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Text a foto: L.Janoška

V sobotu 12. júna poobede zorganizovali Slovenský kosecký spolok (SKoS)
a obec Pohorelá 16. horehronské slávnosti koscov a hrabačiek, ktoré boli
piatym kolom Slovenskej koseckej ligy (SKL). A Slovenského pohára v kosení
(SPK) s medzinárodnou účasťou. V krásnom počasí sa v Pohorelej v hone
Sihla s nádherným výhľadom na hrebeň Nízkych Tatier za účasti 56 koscov a 7
kosačiek z 15 obcí zo Zemplína, Abova, Šariša, Oravy, Povaţia, Spiša, Pohronia, Zamaguria, Liptova, Ostravska a domáceho Horehronia, ktorí zvádzali
súboje s húţevnatou borovou psiarkou. Slávnostné otvorenie vyplnili kosecké
piesne folklórneho súboru Kráľova hoľa a typické „Pán Boh pomáhaj“
v úvodnom slove zaprial staršina SKoSu PaedDr.Lukáš Janoška mladým
organizátorom. Potom vystúpil zástupca Výskumného ústavu lúk a pesienkov
z Banskej Bystrice ako zmluvný partner SKoSu. V sprievodnom programe
účinkovali detský folklórny súbor Klások z Podbrezovej, skupina gajdošov
s Ľubomírom Tatarkom zo Slovenskej Ľupče a hudobná skupina Reku synku.

Zber papiera
uskutoční v 25. týţdni Základná škola Pohorelá.
Ocenení budú najlepší zberač a najlepšia trieda.

Kontrola zo Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia
Počas uplynulých 4 týţdňov vykonávala v našej obci kontrolu Slovenská
inšpekcia ţivotného prostredia. Kontrola bola zameraná na dodrţiavanie
povinností pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a zákona
č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloţenie odpadov. Okrem kontroly systému likvidácie odpadov, písomností a evidencie mnoţstva, druhu
a spôsobu zberu,
prepravy a likvidácie komunálneho odpadu
a separovaných zloţiek odpadu, bola vykonaná aj obhliadka terénu.
Dedina v podstate čistá, ale okolie?!!
A práve za nelegálne skládky hrozí obci obrovská pokuta. Z toho istého
dôvodu je v súčasnosti zo strany orgánov ţivotného prostredia tlak na
obec, aby presunula rampy aţ tesne na koniec ulice Orlovej. Pretoţe, ako
konštatovala aj kontrola zo SIŢP, i napriek tomu, ţe naša obec uţ dlhoročne vytvára dostatočné podmienky pre občanov i podnikateľov na
likvidáciu odpadov (aţ nadpriemerné v porovnaní s ostatnými obcami na
Horehroní), stále sa však nájdu bezohľadní jedinci, ktorí odpad vyváţajú
do prírody.
Bohuţiaľ na týchto arogantných jednotlivcov dopláca celá obec. Tentokrát nielen svojou povesťou, ale i finančne.

Termíny zberu komunálneho odpadu
30.6. 14.7. 28.7. 11.8. 25.8. 8.9. 22.9. 6.10. 20.10. 3.11. 18.11.
Ţiadame občanov, aby si nádoby vyloţili pred brány uţ deň vopred !

Termíny zberu plastov
28.-29.6. 26.-27.6. 23.-24.8. 20.-21.9. 18.-19.10. 15.-16.11.13.-14.12.
Ţiadame občanov, aby vykladali len plné a zaviazané vrecia.

Veľkoobjemové kontajnery budú znovu v našej obci
pristavené v októbri.
Zber elektroodpadu bude v októbri.
Upozorňujeme stavebníkov,
ktorí si robia na svojich domoch akékoľvek stavebné úpravy (vrátane zatepľovania, či výmeny strechy), ţe stavebník je povinný na svoje náklady zabezpečiť a aj zdokladovať likvidáciu odpadu (potvrdenie zo skládky). Kontajnery na
vývoz stavebného odpadu si môţete objednať u p.M.Babeľu, Heľpa
(0905562681) alebo u f.Brantner Gemer s.r.o. (0902987680).

