informačné noviny Obce Pohorelá;

Nový posed pre turistov
Členovia výboru Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Pohorelej
prispeli k budovaniu „zázemia“ pre turistov.
V doline Lukáčiková na turistickej trase k vodopádu
brigádnicky zhotovili v septembri nový posed, pri
ktorom môţu prerušiť turisti svoju túru a vyuţiť
priestor na oddych a osvieţenie.

ročník VII.;

NOVEMBER 2011;

- ZADARMO -

Z Výročnej správy Obce Pohorelá
Daňové;
414 213,98 € ;
18,75%

Nedaňové;
100 468,47 € ;
4,55%

Bežné granty a
transfery;
514 524,00 € ;
23,29%
Finančné operácie;
44 469,40 € ;
2,01%

Členenie príjmov
obce v roku 2010

Kapitálové granty a
transfery;
1 118 678,11 € ;
50,64%

Príjmy ZŠsMŠ;
11 879,67 € ;
0,54%
Príjem z predaja
pozemkov;
5 050,18 € ;
0,23%

Pozn.: Daňové príjmy pozostávajú z výnosu dane z príjmov poukazovaného obci zo Štátneho rozpočtu SR vo
výške 358.456 € a z daní a poplatkov fyzických osôb (obyvateľov) a právnických osôb (podnikateľské subjekty) priamo vyberaných obcou vo výške 55.758 €.
Bežné výdavky obce;
406 607,00 € ;
18,82%

Členenie výdavkov
obce v roku 2010

Znečisťovanie prírody
Kým jedni skrášľujú našu obec a jej okolie, vytvárajú príjemné prostredie, oddychové miesta, iní sa ešte
stále správajú chrapúnsky a necitlivo k svojmu
okoliu a ţivotnému prostrediu. I keď naša obec tohto
roku získala ocenenie ENVIROOSKAR za zvyšovanie kvality ţivota obyvateľov s prihliadnutím na
ochranu a tvorbu ţivotného prostredia, stále sa nájdu
medzi obyvateľmi jednotlivci, ktorým ochrana
ţivotného prostredia nič nehovorí. No ak nezaberá
osveta, musí nastúpiť aj trest. Hádam v niektorých
jednotlivcoch prebudí svedomie aj razantnejší
prístup polície a orgánov ochrany ţivotného prostredia, ktoré v tomto roku riešili zatiaľ piatich „hriešnikov“ na úseku znečisťovania ţivotného prostredia na
území našej obce.

Takýto neporiadok pravidelne zostane po víkendových „guľášpárty“ na Hrabľoch. Je to naozaj veľký
problém odniesť prázdne fľaše, keď nie je problém
ich sem vyvliecť plné?

Kapitálové výdavky
(výstavba);
1 207 146,00 € ;
55,87%

Bežné výdavky
ZŠsMŠ; 546 741,00 €
;
25,31%

Úplné znenie Výročnej správy Obce Pohorelá je zverejnené na internetovej stránke obce.

Mimoriadny zákaz zakladania ohňov v lesoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s okamţitou platnosťou (od 10.11.2011) zakazuje pri vyuţívaní lesov verejnosťou na
lesných pozemkoch a v ich 50-metrovom ochrannom pásme zakladať a
udrţiavať otvorené ohne. Tento zákaz je platný aţ do odvolania a o
jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej
situácie.
Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov je orgán štátnej
správy lesného hospodárstva oprávnený aj z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť vyuţívanie lesov verejnosťou, ak to vyţaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a
obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem.
Z hľadiska vývoja poţiarnej a meteorologickej situácie na území Slovenska dochádza k vzniku
poţiarov na lesných pozemkoch, ktoré môţu spôsobiť veľké materiálne, ako aj environmentálne
škody. Je preto v záujme ochrany práv vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, v
záujme ochrany lesov, ako aj vo verejnom záujme takýmto škodám na lesných pozemkoch a v
lesoch predchádzať.
Podľa zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov je vo všeobecnosti na lesných
pozemkoch zakázané zakladať alebo udrţiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich
ochrannom pásme mimo vyznačených miest. Z dôvodu zvýšeného rizika poţiarov je však nevyhnutné rozšírenie tohto zákazu na všetky miesta na lesných pozemkoch vrátane ich 50metrového ochranného pásma, preto sa tento zákaz vzťahuje aj na vyznačené miesta, na
ktorých je zakladanie a udrţiavanie otvoreného ohňa inokedy povolené.

