlboko vryje do pamäti veriacich v našej obci.
Na svätej omši sa občania rozlúčili s vdp. Mgr. Miroslavom Fabinym,
ktorý pôsobil v našej obci ako farár a správca farnosti od roku 1994.
Veľadôstojný pán farár,
i keď Vás poslanie kňaza presunulo na
nové pôsobisko, veríme, ţe tak ako my
nezabudneme na Vaše pôsobenie v našej
obci, ani Vy nikdy nezabudnete na našu
obec a budete sa do nej vracať nielen v
myšlienkach.
Prajeme Vám mnoho duchovnej sily i
pevné zdravie vo Vašom ďalšom poslaní.
Rovnako s takým istým ţelaním vítame v našej obci i nového správcu
farnosti, ktorým od 1.8.2011 je vdp. Mgr. Slavomír Marko.

Predškolskú prípravu v materskej škole ukončili
a do 1. ročníka základnej školy sa tešia: Andrejka Krupová, Samko Pompura, Janka Janošková, Tomáško Antol, Adrianka
Syčová, Peťko Pletka a Maťko Vojtko. Ţeláme mnoho úspechov!

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu plastov

10. august 24. august 7. september 21. september

23.-24. august20.-21. september
Ţiadame občanov, aby vykladali len
plné a zaviazané vrecia.

Ţiadame občanov, aby si nádoby
vyloţili pred brány uţ deň vopred,
pretoţe sa zbiera od 7:00 hod.!

AUGUST
18.-21.8. FIDE OPEN POHORELÁ
XI. ročník šachového turnaja
(ŠK Orlová, J.Kanoš)

Úspešné ťaţenie Veroniky
Gandţalovej pozastavil úraz

27.8. PIETNY AKT
kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príleţitosti výročia SNP a druţobné oslavy
SNP so ZO SZPB L.Teplička
(ZO SZPB, J.Lakanda)

SEPTEMBER
16.9. „Folklórny večer pod Orlovou“
6. ročník folklórneho podujatia
(OZ OPORA; J.Pompura)

17.9. TURISTICKÝ POCHOD
„Clementisovou cestou“ Pohorelá - Tisovec
30. ročník diaľkového turistického pochodu
(OU Pohorelá)

C e l o r o č n e:
Nácviky a tréningy v telocvični:

AEROBIK / ZUMBA
Pondelok 18:00-19:00 a Streda 18:00 – 19:30
(počas mesiacov JÚL-SEPTEMBER cvičenia nebudú)

DFS MLADOSŤ – mladší ţiaci
Utorok 13:30 – 14:30
(kontakt: Mgr.Mária Huťová)

DFS MLADOSŤ – starší ţiaci
Štvrtok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Gabriela Kanošová)

FLORBAL
Pondelok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL
Pondelok 19:00 – 20:00
(kontakt: Ján Krupa)

FUTBAL – tréning - ţiaci
Utorok 14:30-16:30 a Streda 13:30 – 15:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL – tréning - dospelí
Piatok 18:00 – 20:00
(kontakt: Š.Kalman)

KALANETIKA
Pondelok 16:00 – 17:00 a Štvrtok 16:00-17:00
(kontakt: Mgr.D.Schillerová)

NOHEJBAL - tréning
Piatok 16:00 – 18:00
(kontakt: Ľ.Lihan)

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera
Streda 15:00 – 18:00
(kontakt: 0911218459)