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
26.6. PRETEKY TURISTICKEJ
ZDATNOSTI
Majstrovstvá banskobystrického kraja v PTZ
(info: TOM Pohorelá, J.Šulej)

2.-3.7. Svätojánska noc plná hudby
9. ročník festivalu slovenskej
a českej rock- i pop hudby
(www.snph.sk,

1.-7.8. FIDE OPEN POHORELÁ
otvorené šachové majstrovstvá banskobystrického
kraja s medzinárodnou účasťou
(ŠK Orlová, J.Kanoš)

C e l o r o č n e:
Nácviky a tréningy v telocvični:
Streda 14:30 – 17:00

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera - deti
(0911218459)
Streda 17:00 – 19:30

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera -dospelí

CYKLISTICKÁ ČASOVKA
ŢIAKOV A PREDŠKOLÁKOV
Napriek upršanému popoludniu, predsa len sa
v nedeľu 13. júna našli 2 hodiny bez daţďa,
počas ktorých sa uskutočnil uţ 12. ročník tohto
športového podujatia. Premenlivé počasie sa
prejavilo aj na počte štartujúcich, no prekvapením azda bolo, ţe najviac odradilo chlapcov
z 1.-3. ročníka. Tí, čo prejavili športového
ducha, odniesli si po kvalitných športových
výkonoch zaslúţené občerstvenie a prví traja
z kategórii aj diplomy, medaile a vecné ceny.
Škôlkari a mladší: 1. Jakub Butora, 2. Adam
Kuklica, 3. Adam Haľak, 4. Adrián Vešťur, 5.
Matej Vojtko, 6. Ivana Kubandová, 7. Vladimír Gavura, 8. Róbert Tlučák;
Dievčatá 1.-3. ročník: 1. Gabika Tereková
Dievčatá 4.-6. ročník: 1. Denisa Šágiová, 2.
Sofia Simanová;
Dievčatá 7.-9. ročník: 1. Frederika Tešlárová;
Chlapci 4.-6. ročník: 1. Andrej Syč, 2. Dominik Tešlár, 3. Marek kuklica, 4. Marián Puťoš,
5. Tomáš Gajda, 6. Peter Kubanda, 7. Peter
Vajdík, 8. Jozef Hrčák, 9. Patrik Gavura;
Chlapci 7.-9. ročník: 1. Marián Kamzík, 2.
Juraj Puťoš, 3. Mikuláš Kamzík;

(0911218459)
Utorok 14:30 – 15:15

DFS MLADOSŤ – mladší ţiaci
(Mgr.M.Huťová)
Štvrtok 14:30 – 15:15

DFS MLADOSŤ – starší ţiaci
(Mgr.G.Kanošová)
Piatok 20:00 – 21:30

Folklórna skupina Kráľova hoľa
(Mgr.K.Zibríková)
Piatok 16:00 – 18:00

NOHEJBAL - tréning
(Ľ.Lihan)
Piatok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL - tréning
(P.Pletka, J.Tlučák)
Štvrtok 15:30 – 18:00

STOLNÝ TENIS – tréning - deti
(Ing.M.Ridzoň)
Utorok 15:30-17:00 a Piatok 14:30 – 16:00

FUTBAL – tréning - ţiaci
(Mgr.J.Šajša)
Pondelok 18:00-19:00 a Štvrtok 19:00 – 20:00

AEROBIK
(J.Zibríková)