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí previnilcom pokuta aţ do výšky 1 000 eur.

PODUJATIA
V POHORELEJ

Termíny zberu komunálneho odpadu
2.11. 16.11. 30.11.

28.12.

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

DECEMBER
9.12. MIKULÁŠ
mikulášska besiedka v základnej
a materskej škole
a jazda Mikuláša po obci a slávnostné
rozţiarenie vianočného stromčeka na námestí
(organizátor: Obecný úrad v Pohorelej a ZŠsMŠ)
Pri tejto príležitosti znovu ponúkame podnikateľským
subjektom možnosť predaja voňavých pochutín (i nápojov)
ako aj iných (podľa možností vianočných) výrobkov.

22.12. VIANOČNÝ BASKETBAL

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

Polícia SR ţiada občanov o pomoc pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku, ktorý sa stal v Pohorelej nadránom 7.9.2011 v čase cca od 02:00 do 02:15 hod. Pohyb
podozrivej osoby v tomto čase po ulici Kpt.Nálepku a ulici Jesenského bol zaznamenaný
priemyselnou kamerou.
Akékoľvek informácie v súvislosti s podozrivou osobou oznámte
telefonicky na čísle 6196233 (aj anonymne) alebo osobne na Obvodnom oddelení PZ SR v Pohorelej.
Videozáznam je zverejnený na internetovej stránke obce www.pohorela.sk.

Prečo poplatky za hrobové miesta?

ŠACHOVÉ TRÉNINGY
ŢIAKOV ZŠ
pod vedením p. Jozefa Kanoša
sa konajú kaţdý piatok v čase
od 13:00 hod. do 15:00 hod.
v rodinnom dome na ul. Za
Vŕšok č. 228.

basketbalový zápas deviatakov proti učiteľom
(ZŠsMŠ, Mgr.Šajša)

26.12.

14.12.

„O PUTOVNÝ LOPÁR“

17. ročník volejbalového turnaja
pohorelčanov a návštevníkov Pohorelej
(OZ OPORA, J.Pompura, VS GAD, MgrŠajša)

Bankové sluţby v obci

26.12. ŠACHOVÝ TURNAJ
vianočný turnaj v RAPID-šachu
(ŠK GINDURA , J.Kanoš)

Z DôVODU PREBIEHAJÚCICH PRÁC
NA ZATEPLENÍ BUDOV ŠKOLY
SÚ Nácviky a tréningy v telocvični
DOČASNE POZASTAVENÉ

Oblastná futbalová liga
Muţi II. trieda – skupina B
Tabuľka po jesennej časti súťaţe ročníka 2011/2012

P.č.
Počet stretnutí
1 OFK Slovan Valaská
11
2 Slovan Pohronská Polhora 11
3 Družstevník Šumiac
11
4 Slovan Beňuš
11
5 Slovan Michalová
11
6 FK 09 Bacúch
11
6 Tatran Polomka
11
7 Mladosť Pohorelá
11

Výhry Remízy Prehry
9
1
1
8
1
2
7
2
2
6
2
3
2
4
5
2
2
7
2
2
7
1
1
10

Skóre
32:8
33:12
25:13
27:28
15:22
14:20
16:27
6:38

Body
28
25
23
20
10
8
8
3

Termíny zberu plastov
15.-16. november 13.-14. december
Ţiadame občanov, aby vykladali len
plné a zaviazané vrecia.