V sobotu 14. mája 2011 sa uskutočnili v Pravenci
otvorené majstrovstvá SR v MTB maratóne ako
súčasť pretekov Hornonitrianskej MTB tour. Veronika Gandţalová z Pohorelej vo farbách CK Svätý
Jur obsadila v kategórii ţien na náročnej 87 kilometrovej trati vynikajúce 3. miesto.
V nedeľu 4.6.2011 v horách v
okolí Stráňav na 50-km trati
pretekov LAPIERRE FATRANSKÝ MTB MARATÓN v
ţenskej kategórii sa Veronika
umiestnila na 3. mieste, čím si
pripísala ďalšie body do
celkového hodnotenia
V sobotu 18. júna 2011 absolvovala preteky 13. ročníka
medzinárodného AUTHOR
bikemaratónu Súľovské skaly. Týchto pretekov
zaradených do Valašskopovaţskej MTB série 2011
sa zúčastnilo takmer 700 pretekárov. Veronika ako
najlepšia Slovenka na trati dlhej 48 km zaostala za
víťazkou Šárkou Vojtkovou (CZ) len 3:30 sek.a
obsadila vynikajúce druhé miesto.
V sobotu 25.6.2011 sa Veronika stala víťazkou
TopSix Karpatského MTB maratónu v Kuchyni na
Záhorí v ţenskej kategórii (19.-39. rokov) na trati
dlhej 66 km. Boli to tretie preteky z novovzniknutej
série tzv. Ţupného pohára.
V Udiči-Prosné sa v sobotu 2.7.2011 konal ďalší
pretek Valaško-povaţskej série - FC Maratón. Išlo o
tretí ročník pretekov a napriek relatívne „mladému
veku“ sa medzi bikermi zapísal ako veľmi kvalitný
so zaujímavou traťou. Pred začiatkom preteku v
tejto oblasti výdatne pršalo a tak lesné cesty sa
zmenili na veľmi zlý terén, hlavne v druhej časti
trasy.
S náročnou traťou sa výborne popasovala aj Veronika Gandţalová a v hlavnej ţenskej kategórii na dlhej
trati (56 km) obsadila vynikajúce druhé miesto,
ktorým sa prebojovala na priebeţné prvé miesto vo
Valašsko-povaţskej MTB sérii.
V Dohňanoch sa 9.7. konalo tretie kolo Slovenského
pohára v horskej cyklistike, ktoré okrem športovej
stránky poslúţilo organizátorom i mnohým pretekárom ako generálka pred Majstrovstvami Európy,
ktoré sa tu konali následne v auguste. S náročnou
traťou a širokou medzinárodnou účasťou sa popasovala i Veronika a obsadila pekné 10. miesto.
Bohuţiaľ úraz členku jej dočasne znemoţnil účasť
na ďalších pretekoch i tréningoch. Prajeme skoré
uzdravenie a návrat na cyklotrasy.

Súťaţ v love rýb udicou

Stolný tenis – tréning - ţiaci
Štvrtok 17:00 – 19:00
(kontakt: M.Puťoš)

Stolný tenis – tréning - dospelí
Sobota 14:00 – 17:00
(kontakt: J.Haľak)

Termíny zberu komunálneho odpadu

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Brezne usporiadala
v dňoch 14. a 15. mája 2011 preteky v love rýb
udicou na Vodnej nádrţi v Závadke nad Hronom.
V sobotu 14. mája súťaţilo 62 dospelých.
S úlovkom 4 kaprov rybničných skončil na peknom 4. mieste náš Ján Haluška.

FUTBAL – MUŢI- jesenná časť ročníka 2011/2012
II.skupina B trieda - rozpis zápasov TJ Mladosť Pohorelá
Ne 21.08.11 16:00 Pohorelá - Šumiac
Ne 28.08.11 16:00 Michalová - Pohorelá
Ne 04.09.11 15:30 Pohorelá - Valaská
Ne 11.09.11 15:30 Pohorelá - PohronskáPolhora
Ne 18.09.11 15:00 Beňuš - Pohorelá
Ne 25.09.11 15:00 Pohorelá - Polomka
So 01.10.11 14:30 Bacúch - Pohorelá (v Polomke)
Ne 09.10.11 14:30 Šumiac - Pohorelá
Ne 16.10.11 14:00 Pohorelá - Michalová
Ne 23.10.11 14:00 Valaská - Pohorelá
Ne 30.10.11 14:00 Pohronská Polhora - Pohorelá

Súpiska Mladosť Pohorelá:

