informačné noviny Obce Pohorelá;

ZOZNAM VŠETKÝCH ZAREGISTOVANÝCH
KANDIDÁTOV PRE VOĽBU PREDSEDU
BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
(meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát)
1. Viliam Baňák, Ing., 63 r., podplukovník OS SR vo výslužbe, Zvolen,
JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska;
2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 r. pedagóg, Zvolen, Národ a Spravodlivosť
– naša strana;
3. Pavel Greksa, 60 r., starosta, Mýtna, nezávislý kandidát;
4. Martin Jahuniak, Mgr., 34 r. prednosta MsÚ Brezno, Brezno, nezávislý
kandidát;
5. Michal Kantor, Mgr., 27 r., environmentálny manažér, Horná Lehota,
Strana zelených Slovenska;
6. Igor Kašper, Ing., 37 r., ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica,
nezávislý kandidát;
7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana;
8. Vojtech Kökény, Mgr., 61 r., sociálny pracovník, Rimavská Sobota,
Strana rómskej koalície – SRK;
9. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 r., predseda BBSK, Banská Bystrica,
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko;
10. Ján Lunter, 66 r., podnikateľ, Banská Bystrica, nezávislý kandidát;
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 r., generálny riaditeľ Múzea SNP,
Banská Bystrica, nezávislý kandidát;
12. Zdenek Očovan, Ing., 60 r., vojnový veterán, Tisovec, Nezávislosť
a Jednota;
13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 r., muzeologička, Tisovec, NOVÝ PARLAMENT;
14. Ivan Saktor, Mgr., 63 r., podnikateľ, Banská Bystrica, nezávislý kandidát;
15. Jozef Sásik, Ing., 59 r., znalec-lesníctvo, Banská Bystrica, Slovenská
ľudová strana Andreja Hlinku;
16. Jozef Šimko, JUDr., 66 r., primátor, Rimavská Sobota, nezávislý kandidát;
17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 r., lekár, Banská Bystrica,
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Informácia o tom, ktorí kandidáti uvedení na hlasovacích lístkoch
sa kandidatúry vzdali, alebo ich kandidatúru odvolala politická
strana, sa bude nachádzať vo volebných miestnostiach.
Voľby sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7:00 do
22:00 hod. Volebné miestnosti sa nachádzajú v ZŠsMŠ v strednom
učebnom pavilóne a pre voličov s trvalým pobytom v miestnej časti Pohorelská Maša v budove Lesnej správy.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Komisia vydá voličovi prázdnu obálku a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľbu predsedu – ich prevzatie volič potvrdí vlastnoručným podpisom.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísel kandidátov, koľko poslancov má
byť v príslušnom volebnom obvode zvolených – v okrese Brezno 5.
Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
Volič, ktorý sa nemôže v čase volieb dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec (obecný
úrad) a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
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Tomáš Ábel, JUDr., PhD., 34 rokov, primátor mesta Brezna, Brezno, nezávislý kandidát;
Peter Bánik, Ing., 58 r., informatik MsÚ Brezno, Valaská, Slovenská národná strana;
Andrej Barančok, Mgr., 32 r., marketingový špecialista, Brezno, nezávislý kandidát;
Milan Belko, Mgr., 38 r., obchodný riaditeľ, Brezno, nezávislý kandidát;
Ivan Bobák, Bc., 51 r., nezamestnaný, Vaľkovňa, Strana zelených Slovenska;