V súčasnosti je v našej obci moţné platiť za
nákup bankovou kartou v týchto obchodoch
 predajňa COOP Jednota na ul. Clementisovej
 supermarket COOP Jednota na ul. Novej
 predajňa BARTRANS na ul. Novej
 čerpacia stanica BARTRANS
 (po dohode s personálom sa dá realizovať
nákup aj v predajni na Gálikovom vŕšku
a nasledovne úhradu v predajni na ul. Novej)
Vo všetkých týchto predajniach sa
dá uskutočniť aj výber hotovosti
z bankového účtu prostredníctvom
sluţby CashBack.
CashBack je nová sluţba pre drţiteľov debetných kariet VISA Electron, VISA, MasterCard
alebo Maestro, prostredníctvom ktorej môţete
získať hotovosť priamo pri platení kartou vo
vybraných supermarketoch, obchodných domoch či v maloobchodnej predajnej sieti. Minimálny nákup v prevádzkovej jednotke
musí byť 5 € a maximálny moţný výber
sluţbou CashBack je 50 €.
Nie všetky banky poskytujú sluţby Cash Back.
Za sluţbu Cash back sa platí poplatok podobne
ako pri výbere z bankomatu v zmysle platného
sadzobníka banky, ktorá vydala bankovú kartu.
Moţnosť výberu hotovosti z bankového účtu
ponúka aj Poštová banka zo svojho terminálu
v prevádzke Slovenskej pošty počas prevádzkových hodín.

Z dôvodu zamedzenia šírenia rôznych
dezinformácii uvádzame nasledovné: Účelom poplatku a hlavne zmlúv o hrobových
miestach sú dve veci: 1. čiastočná úhrada
nákladov spojených s údrţbou cintorínov; 2.
postupné zrušenie nevyuţívaných hrobových miest a následné úpravy chodníkov.
K bodu 1.: Ročné náklady za údrţbu cintorínov – najmä odvoz odpadov, poplatky za
uloţenie odpadov, vodné – predstavujú cca
1.700 €. So správou cintorínov sú spojené
aj ďalšie náklady (napr. v minulom roku nás
oprava prístupovej cesty k cintorínu
v Poh.Maši stála 12,6 tis.€). Kosenie a
upratovanie sa v súčasnosti robí v rámci
aktivačnej činnosti.
K bodu 2.: V súčasnosti existuje v cintorínoch mnoho hrobových miest, ktoré sú
nevyuţívané. Upresniť zoznam týchto miest
je moţné len na základe uzavretých, resp.
neuzavretých zmlúv.
Ing. Pavol Hlodák – autor mnohých kníh
o histórii Muráňa – vydal v tomto roku ďalšiu
knihu: Dobytie Muráňa – bratríci
a lúpeţný rytier Matej Bašo.
V tejto knihe je opísaná
história hradu v dobe
bratríkov a Mateja Baša.
V obidvoch prípadoch
bol Muráň útočiskom
prívrţencov
kráľovej
opozície. Dozviete sa
ako bojovali bratríci,
ktorí mali na hrade zhromaţdisko a čo viedlo
k ich poráţke. O Matejovi Bašovi autor uvádza
nové skutočnosti, ktoré menia pohľad na túto
kontroverznú postavu slovenských dejín. Nové
poznatky a historické fakty sú doplnené
o doposiaľ neznáme obrázky z dejín hradu.
Zaujímavo a pútavo je spracované aj dobytie
hradu v lete v roku 1549 a potom obdobie
spravovania hradu kráľovskou posádkou.