Brankári: Jozef Šajša (1977), Milan Slíz (1968),
Obrancovia: Martin Krešák (1986), Karol Malecký
(1992), Ján Rochovský (1980), Maroš Siman (1988),
Jakub Štúber (1992), Ján Tlučák (1985), Ján Vernarský
(1992),
Strednopoliari: Andrej Baloha (1981), Radoslav Harvan
(1994), Jozef Kalman (1969), Martin Kalman (1994),
Andrej Polák (1989), Milan Prč (1993), Ján Syč (1981),
Útočníci: Jozef Ciper (1989), Ján Gálik (1985), Jozef
Kanoš (1984), Ivan Tešlár (1994)
Túto sezónu doplnia naše muţstvo aj posily
Tréner: Štefan Kalman, Prezident klubu: Jozef Kalman z Druţstevníka Šumiac: Tomáš Bukovina, Ján Gordan,
Asistent: Jozef Šajša, Manaţér: klubu: Róbert Tlučák Pavel Chamko, Matúš a Tomáš Magura

(Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem)

Pribliţne do 14. septembra
bude neprejazdná ul.Orlová
Oznamujeme občanom, ţe od 15. augusta
2011 bude z dôvodu výkopových prác
na výstavbe kanalizačných prípojok
uzavretá ulica Orlová. Dopravné obmedzenia budú od č.d. 625 smerom na
Hrable a trvať budú pribliţne 1 mesiac.
Ţiadame obyvateľov uvedenej časti, aby si
svoje automobily parkovali mimo úseku,
kde sa budú vykonávať výkopové práce,
aby nekomplikovali práce a rešpektovali
dopravné značenie a pokyny pracovníkov
stavby.

Termíny školských prázdnin
v školskom roku 2011/2012
Jesenné prázdniny:
 posledný deň vyučovania pred začiatkom
prázdnin: 27. október 2011 (štvrtok)
 termín prázdnin: 28. október - 31. október
2011
 začiatok vyučovania po prázdninách: 2.
november 2011 (streda)

Vianočné prázdniny:

 posledný deň vyučovania pred začiatkom
prázdnin: 22. december 2011 (štvrtok)

 termín prázdnin: 23. december 2011 - 5.
január 2012

 začiatok vyučovania po prázdninách: 9.
január 2012 (pondelok)

Polročné prázdniny:

 posledný deň vyučovania pred začiatkom
prázdnin: 2. február 2012 (štvrtok)

 termín prázdnin: 3. február 2012 (piatok)
 začiatok vyučovania po prázdninách: 6.
február 2012 (pondelok)

Jarné prázdniny:

 posledný deň vyučovania pred začiatkom
prázdnin: 2. marec 2012 (piatok)

TURNAJ
OBCÍ
 FUTBALOVÝ
termín prázdnin: 5. marec
- 9. marec
2012
V
29.vyučovania
júla 2011po
saprázdninách:
napriek upršanému
 sobotu
začiatok
12.

počasiu
futbalovom
marecna2012
(pondelok) ihrisku v Pohorelej
uskutočnil Veľkonočné
LETNÝ FUTBALOVÝ
prázdniny:TURNAJ,
ktorý usporiadal Futbalový oddiel TJ Mladosť
 posledný deň vyučovania pred začiatkom
Pohorelá.
prázdnin: 4. apríl 2012 (streda)
Výsledky zápasov:

termín prázdnin: 5. apríl - 10. apríl 2012
Pohorelá A - Bacúch 0 : 3

začiatok vyučovaniaPohorelá
po prázdninách:
Internacionál+OldBoys
- Heľpa 11.
3 : 5.
apríl 2012
(streda)
o 3. miesto:
Internacionál+OldBoys
Pohorelá prázdniny:
Pohorelá A 3 : 3,Letné
na penalty
vyhrali Internacionál+OldBoys
Pohorelá

posledný deň
vyučovania pred začiatkom
finále:
Heľpa -29.
Bacúch
1 : 1,(piatok)
na penalty vyhral
prázdnin:
jún 2012
Bacúch.

termín prázdnin: 2. júl - 31. august 2012
Konečné
poradie:
1. Bacúch,
2. Heľpa, 3. 3.
 začiatok
vyučovania
po prázdninách:
Internacionál+OldBoys
Pohorelá, 4. Pohorelá A
september 2012 (pondelok)

Oblastná III. futbalová liga - starší ţiaci – skupina C
Rozpis zápasov 1. FK HOREHRON ročníka 2010/2011
Ne 21.08.2011 11:00 1. FK Horehron - H. Nemce
Ne 28.08.2011 12:00 S. Ľupča – 1.FK Horehron
So 10.09.2011 10:00 Sliač – 1. FK Horehron
Ne 18.09.2011 11:00 1. FK Horehron - Brusno
Ne 25.09.2011 11:00 1. FK Horehron - Kováčová
So 01.10.2011 10:00 Kremnica – 1. FK Horehron
Ne 09.10.2011 11:00 1. FK Horehron - Hliník n. Hr.
So 15.10.2011 10:00 B. Štiavnica – 1. FK Horehron
1. FK Horehron odohrá v tejto sezóne všetky zápasy na ihrisku
v Polomke
Začiatky zápasov mladších ţiakov sú 2 hodiny po začiatku zápasu starších ţiakov.