Ivan Brozman, Ing., 59 r., Technické služby Brezno riaditeľ, Polomka, nezávislý kandidát;
Ján Ciglan, 54 r., manažér, Podbrezová, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana;
Tatiana Čontofalská, Ing., 51 r., starostka, Predajná, SMER - sociálna demokracia;
Jaroslav Demian, Ing., 54 r., riaditeľ úradu práce, Brezno, SMER - sociálna demokracia;
Miroslav Fašang, Ing., 31 r., projektant, Brezno, nezávislý kandidát;
Michal Gubár, 36 r., stavebný technik, Dolná Lehota, Slovenská ľudová strana Andreja
Hlinku;
Peter Halás, Ing., 59 r., stavebný inžinier, Podbrezová, Slovenská ľudová strana Andreja
Hlinku;
Janka Halgašová, Ing., 42 r., ekonómka, Brezno, SME RODINA – Boris Kollár;
Jozef Harvan, 43 r., nezamestnaný, Polomka, Strana rómskej koalície – SRK;
Martin Jahuniak, Mgr., 34 r., prednosta MsÚ Brezno, Brezno, nezávislý kandidát;
Michal Kantor, Mgr., 27 r., environmentálny manažér, Horná Lehota, Strana zelených
Slovenska;
Andrea Kirschová, Mgr. art., 24 r., učiteľka v ZUŠ, dirigentka, Heľpa, nezávislý kandidát;
Jozef Krutel, 55 r., SZČO, Brezno, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko;
Zuzana Kúdelková, PhDr, Mgr., 51 r., stredoškolská učiteľka, Valaská, Komunistická
strana Slovenska;
Eva Laurinc Wolframová, 52 r., očná lekárka, Brezno, nezávislý kandidát;
Juraj Lokša, Mgr., 30 r., exportný manažér, Nemecká, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana;
Milan Macuľa, Ing., 54 r., SZČO, Brezno, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko;
Andrej Majerík, 25 r., vodič-špecialista, Dolná Lehota, VZDOR – strana práce;
Elena Majerová, Mgr., 50 r., bankový poradca, Brezno, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS);
Andrea Mojžišová, 37. r., finančný poradca, Brezno, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS);
Ján Mora, 33 r., poslanec NR SR, Brezno, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko;
Bohuslav Nemky, 59 r., starosta, Hronec, SMER – sociálna demokracia;
Peter Ondriaš, Mgr., 30 r., podnikateľ, predajná, ŠANCA;
Marian Pavúk, 51 r., SZČO, Brezno, nezávislý kandidát;
Ingrid Poliaková, PhDr., 51 r., prednostka Okresného úradu Brezno, Brezno, Slovenská
národná strana;
Marcel Pollák, PhDr., 42 r., starosta, Šumiac, Slovenská národná strana;
Slavomír Pôbiš, Mgr., 27 r., odborný referent v samospráve, krajský poslanec, Braväcovo, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana;
Ján Račák, Mgr., 59 r., riaditeľ firmy, Brezno, SMER – sociálna demokracia;
Jerguš Ridzoň, 19 r., študent, Brezno, nezávislý kandidát;
Martin Ridzoň, Ing., PhD., 33 r., výskumno-vývojový zamestnanec, Brezno, nezávislý
kandidát;
Peter Ridzoň, 26 r., záchranár, Lom nad Rimavicou, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko;
Vratko Strmeň, 31 r., riaditeľ spoločnosti, Podbrezová, nezávislý kandidát;
Daniel Struhár, Mgr., 32 r., stredoškolský učiteľ, Brezno, nezávislý kandidát;
Ľubica Štugnerová, Bc., MA, 55 r. manažér dopravy, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana;
Roman Švantner, Ing., 54 r., starosta, Mýto pod Ďumbierom, DOMA DOBRE;
Jozef Tokár, 61 r., SZČO, Brezno, nezávislý kandidát;
Marek Trnavský, Ing., 41 r., podnikateľ SZČO, Pohronská Polhora; Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické
hnutie, Občianska konzervatívna strana;
Juraj Uhrin, Ing., 44 r., starosta, Valaská, nezávislý kandidát;