+/Túto knihu si môţete objednať buď priamo
u vydavateľa na adrese KERMAT s.r.o., SNP
24
Firma M-elektronik Martin - prevádzko173, 985 01 Kalinovo, kermats.r.@stonline.sk
vateľ
káblovej
televízie
v
Pohorelej
21
(13,20 € + poštovné) alebo prostredníctvom
oznamuje zmenu telefónneho čísla
12 pre nahlasovanie porúch, výpadkov programov, OZ OPORA Pohorelá (ušetríte na poštovnom).
Kniha má formát A5, vyšla v roku 2011, má
-1 poţiadaviek nového pripojenia a odhlásenia:
168 strán a 138 prevaţne farebných obrázkov.
ZÁKAZNÍCKE
CENTRUM:
043
4133
358
-7
-6
1. FK HOREHRON
-11
Oblastná 3. futbalová liga - starší ţiaci – skupina C
-32
Tabuľka po jesennej časti súťaţe ročníka 2011/2012

Zápasy jesennej časti:
21.08. Mladosť Pohorelá – Druţstevník Šumiac 2:3
28.08. Slovan Michalová – Mladosť Pohorelá 2:1
04.09. Mladosť Pohorelá – OFK Slovan Valaská 0:4
11.09. Mladosť Pohorelá – Slovan Pohronská Polhora 0:6
18.09. Slovan Beňuš - Mladosť Pohorelá 3:1
25.09. Mladosť Pohorelá – Tatran Polomka 0:3
01.10. FK 09 Bacúch - Mladosť Pohorelá 4:0
09.10. Druţstevník Šumiac - Mladosť Pohorelá 3:0
16.10. Mladosť Pohorelá – Slovan Michalová 2:0
23.10. OFK Slovan Valaská - Mladosť Pohorelá 7:0
30.10. Slovan Pohronská Polhora - Mladosť Pohorelá 3:0(kont.)

P.č.
Počet stretnutí
1 Slovan Kúpele Sliač
8
2 Sitno Banská Štiavnica
8
3 FK Horehron
8
4 ŠKF Kremnica
8
5 FK 34 Brusno
8
6 OFK Slovenská Ľupča
8
7 Prameň Kováčová
8
8 PS Hliník nad Hronom
8
9 OTJ Hontianske Nemce
8

Výhry Remízy Prehry Skóre
7
1
0
22:04
6
1
1
44:09
5
2
1
21:04
4
2
2
32:17
4
1
3
26:13
2
2
4
20:24
2
0
6
14:38
1
0
7
14:48
0
1
7
7:43

Body
22
19
17
14
13
8
6
3
1

zápasy jesennej časti:
21.8.
Horehron 28.8.
S. Ľupča 10.9.
Sliač 18.9.
Horehron 25.9.
Horehron 1.10.
Kremnica 9.10.
Horehron 15.10. B.Štiavnica -

H. Nemce
Horehron
Horehron
Brusno
Kováčová
Horehron
Hliník n. Hr.
Horehron

8:
1:
0:
2:
3:
2:
5:
0:

0
2
0
1
0
1
0
0

Projekt „Podpora rozvoja ľudských zdrojov
a zlepšenia kvality služieb poskytovaných NO
a verejnou správou v oblasti cestovného ruchu“