Upozornenie na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín
Kaţdý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zloţkou ţivotného prostredia. § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004Z.z. ukladá vlastníkom,
nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na
neobrábaných pozemkoch.
Aby sa zabránilo tomuto neţiadúcemu stavu, ţiadame vlastníkov – nájomcov /uţívateľov/ poľnohospodárskych i
nepoľnohospodárskych pozemkov na dodrţiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti
rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udrţiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím,
(najmenej
2
krát
do
roka),
čím
sa
zabráni
ďalšiemu
šíreniu
burín
a
škodcov.
Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené
z uţívania druţstiev a ŠM, ako aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného uţívania v
zmysle § 15 odst. 2 Zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.
Zo strany Obvodného pozemkového úradu v Brezne budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných
ustanovení.
V
prípade
zistenia
porušenia
zákona,
budú
udelené
finančné
sankcie.
Podľa § 25 ods. 1 písmeno b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku.
Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) zákona môţe obvodný pozemkový úrad uloţiť pokutu aţ do výšky 663 €.
Podľa § 26 ods. 1 písmeno b) zákona sa podnikateľ (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) dopustí správneho deliktu, ak
spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy alebo nepoľnohospodárskej pôdy. V súlade s § 26
ods. 2 zákona podnikateľovi uloţí orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 165 € Sk do 33.193 € za kaţdý
hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.
Upozorňujeme na povinnosť kaţdého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické
opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu
pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 odst. 1, písm, a) zákona.
NAHLASOVANIE
PODNETOV
K
PORUŠOVANIU
ZÁK.Č.
nahlasujte na: michal.baranek.pbr@3s.land.gov.sk tel.: 048/4723727, 048/6112596 alebo
dusan.koptak.pbr@3s.land.gov.sk tel.: 048/4723725
v podnete udajte : kataster, lokalitu, číslo parcely a prípadne meno porušovateľa ak je známe.

220/2004

Z.z.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
OSLÁVENCI
87 rokov
11.8. Anna Glejdurová, Kpt.Nálepku 185

86 rokov
14.8. Karol Baksa, Kpt.Nálepku 101

84 rokov
20.8. Anna Puťošová, Kpt.Nálepku 108
22.8. Mária Barančoková, Poh.Maša 82

80 rokov
3.8. Mária Kybáková, Orlová 582
23.8. Cyril Syč, Nová 345

75 rokov
10.8. Mária Baksová, Jesenského 124

70 rokov
22.8. Mária Šťavinová, Kpt.Nálepku 80

65 rokov
26.8. Magdaléna Lysinová, Orlová 625

60 rokov
8.8. Anna Simanová, Za Vŕšok 208
12.8. Mária Datková, Kpt.Nálepku 36
31.8. Mária Baksová, Kpt.Nálepku 158

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Z dôvodu pravidelne sa opakujúcich zmien počasia, ktoré spôsobujú občanom nemalé problémy a škody, vypracovala Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manaţmentu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky odporúčania pre obyvateľov ako sa chovať v situácii spôsobenej mimoriadnou udalosťou.
VYSOKÁ TEPLOTA
2.stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od ( teplota > 35°C) :
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a
popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodrţiavať pitný reţim.
3.stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v
rozpätí od (teplota > 40°C) :
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a
popoludní,
b) dodrţiavať pitný reţim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich
automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku pouţívať ochranné prostriedky
pred priamym slnečným ţiarením ( pokrývka hlavy, ochranné
krémy, slnečné okuliare a pod.).
BÚRKY
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojených s prívalovými zráţkami s
úhrnmi (zráţky >30 mm za 1 hod.) a nárazy vetra s rýchlosťou (vietor > 25 m/s) :
a) nezdrţiavať sa na voľných plochách,
b) nezdrţiavať sa pri labilných prekáţkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odloţiť z dvorov voľne poloţené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloţenými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile alebo
vyhľadať niţšie polohy ( pozor na ich prípadné zatopenie),
i) nezdrţiavať sa pri vysokých stoţiaroch alebo vysokých
stromoch,
j) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (
aj vyschnutých korýt).
3.stupeň :
Výskyt mimoriadne silných búrok, spojených s prívalovými zráţkami s úhrnom (zráţky > 40 mm za 1 hod.) a nárazmi vetra s rýchlosťou (vietor > 35 m/s) :
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdrţiavať sa pri stoţiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek
(aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