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
21.10. TJ MLADOSŤ

–

TJ ŠK Hronec

14:00 - majstrovské futbalové stretnutie
12. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

19.11. ŠK ORLOVÁ – ŠK Podpoľanie Stožok
súťažné stretnutie 3. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

C E L O R O Č N E
NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

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

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

UPOZORNENIE
PRE CHODCOV A CYKLISTOV
Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večerných hodinách počas zimného obdobia je príčinou
zvýšeného počtu dopravných nehôd. V tomto ročnom období si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný
je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre
chodcov a cyklistov.
Žiadame občanov, aby správne zhodnotili konkrétnu situáciu a neprechádzali cez cestu, ak prechod cez ňu nie je bezpečný. Nevstupovali na vozovku,
ak nemajú dostatok času na bezpečný prechod, a ak
prichádzajúce vozidlo nie je v dostatočnej vzdialenosti
potrebnej pre zastavenie vozidla vodičom, vzhľadom
na stav vozovky.
Ďalej vyzývame občanov, aby za zníženej viditeľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly a
za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na
sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, nakoľko
tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov.
Pod pojmom „mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom
oblečení, resp. priamo na tele - napr. rôzne reflexné
pásky, samolepky a pod. Tieto prvky má mať účastník
cestnej premávky umiestené najmä na strane, ktorá je
priľahlá k vozovke.
Treba si uvedomiť, že používanie reflexných prvkov
zvyšuje viditeľnosť v šere a v tme odrážajú dopadajúce svetlo až na 200 metrov.
-Okresné riaditeľstvo PZ SR v BrezneV piatok 29. septembra 2017 Základná škola v Beňuši už po
12. krát organizovala cezpoľný beh "O putovný pohár starostky obce Beňuš" pre žiakov škôl Horehronia. Už štvrtý rok
za sebou sa žiaci našej školy zúčastnili tejto súťaže a to v obidvoch kategóriách. Za mladších žiakov bežali Bibiána Zlúkyová z 5.A, Adam Kuklica zo 6.A a Matej Mišurda zo 7.A
triedy. V kategórii starších žiakov nás reprezentovali Kristína
Gandžalová a Marek Fiľo z 9. A a Jakub Bútora z 8.A triedy.
Trať bola náročná, pre mladších dlhá 1100 m a starší bežali
až 1350 m. Na trati na nich navyše čakali dve stanovištia:
streľba zo vzduchovky a hod granátom.
Tento rok sa behu zúčastnil rekordný počet bežcov a boli zastúpené všetky základné školy z Horehronia. Obe naše družstvá boli v tejto silnej konkurencii veľmi úspešné a celkovo
skončili na druhom mieste vo svojej kategórii.