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
OSLÁVENCI
90 rokov

Kurzy komunikačných zručností
sú úspešne za nami
Koncom augusta sme začali s ďalšou etapou vzdelávania v
oblasti komunikačných zručností. V septembri a októbri sme v
zabehnutom trende pokračovali a poskytli účastníkom mnoho
zaujímavých kurzov. Na nich sa naučili ako efektívnejšie komunikovať, ako lepšie zvládať stres, či riešiť konflikty. Precvičili si svoje prezentačné zručnosti, naučili sa nové vedomosti z
psychológie študenta, z oblasti multikultúr, ale i projektového
manažmentu. Účastníci by si po absolvovaných kurzoch mali
vedieť lepšie zmanažovať svoj čas, ovládať techniky motivácie. Ako posledné školenie absolvovali Teambuilding, kde si
mohli precvičiť prácu v tíme, kde každý spolupracuje pre
jeden spoločne definovaný cieľ.
Ako povedali lektori, Pohorelá je krásnou dedinkou v srdci
Slovenska a veľmi dobre sa tu cítili. V obci využili aj možnosti
ubytovania a stravovania, snažili sa odovzdať čo najviac zo
svojich skúseností.
Veríme, že školenia priniesli svojim účastníkom množstvo
zaujímavých poznatkov.
V novembri sa pustíme do poslednej fázy realizácie tohto
vzdelávacieho projektu. Spoločne si zlepšíme svoje zručnosti
pri práci s počítačom a kurzy ukončíme v apríli 2012.
Začneme od základov - prejdeme si základné pojmy a teóriu a
následne sa naučíme lepšie spravovať počítače a súbory,
zistíme, ako sme na tom s Wordom či Excelom, ktorý potrebujeme k svojej každodennej práci. Zaujímavou novinkou môže
byť školenie Databázy. Nadobudneme tiež zručnosti pri príprave elektronických prezentácií (napríklad PowerPoint) ale i
ako čo najlepšie využiť možnosti internetu, pracovať s internetovými prehliadačmi. Zistíme, čo je to Microsoft Outlook a
na čo ho môžeme využívať. Na školení "Informačná bezpečnosť" sa naučíme ako chrániť svoj počítač pred vírusmi, či ako
predísť unikaniu dát z počítača. Ochránime svoje kontá a
naučíme sa, ako zabrániť ich zneužívaniu. V závere kurzov nás
čaká CMS - e-learning, E-rozvrhy či E-žiacka knižka.

3.11. Františka Fúrová, Hviezdoslavova 65

88 rokov
11.11. Kristína Bugajdová, Partizánska 521

87 rokov
15.11. Ján Vírus, Orlová 602

85 rokov
7.11. Františka Fiľová, Poh.Maša 58
16.11. Tomáš Kanoš, Jánošíkova 484

84 rokov
4.11. Karol Vírus, Partizánska 560
28.11. Mária Bialiková, Kpt.Nálepku 181

82 rokov
24.11. Mária Tešlárová, Kpt.Nálepku 276

81 rokov
2.11. Anna Simanová, Kpt.Nálepku 115
5.11. Karol Vosko, Clementisova 737

80 rokov
9.11. Františka Vojtková, M.R.Štefánik698
18.11. Emília Datková, Poh.Maša 75
20.11. Mária Horváthová, Za Hronom 829

75 rokov
12.11. Jozef Borlok, Kpt.Nálepku 171
29.11. Jozef Polák, Hviezdoslavova 63
30.11. Emília Murínová, Poh.Maša 19

Ústredná rada Združenia Zborov pre
občianske záležitosti Človek – človeku v
Slovenskej republike pri príležitosti 20.
výročia vzniku tohto združenia udelila
Obci Pohorelá ďakovný list za nepretržitú spoluprácu.
I naše poďakovanie pri tejto príležitosti
patrí všetkým bývalým i súčasným členom
ZPOZu,
ktorí
sprevádzali
a sprevádzajú našich občanov celým
životom – pri rôznych životných udalostiach.
Do ďalších rokov záslužnej práce pre
človeka – občana obce im želáme veľa
úspechov a tvorivého nadšenia.
OÚ Pohorelá

70 rokov
16.11. Elena Halajová, Kpt.Nálepku 187

65 rokov
1.11. Šimon Raši, Nová 320
10.11. Ing. Peter Gális, Poh.Maša 70
12.11. Lucia Buvalová, Partizánska 522
14.11. Mária Pompurová, Kpt.Nálepku 284

60 rokov
16.11. Magdaléna Harvanová, Kpt.Nálepku2
23.11. Michal Kniţka, Za Vŕšok 217