DÁŢĎ
2.stupeň
Výskyt intenzívneho daţďa s úhrnom zráţok
(dáţď > 50 mm za 12 hod.) :
V prípade kritického nedostatku času : zanechať
akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné
( kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené
miesto.
Pokiaľ máte dostatok času :
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších
poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia
obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie,
trvanlivé potraviny a pitú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môţu v styku s vodou
vyvolať chemickú reakciu (jedy, ţieraviny, kyseliny
a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batoţinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti
potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3.stupeň
Výskyt intenzívneho daţďa s úhrnom zráţok
(dáţď > 70 mm za 12 hod.) :
a) dodrţiavať pokyny záchranných zloţiek, orgánov
samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v
hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti
potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môţu v styku s vodou
vyvolať chemickú reakciu (jedy, ţieraviny, kyseliny
a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Tieto odporúčania nie sú na
predchádzanie
nepriaznivým
vplyvom počasia, ale majú
zmierniť prípadné ich dôsledky.
Vyplývajú z poznatkov odborníkov, ktorí sa venujú uvedenej
problematike.

NOVORODENCI
14.7. Peter Ridzoň, Jánošíkova 464

ZOMRELÍ
Ján Buvala,
Orlová 597
(* 29.2.1932 -  2.7.2011)
Katarína Súkeníková, rod. Zubajová,
Za Hronom 831
(* 20.8.1973 -  3.7.2011)
Matej Kyba,
Orlová 593
(* 4.10.1928 -  17.7.2011)
Anna Maťúšová, rod. Mikolajová,
Kpt.Nálepku 106
(* 26.4.1933 -  21.7.2011)

Program spoločných osláv
67. výročia SNP (ZO SZPB
Pohorelá a Lipt.Teplička)
27. august 2011
10:45 hod. - členovia výboru ZO SZPB
poloţia vence pri hroboch padlých partizánov v miestnom cintoríne
11:15 hod. - sprievod, poloţenie vencov
a oslavy na námestí pri pamätníku obetí I.
a II. svetovej vojny
11:45 hod. - zapálenie vatry s kultúrnou
vloţkou folklórneho súboru Kráľova hoľa
na futbalovom ihrisku
12:30 hod. - beseda o SNP spojená
s občerstvením v školskej jedálni ZŠsMŠ
pre účastníkov osláv

(Ne)záujem o veci verejné
V určenej lehote - do 1. júla 2011 - nahliadlo
do zadania na spracovanie Územného plánu
obce na internetovej stránke obce alebo na
Obecnom úrade v Pohorelej 20 občanov.
Písomné pripomienky podané neboli ţiadne.

(zdroj: internetová stránka farnosti a kronika obce)