Zabezpečenie prevádzky lekárskej ambulancie
Vzhľadom na šíriace sa nepravdivé informácie ohľadom zabezpečenia prevádzky ambulancie
pre dospelých zverejňujeme nasledovné stanovisko.
Spoločnosť RUPICAPRA doručila dňa 12.1.2016 list, ktorým oznámila ukončenie prevádzky
zdravotníckeho zariadenia k 29.2.2016. Následne sme inzerciou v regionálnej a zdravotníckej tlači
ako aj inými formami začali hľadať praktického lekára pre dospelých. V letných mesiacoch roku
2016 sme dostali ponuku od spoločnosti H.A.M Acamedy, s.r.o. na zabezpečenie lekárskej starostlivosti v ambulancii pre dospelých, avšak nie na celý týždeň, ale podľa počtu pacientov na 2-3 dni
týždenne. Po predložení ponuky poslancom Obecného zastupiteľstva sme začali s rekonštrukciou
priestorov v budove bývalej Materskej školy. Vo februári roku 2017 zaslal MUDr. Mikloško žiadosť o umožnenie prevádzkovania lekárskej ambulantnej praxe a ponúkal prevádzku 5 dní v týždni. Na túto ponuku zareagovala aj spoločnosť H.A.M Acamedy, s.r.o. a taktiež mali záujem o celotýždennú prevádzku ambulancie, 2 x týždenne internistické vyšetrenia a dopravnú zdravotnú
službu. Obe tieto ponuky boli konzultované s členmi Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a
marginalizované skupiny zo zasadnutia ktorej bola zhotovená zápisnica a komisia odporučila prenajať priestory MUDr. Mikloškovi. Poslanci Obecného zastupiteľstva sa na nasledujúcom zasadnutí s týmto odporúčaním oboznámili a takisto odporučili prenajať priestory MUDr. Mikloškovi.
Bola s ním vykonaná obhliadka priestorov a prediskutované podmienky (cena nájmu, m2 a pod.)
Keďže sa rekonštrukcia priestorov blížila k záveru, MUDr. Mikloško bol oslovený kedy nastúpi na
výkon ambulantnej praxe. Mailom (20. 4. 2017) svoj záujem potvrdil avšak napísal, že nakoľko
získanie licencie a zmlúv so zdravotnými poisťovňami nie je jednoduchý proces, nevie odhadnúť
ani približne termín nástupu. Keďže sme mali informácie, že v mesiaci máj absolvuje atestáciu,
ktorá je podmienkou získania licencie, čakali sme na správy v mesiaci máj. Tejto sme sa nedočkali
ani do začiatku prázdnin (napriek množstvu neúspešných pokusov o kontakt telefonicky, či SMS),
a preto starostka navštívila MUDr. Mikloška na jeho vtedajšom pracovisko na internom oddelení
v Brezne, kde jej znovu potvrdil dohodu a po vyriešení si zdravotných problémov prisľúbil nastúpiť
na jeseň. Túto informáciu dostali poslanci Obecného zastupiteľstva a na základe ich podnetu mala
starostka obce doručiť MUDr. Mikloškovi list, kde mu oznámi, že na výkon ambulantnej praxe má
nastúpiť najneskôr v termíne do 30. 09. 2017. Toto sa aj udialo a pán doktor tak ako aj doteraz
nebral telefón, nekomunikoval, ani neoznámil obci svoje rozhodnutie. Dňa 2. 10. 2017 sme sa dozvedeli, že začal pracovať v ambulancii v Pohronskej Polhore, kde sa takisto už pred pol rokom
v rovnakom čase, keď zaslal list so záujmom pracovať v našej obci, začal zaujímať o miesto po
lekárovi odchádzajúcom do starobného dôchodku v Pohronskej Polhore.
Nie je pravdou, že obec neponúkla MUDr. Mikloškovi dobrý plat, pretože obec žiaden plat
neponúka. Obec pripravila priestory a MUDr. Mikloško by bol súkromným lekárom pre dospelých,
mal by uzavreté zmluvy s poisťovňami, ktoré by mu vyplácali platby za pacientov. Nie je pravdou,
že obec robila doktorovi obštrukcie. So všetkým sme sa mu snažili ísť v ústrety, či cena prenájmu,
pomoc s vybavovaním dokladov, stanoviskom hygienika a pod. O tom, koho uprednostníme rozhodli poslanci Obecného zastupiteľstva, čo je zachytené aj v zápisniciach z rokovaní, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke obce. Taktiež celá komunikácia s lekármi je k nahliadnutiu.
Ing.Jana Tkáčiková - starostka obce

Termíny zberu plastov
10. október

7. november

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

Termíny zberu komunálneho odpadu
11.10.

25.10.

8.11.

22.11.

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

Vedenie základnej školy srdečne ďakuje Poľnohospodárskemu družstvu AgroPOHORELÁ - pánovi Jozefovi Tlučákovi za sponzorskú pomoc pri úprave školského
areálu dňa 25.08.2017.