MLADOMANŢELIA
1.10. Eva Kalmanová, M.R.Štefánika 685
a Peter Ševčík, Brezno

VOJNOVÉ HROBY
Obecný úrad vedie evidenciu vojnových hrobov na území našej obce v zmysle ustanovení zákona NR
SR č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch. Obecný úrad zabezpečuje i starostlivosť o tieto vojnové
hroby. Zo štátneho rozpočtu SR sa môţe obci poskytnúť finančný príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby na kalendárny rok na kaţdý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy (V tomto roku obec dostala celkovo 72,88 €, ktoré sa pouţili na nákup vencov).
Na území našej obce sa nachádzajú vojnové hroby v miestnom cintoríne v Pohorelej.
 Jozef Cisko, zomrel 24.12.1944
ZamOndrej
estnávan
ie znevzomrel
ýhodne24.12.1944
ných uchádzačov o zamestVaňuš,
naCisko
nie bol rodákom z obce Dubovice,
Dvojhrob partizánov. Jozef
Ondrej Vaňuš z Renčišova. Obidvaja boli zastrelení v našej obci.
 Karol Datko, zomrel 26.12.1944
Rodinný
náhrobok.
Bol rodákom
Pohorelej.
Bolsociálnych
zastrelený
Obec
Pohorelá
na základe
dohody s zÚradom
práce,
vecí
a rodinynašej
vytvorila
na území
obce.jedno nové pracovné miesto. Na základe
tejto dohody zamestnala obec od 1.5.2010 do 31.1.2011 jedného
 Karol Rochovský, zomrel 5.9.1944
znevýhodneného uchádzača na miesto údrţbára obecného majetBolÚPSVaR
rodákomposkytuje
z Pohorelej.
pri obciregionálnej
Telgárt.
ku.
obci Zomrel
príspevokv boji
na podporu
a
miestnej
zamestnanosti
formou
príspevku
na časť
jeho
mzdy a to
Michal
Rochovský,
zomrel
5.9.1944
- Bol
rodákom
z Pohorelej. Zomrel v boji pri obci Telgárt.
3 mesiace vo výške 90% z celkovej ceny práce, 3 mesiace 80%
 Karol Tlučák, zomrel 26.12.1944 - Bol rodákom z Pohorelej. Padol na území našej obce.
z celkovej ceny práce a 3 mesiace 70% z celkovej ceny práce.
 Ján Faťun, zomrel 18.9.1944 - Bol rodákom z Telgártu. Bol partizánom, zomrel v našej obci na
následky choroby.
 Tomáš Terek, zomrel 26.12.1944 - Bol rodákom z našej obce. Bol zastrelený na území našej obce.
V obci sa nachádza pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne. Vybudovaný bol v roku 1947 a umiestnený bol pri budove vtedajšieho druţstva Budúcnosť (neskoršie pohostinstvo). V roku 2008 bol pamätník premiestnený na dôstojnejšie miesto - na novovybudované námestie.

ZOMRELÍ
Karol Baksa,
Kpt.Nálepku 101
(* 14.8.1925 -  2.10.2011)
Ján Kanoš,
Clementisova 781
(* 23.12.1931 -  5.10.2011)
Anton Rosiar,
Poh.Maša 11
(* 15.1.1947 -  9.10.2011)
Mária Barančoková, rod. Baranová
Poh.Maša 82
(* 22.8.1927 -  13.10.2011)
Martin Kršňák,
Kpt.Nálepku 4
(* 21.12.1934 -  23.10.2011)

Výbor Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pohorelej pozýva všetkých členov
ZO na Výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa uskutoční v jedálni základnej školy
v nedeľu 20.11.2011 o 10:00 hod.

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav)
B IS K UP S K É N Á V Š T E V Y : Nastaršia kanonická vizitacia uschovaná vo farskom archíve je z 8. júla 1 782, ktorá bola napísaná v Pohorelej za návštevy baróna
Antona Andrássyho, biskupa diecéze rožňavskej. Či menovaný biskup bol tu návštevou
len k vôli spísaniu tejto vizitacie a či aj v iných záležitostiach, nedá sa zistiť.
Druhá kanonická vizitacia je z 23. augusta 1862. Táto bola spísaná za rožňavnského
biskupa Štefana Kllávcsika.
Nakoľko viac vizitacií som už nenašiel, neviem či ešte neskoršie bol tu návštevou nejaký
iný biskup. Toľko však preca môžem napísať, že keď bývalý administrátor Dr. Znak zisti,
že mnohí aj starší ľudia neboli birmovaní, požiadal biskupa diecéze bansko-bystrickej
Mariana Blahu, aby sviatosť birmovania tu odbavil. Spomenutý biskup vyhovel pozvaniu
a 22. apríla 1 925 birmoval.
Školská kronika zaznamenáva ešte dve návštevy biskupa rožňavského Michala Bubniča.
Birmoval tu 9. júna 1 927 a 18. júna 1930. Za môjho pôsobenia birmoval ešte v júni
1934.