26. január 1669,– Janovič Joannes: 5. 12. 1662 ordinovaný v seminári sv. Štefana v Trnave. Od 8. apríla 1663 farárom v Piešťanoch, od 14. 4. 1666 v Drégeli-Palank, od
26. januára 1669 v Pohorelej.
4. júl 1692 – Orányi Laurentius: 15. októbra 1691 poslaný z Trnavy do ţupy gemerskej. Do Pohorelej uvedený 4. júla 1692.
26. január 1735 – 5. január 1745 – Komparič Paulus: narodený r. 1709, ordinovaný v seminári sv. Štefana v Trnave r. 1735. Začal v Pohorelej ako novovysvätený kňaz. Od
3. 5. 1745 farár v Grinave, od r. 1755 v Častej, od r. 1759 v Modre. Zomrel 12. 4. 1764 v Modre- tam bol pochovaný.
8. február 1745 – 11. január 1761 – Škrečka Joannes: Pochádzal z Turej. Odchovaný v seminári sv. Štefana v Trnave, tam ordinovaný r. 1738. R. 1734 bakalár. R. 1737
magister filozofie na Trnavskej univerzite, r. 1742 kaplánoval v Ruţomberku, 8. 2. uvedený do Pohorelej.
8. február 1761 – 15. august 1768 – Sádecký Franciscus- zo Sádic od Trenčína. Odchovaný v seminári sv. Štefana v Trnave. Ordinovaný r. 1751. Účinkoval od r. 1752 v
Baláţských Ďarmotách. Od 9. 10. 1753 v Rákoši, od 8. februára 1761 v Pohorelej, kde 15. augusta 1768 zomrel – tam bol aj pochovaný ( v r. 1768 bol dostavaný dnešný
murovaný kostol).
18. október 1768 – 1774 – Michalec Joannes
9. máj 1774 – 1788 – Morávek Andreas
Tu končí séria kňazov v Pohorelej odchovaných Trnavskou univerzitou. Po r. 1776 prichádzajú do Pohorelej mladí teológovia zo seminára roţňavského:
1789 - Pavol Schotník z Heľpy
1789 – Matej Tsutáky
1800 – P. Šramko, šíriteľ bernoláčtiny a literatúry školy Bernolákovej
Stará fara
1805 – František Mihálik pre Pohorelú i Heľpu
1806-1813 – Jozef Havel
1813-1822 – Vavrinec Skalník
1822-1827 – Ján Horváth
1827-1832 – Jozef Novák (1832 preloţený do Heľpy)
1832-1837 – Ignác Zvolenský
1837-1840 – Karol Massa
1840-1900 – Antonius Szekeres, kanonik. Narodený 4. 6. 1814
– zomrel 10. 5. 1900. V Pohorelej bol pochovaný.
1900 – Ján Korytko
1900- 3. 3. 1923 – Rudolfus Dollák. Do Pohorelej preloţený z Muráňa.
Zomrel a pochovaný v Pohorelej.
8. 3. 1923 – 28. 6. 1923 – Fraňo Nagy
23. 6. 1923 – 31. 7. 1931 – Dr. Th. František Znak zo Smolníka
august, september, október 1931 – v Pohorelej sa zastupuje
1. 10. 1931 – 1. 7. 1936 – Pavol Kojnok
1. 7. 1936 – 1. 12. 1936 – Ján Páva z Červenej Skaly (zastupuje)
1. 12. 1936 – 20. 12. 1938 – Štefan Kováč – z Pohorelej odišiel do Roţňavy za špirituála
20. 12. 1938 – 27. 1. 1941 – Alexander Horák (nar. v Haliči pri Lučenci)
30. 1. 1941 – 1953 – Štefan Kašaj z Klina na Orave (nar. 1910 – 1984). R. 1958 preloţený do Jakloviec.
1953-1969 – Remílius Kapusta. Narodený 13. 1. 1908 – 27. 3. 1969. Rodisko Dvory nad Ţitavou, zomrel a pochovaný v Pohorelej.
1969-1. 4. 1989 – Pavol Filo (nar. 1918 v Heľpe)
apríl, máj, jún sa zastupovalo z Červenej Skaly a Závadky
1989- 31.7.1994 – Pavol Kolivoška
1.8.1994 - 31.7.2011 – Mgr. Miroslav Fabiny, čestný kanonik, (rodisko Nálepkovo)
od 1.8.2011 Mgr. Slavomír Marko , administrátor,

Vo víre času

Za horami, za dolami
1. Za horami, za dolami lúčka zelená,
na nej sedí moja milá, čierne oči má.
Čierne oči má, je to mámilá .
Líčka sa jej červenajú, bo uţ iného má.

2. Včera večer bol som u vás, bol som sklamaný.
Na tom mieste, kde ja sedal, sedel tam iný.
Počkaj milá len, čo tu robil ten,
Veď ma ty viac neuvidíš, dnes posledný deň.
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