Vykurovacia sezóna začala.
Staráte sa o komín dobre?
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu!
S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať
značnú pozornosť. Každoročne dochádza
k veľkému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri
ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na
majetku, nehovoriac o tom, že vyhasne aj
niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo
niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku
požiarov priamo podieľajú.
Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového
spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na
ktorý je určený!
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo
kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2
roky
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu
mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená
výrobcom)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku
komínu (môže to vykonať len kominár
alebo revízny technik komínov)!
Aby ste predišli ničivým katastrofám,
mali by ste komínu venovať pozornosť a
dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní
môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru uložiť pokutu v
zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite
oplatí a následne ochráni zdravie a
majetok Vás a Vašich blízkych.“

V tomto školskom roku sa naša
škola zapojila do projektu Nadácie
Slovenskej sporiteľne. Projekt je zameraný na zdravú stravu s názvom
Fiktívna firma, Zdravý Fast food.
Hlavným zámerom bolo podporiť zdravú výživu u
všetkých ľudí, najmä u žiakov.
V našej firme budeme vyrábať zdravé jedlá, predovšetkým nátierky.
Každý žiak mal možnosť sa do projektu zapojiť. Ako v
skutočnom živote, tak aj tu si žiaci museli napísať životopis a motivačný list, tiež uviesť pozíciu, o akú majú
záujem.
Záujemcov o prácu bolo veľa. Po výberovom konaní
získali tieto pozície: riaditeľ firmy, zástupca firmy, ekonóm, manažér, kuchár, čašník, upratovač, zásobovač,
SBS, PR, hygienik.
Každá pozícia vo firme má svojho šéfa a zamestnancov s dôležitou úlohou. Žiaci sa musia naučiť spolupracovať aby vytvorili dokonalú prácu. Odmenou pre žiakov bude výlet do múzea mincí a medailí v Kremnici.
O fungovaní našej firmy sa presvedčíme dňa 16. 10.
2017, kedy budeme mať možnosť ochutnať plody našej
spoločnej práce.
Už teraz sa tešíme na ochutnávku zdravých nátierok
a osviežujúcich nápojov.
Autor:
Liliana Bernadičová - PR, žiačka 4. ročníka, ZŠ s MŠ Pohorelá.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
86 rokov
Mária Koprajdová, Orlová 648

84 rokov
František Janoška, Clementisova 798

82 rokov
Mária Vojtková, Pohorelská Maša 35

81 rokov
Mária Pompurová, Kpt.Nálepku 76
Anna Krivosudská, Clementisova 738

80 rokov
Anna Vírusová, Partizánska 560
Mgr. Viera Tešlárová, Kpt.Nálepku 160
František Salcer, Pohorelská Maša 11
Anna Syčová, Orlová 618

75 rokov
Veronika Simanová, Jánošíkova 432
Ján Glejdura, Clementisova 800
Anna Pompurová, Za Vŕšok 218

70 rokov
Jozef Vojtko, Kpt.Nálepku 174

65 rokov
Milan Škúci, Jánošíkova 443
Anna Babeľová, Nová 322
Viera Mušková,
Jolana Prčová, Kpt.Nálepku 258

60 rokov
Anna Palusová, Orlová 569
Mária Tlučáková, Clementisova 808
Anna Baksová, Nová 347
Mária Kostanová, Jánošíkova 440
Viera Sivičeková, Za Vŕšok 236
Emília Vasilová, Pohorelská Maša 58