Počúvanie verejného rozhlasu v nedeľu na námestí (r. 1950)

1921 – V E T R Y , P O L O M Y : Dňa 9. novembra 1921 postihol tunajšiu krajinu
silný vietor, ktorý od svojho počiatku silu a rýchlosť stále stupňovať do dňa 10.novembra,
kedy odpoludnia dosiahol svojho vrcholu. Sila vetra bola tak veľká, že stromy v lesoch,
obzvlášte na niektorých miestach bez rozdielu či boly silné alebo slabé, polámal, lebo
vyvrátil, takže takto celkom zničený les poskytoval smutný pohľad. Zvlášte les Gindury,
potom diel Krivého potoka a na rôznych miestach pohoria Nízkych Tatier bol tento
vetrnou pohromou úplne zničený. Na mnohých domoch v Pohorelej strhával celé strechy
domov, ba dokonca niekoľko drevených domkov úplne povalil, kým mnohé iné domy
musely byť poistené a stiahnuté reťazami, všetky ploty záhrad zničil.
Doprava na železnici Brezno – Červená Skala bola prerušená medzi stanicami Pohorelá
Maša a Nová Maša po dobu 24 hodín, a síce následkom toho, že vietor mnoho stromov
a telegrafných stĺpov stojacich popri železnici. Trebárs tunajšia lesnatá krajina častokrát
bola silnými vetrami postihnutá, preca nikto z tých staršich sa podobnej katastrófy
nepamätal.
Jak zprávy v časopisoch a novinách o poveternosti zaznamenávaly, zasiahla táto vetrná
vlna celú strednú Európu a na niektorých miestach dostúpil vietor rýchlosti 80-120 km za
1 hodinu sily až 70 kg na 1 m.