POSLEDNÉ PODUJATIA V ROKU 2017
SÚVISIACE S II. SV. VOJNOU A SNP
Začiatkom októbra sa zástupcovia Základnej
organizácie SZPB Pohorelá zúčastnili autobusového
zájazdu na oslavy 73. výročia Karpatsko-duklianskej
operácie. Oslavy sa začali pietnym aktom na vojenskom
cintoríne v poľskej obci Dukla.
Po pobožnostiach, ktoré sa konali na námestí, sme
sa presunuli na druhé pietne miesto v Zarszyne, kde sú
pochovaní slovenskí parašutisti a kde vedúci zájazdu
položili kvety a vence na spoločný hrob. Nasledovala
cesta do tretieho pietneho miesta a to Nowosielce, kde
boli hlavné oslavy, ktoré Poliaci pripravili s veľkou
pompou.
Ďalší deň pokračovali oslavy na slovenskej strane
za účasti všetkých najvyšších ústavných činiteľov
Slovenska pri Pamätníku Československej armády na
Dukle, pri soche generála Ludvíka Svobodu a na
cintoríne padlých Sovietskych vojakov vo Svidníku.
7. októbra Oblastný výbor SZPB v Brezne pripravil
autobusový zájazd na oslavy Partizánskeho pochodu pri
príležitosti začiatku SNP vo Zvolene. Z našej ZO sa ho
zúčastnili iba štyria členovia a to i napriek tomu, že
autobus mal východiskovú stanicu v Pohorelej. Priebeh
osláv prebehol v príjemnej atmosfére v dobrom počasí s
hodnotným program. Začiatok osláv podporili aj piloti zo
Sliača preletom pri kladení vencov k pamätníku týchto
udalosti. Zároveň tu prebiehali aj dni mesta a jarmok.
Ján Lakanda – predseda ZO SZPB Pohorelá

NOVOMANŽELIA
Ladislav Paroš, Kpt.Nálepku 1
a Michaela Chlebušová, Clementisova 784
Ján Pompura, M.R.Štefánika 693
a Anna Ďuburová, Jánošíkova 466

NOVORODENCI
Róbert Buček, Za Hronom 830
Eliška Magosová, Kpt.Nálepku 267
Galina Maťúšová, Hviezdoslavova 64

ZOMRELÍ
Jozef Syč
Orlová 616;
59 r.
Anna Pompurová, rod. Rochovská
Kpt.Nálepku 289;
83 r.

Zmena času z letného na zimný
v nedeľu 29.10. - nezabudnite si ručičky
na hodinách posunúť o hodinu späť!

Z k r o n i k y o b c e P o h o r e l á:

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

1937 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – NEZAMESTNANOSŤ V ROKU 1937 A V ROKOCH PREDCHÁDZAJÚCICH: Uvádzam štatistiku nezamestnaných v jednotlivých mesiacoch roka ako sa prihlásili na obecnom úrade: 1. januára – 330 nezamestnaných; 1. februára – 242; 1. marca – 288;
1. apríla – 314; 1. mája – 142; 1. novembra – 69; 1. decembra – 66. Od 1. júna do konca októbra 1937 nebolo ani jedného nezamestnaného. K vôli
porovnaniu nezamestnanosti v iných rokoch zadovážil som si štatistický výkaz obecného úradu, ktorý uvádzam:
Nezamestnanosť v roku 1933 javila sa takto: 1. apríla – 680 nezamestnaných; 1. mája – 680; 1. júna – 740; 1. júla – 530; 1. augusta – 499; 1.
septembra – 151; 1. októbra – 163; 1. novembra – 400; 1. decembra – 490. Aký bol stav nezamestnanosti od januára do konca marca nevedno, lebo
v tom čase ešte ani obec tak presné záznamy neviedla.
Nezamestnanosť v roku 1934: 1. januára – 490 nezamestnaných; 1. februára – 520; 1. marca – 550; 1. apríla – 500; 1. mája – 290; 1. júna – 346;
1. júla – 240; 1. augusta – 240; 1. septembra – 260; 1. októbra – 320; 1. novembra – 400; 1. decembra – 520.
Nezamestnanosť v roku 1935: 1. januára – 520 nezamestnaných; 1. februára – 420; 1. marca – 393; 1. apríla – 238; 1. mája – 186; 1. júna – 70; 1.
júla – 35; 1. augusta – 141; 1. septembra – 134; 1. októbra – 153; 1. novembra – 188; 1. decembra – 356.
HROMOZVOD NA VEŽU KOSTIOLA: Keď dôstojný pán administrátor Kovács prevzal od patróna kostol a faru zistilo sa, že veža rímskokatolíckeho kostola není opatrená v zmysle požiarno-policajných predpisov hromozvodom, preto požiadal, aby patronát dľa možnosti ešte v tomto roku
hromozvod na vežu kostola pripevnil. Stalo sa tak 18. októbra 1937.
Hromozvod na vežu pripevňovali odborní robotníci známej firmy z Banskej Bystrici a práca s tým spojená trvala im viac dní. Špica hromozvodu je
ukončená malým hrotom platinovým, aby sa veľkým žiarom blesku nemohla roztopiť a hromozvod nestal sa v budúcnosti iluzórnym.
1977 (zapísal kronikár Július Orolín) - KULTÚRA: Kultúrnu činnosť v obci riadila a koordinovala Rada osvetovej besedy pod vedením DO KSS a Rady
MNV. Všetky pamätné dni a výročia boli využité na uskutočnenie osláv. Náležitá pozornosť sa venovala oslavám oslobodenia obce, 29. výročia
Februárového víťazstva pracujúceho ľudu, MDŽ. Oslavy Sviatku práce boli v Brezne. Sprievodu sme sa zúčastnili s národným podnikom Strojsmalt.
Oslavy 32.výročia oslobodenia našej vlasti a 33.výročia SNP boli dôstojné. Veľká pozornosť sa venovala aj oslavám Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie a Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila súťaž medzi obcami, na ktorej sa podieľali všetky
zložky Národného frontu. Na programe mala veľký podiel naša ZDŠ – SNP, tanečný súbor Mladosť a Pionierska organizácia. PO SZM pri tunajšej
škole spolu s učiteľským kolektívom zorganizovala a uskutočnila vystúpenie Melódie ľudových piesní a nacvičila pásma na uskutočnené oslavy významných výročí a pamätných dní.
Intenzívne sa pracovalo tiež v názornej agitácii. Členovia krúžku názornej agitácie pri Miestnom výbore Revolučného odborového hnutia Základnej
deväťročnej školy – Slovenského národného povstania zhotovovali nástenné noviny, fotomontáže, informačné a propagačné tabule, heslá a súťažné
tabule. Spoločenské organizácie uskutočňovali na svojich členských schôdzach prednášky o význame VOSR. Združenie rodičov a priateľov školy
v rámci mimoškolského vzdelávania organizovalo prednášky pre rodičov, ktoré si pripravili a odprednášali triedni učitelia. Ich cieľom bolo rozšíriť
poznatky z pedagogiky a psychológie. Túto prednáškovú činnosť uskutočňovali v cykle rodičovskej akadémie. V priebehu roka takto odprednášali 34
prednášok.
V školskom a miestnom rozhlase sa vysielali relácie, vo výkladoch niektorých predajní sa inštalovali výstavky výtvarných prác na témy – Naše JRD
a ZSSR očami detí, uskutočňovali sa besedy mládeže a pionierov na tému – Čo vieš o ZSSR a besedy o knihách, organizovali sa mimoriadne filmové
predstavenia sovietskych filmov. Miestna ľudová knižnica je umiestnená v kabinete školy. Má 3784 zväzkov v hodnote 62 907,- Kč. Knihy sa po
celý rok pravidelne vymieňali. Prostredie umiestnenia knižnice je však nevyhovujúce.
Zbor pre občianske záležitosti pri MNV aj v tomto roku pracoval veľmi aktívne. Organizoval a uskutočňoval na vysokej úrovni priliehavé akcie pri
rôznych životných jubileách, pri sobášoch, pri prijímaní novonarodeniatok do života a pri vydávaní občianskych preukazov.
KNIŽNICA: Umiestnenie Miestnej ľudovej knižnice sa oproti minulého roku nezmenilo. Je naďalej prechodne umiestnená v kabinete školy. Priestory
pre jej činnosť nevyhovujú. No i napriek tomu sa knihy pravidelne vypožičiavajú. Knižnica má 4 183 kníh v celkovej hodnote 74 315,- Kč. Knihovníčkou je Šulejová Mária, učiteľka tunajšej školy.
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