1941 – V E R E J N Ý R O Z H L A S : V čase zavádzania elektrickej siete bolo pomerne
málo rádiokoncesionárov v obci samotnej, lebo rádioprijímače na baterky boly cenove
nedostupné širšej a menej majetnej vrstve obyvateľstva. Preto obecní činitelia rozhodli sa
z obecných prostriedkov zakúpiť taký prijímač, ktorým by pomocou elektrického zosilovača bolo umožnené tejto vrstve občanov počúvať aspoň zprávy Slovenskej tlačovej kancelárie a prejavy vedúcich činiteľov štátu. Náklad na zadováženie verejného rozhlasu (prijímača) činil 14.000 Ks. Prijímač pozostával okrem vlastného prijímacieho stroja zo zosilňovača, z gramofónového zariadenia, komorného mikrofónu a špeciálneho tlampača,
ktorý bol umiestnený na vonkajšej východnej strane obecného domu smerom k námestiu
A.Hlinku. Vlastný prístroj s ostatným príslušenstvom bol inštalovaný v kancelárii vedúceho notára. Po prvý raz bol použitý pre verejnosť 7. novembra 1941. Od tohto dňa slúžil
verejnosti denne a najviac v nedeľu po službách Božích, kedy vedúci notár oznamoval
občanom, shromažďujúcim sa pred obecným domom, miestne zprávy, výňatky to najdôležitejších nariadení vlády a zákonov. Pred a po miestnych zprávach pomocou gramofónového zariadenia hraly sa ľudové a tanečné pesničky. Obyvateľstvo na tento spôsob oznamovania dôležitých pokynov a nariadení skoro navyklo. Takto mnohorazy odpadol dávno
vžitý spôsob bubnovania.
S B IE R K A N A V Z P : Ako v roku minulom dal Vodca strany Dr. Jozef Tiso pokyn
k prevedeniu sbierky na Zimnú pomoc aj v tomto roku, lenže s prívlastkom Vojnová, lebo
sme boli skutočne vo vojnovom stave. Sbierku previedli miestni činitelia MOHSĽS
v Pohorelej za súčinnosti členov HG dňa 12.X.1941. Výsledok sbierky činil 1.380,30 Ks.
Sosbieraná suma uložená bola na vkladnú knižku miestneho Úverového družstva.
R UD O L F S C H W A R Z V Z D A N IE S A P O S L A N E C K É H O M A N D Á T U : Na str.15 tejto pamätnej knihy je zmienka o tom, že na uprázdnené poslanecké
miesto po nebohom básnikovi Martinovi Rázusovi bol povolaný do Snemu Rudolf
Schwarz, správca tunajšej školy. Poslanecký mandát konal až do 7.XI.1941, kedy sa ho
dobrovoľne vzdal. Svojej funkcie – ako správca školy sa už neujal a nastúpil zdravotnú
dovolenú.
H A S IČ S K Á D Á V K A : Na základe vyhlášky Ministerstva vnútra, ktorá bola
uverejnená v Úradných novinách č. 3 z roku 1941 začal obecný úrad v Pohorelej koncom
novembra 1941 vyberať od majiteľov domov hasičskú dávku. K 31.XII.1941 vybralo sa
na tejto dávke celkom 9.300 Ks. Z tejto sumy použilo sa na zadováženie hasičských
potrieb: - 10 vychádzkových uniforiem; - na vyšnom konci dediny neďaleko cigánskeho
tábora, zhotovilo sa núdzové stavidlo, ktoré v čase požiaru malo sa spustiť na dno potoka
k zadržaniu čo najväčšieho množstva vody. Na bežné potreby hasičského sboru zostala
suma 4.907,80 Ks. Z tejto položky uhradily sa aj náklady na CPO sumou 1.300 Ks.
P R E S Ť A H O V A N IE D E T S K ÉH O D O M O V A : V poslednom týždni novembra
presťahovaly sa deti, ako aj úradníctvo Štátneho detského domova z Pohorelskej Maše do
Bratislavy, kde bola k tomuto účelu vystavaná moderná, všestranne vyhovujúca budova.

A v Pohorelej v tom poli
A v pohorelej, v tom poli
nesie sa Janík na koni
nesie sa Janík, moje srdiečko,
na koni.

Jednu košieľku ľanovú
druhú košieľku bledovú
druhú košieľku, moje srdiečko,
bledovú.

Nesie sa, nesie plačúci
že je na vojnu nesúci
že je na vojnu, moje srdiečko,
nesúci.

V ľanovej bude viseti
v bledovej budem ležati
v bledovej budem, moje srdiečko
ležati.

Odkážte mojej materi
nech ma nečaká k večeri
nech ma nečaká, moje srdiečko,
K večeri.

Nevešajte ma na duby
bo ma zožerú holuby
bo ma zožeru, moje srdiečko,
holuby.

Ani na zajtra k obedu
bo ma na šibeň povedú
bo ma na šibeň, moje srdiečko,
povedú.

Ale ma dajte nad vodu
kde chodí milá pre vodu
kde chodí milá, moje srdiečko,
pre vodu.

Odkážte mojej frajerky
nech mi ušije košieľky
nech mi ušije, moje srdiečko,
košieľky.

kde chodí milá šaty prať
kde chodí vojsko rukovať
kde chodí vojsko, moje srdiečko,
rukovať.

(Slová piesne zapísal v Pohorej v roku 1955 Svetozár Stračina)
K 70. výročiu narodenia hudobného skladateľa vo vydavateľstve Eurolitera vyšla obsahom i rozsahom mimoriadne
hodnotná publikácia s názvom SVETOZÁR STRAČINA
(spomienky na hudobného skladateľa), ktorú zostavil
Marian Plavec.
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