PO ROKU ZNOVU U PREZIDENTA
Na Dni otvorených dverí
prezidenta SR 4.6.2010
znovu vystúpila aj muţská
spevácka skupina Kráľova
hoľa Pohorelá. Po oficiálnom programe sme sa
stretli na pozvanie prezidenta na nádvorí a spolu
zanôtili piesne „Na Kráľovej holi“ a „Kopala studienku“. Program zoţal
veľký úspech, technicky a
reţijne ho zabezpečili: J. Maťuš, J. Terek, J. Kopraš a Jozef Mak.
Doprevádzala ľudová hudba Jána Maka. Spoluúčinkovali Veronika
Bodnáriková a DFS Mladosť pod vedením Mgr. Huťovej. Hlavne
mladým pohorelským tanečníkom a spevákom sa páčilo. Stretli sa s
mnoţstvom známych osobnosti z kultúrnej a športovej oblasti (speváci Máziková, Kazík, olympijskí víťazi Kuzminová, Martikán, hokejisti Tatár, Zagrapan, Rusnák, tenista Hrbatý) a strávili pekný deň v
Grasalkovičovom
paláci. Na akcii sa
zúčastnil aj starosta
našej
obce Ing.J.
Kalman,
ktorému
ďakujeme za podporu. Prezident SR
kaţdého osobne pozdravil s víziou ţe
by nás rád privítal aj
budúci rok.
- Ing. J. Terek –

foto: P.Brenčič:

„Stupne víťazov“
a umiestnenie Pohorelčanov:
Ţeny: 1. Emília Šelígová, Hruštín 1:35,8, 2. Jana Košútová,
Klin 2:01,5, 3. Marta Gombalová, Hruštín 2:06,4; Nosiči
vody: 1. Matúš Caban 2:00,2 min, 2. Jozef Martinec, Heľpa
2:23,7, 3. Marek Haluška 2:38,2, 4. Ján Syč 3:33,3; Chlopi
do 60 rokov: 1. Ján Mešťan, Heľpa 1:37,7, 2. Lukáš
Janoška 2:08,0, 3. Ľubomír Košút, Klin 1:42,6, 6. Marek
Maťúš 2:25,0, 12. Peter Puťoš 2:48,0; Chlopi nad 60 rokov:
1. Ján Štajer, Hruštín 2:22,4, 2. Michal Šulič, Ostrava
2:32,0, 3. Tomáš Ţilinec, Hruštín; Druţstvá: 1. Orava
(J.Štajer, M.Štajer, Ľ.Košut, J.Gombala), 2. Horehronie
(M.Maťúš, P.Puťoš, J.Mešťan, Ľ.Baksa, L.Janoška) 4:31,0
3. Šariš (P.Hudák, J.Hudák, D.Hudák, V.Polák, M.Šulič)
5:47,0
-SKoS-SKoS-

Jubilejný Slávik Slovenska
V stredu 12. mája sa v Bacúchu uskutočnil
jubilejný dvadsiaty ročník okresného kola
súťaže Slávik Slovenska v interpretácii
ľudových piesní žiakov základných škôl, osemročných
gymnázií a základných umeleckých škôl. Súťaž každoročne organizuje obec Bacúch a Centrum voľného času
(CVČ) Brezno. Prihlásilo sa do nej dvanásť škôl
a dovedna dvadsaťštyri detí, víťazov školských kôl, ktorí
súťažili v troch kategóriách.
V 2. kategórii (žiaci 4. A 6. ročníka, prima a sekunda)
našu školu i obec úspešne reprezentovala Terézia
Zibríková, keď skončila na 1. mieste a vybojovala si
tak postup postupujú do krajského kola v Krupine.

V dňoch 2. – 3. júla 2010 sa uskutoční uţ 9. ročník hudobného festivalu Svätojánska
noc plná hudby. Kríza síce poznačila prísun finančných prostriedkov od sponzorov, no
na kvalite podujatia sa to prejaviť nesmie. I tento rok sme vynaloţili maximálnu snahu,
aby sme pripravili rozsahom i obsahom hodnotné podujatie. Zárukou dobrej zábavy budú
aj tento rok kvalitní interpreti zo Slovenska i spoza hraníc:
NEVERBACK: Doslova mladá nitrianska pop-rocková kapela (vekový priemer 16 r., pričom bubeník
má len 12!). Momentálne im vyšlo vo vydavateľstve ForzaMusic vlastné CD „Ešte sa to stále dá“.
Svojou tvorbou dokáţe kapela osloviť širšie spektrum poslucháčov. Repertoár kapely tvoria hlavne
vlastné autorské piesne, ale majú v ňom aj zopár cover verzií od interpretov ako R.Williams, Mando
Diao, IMT Smile a pod.
METALINDA: Slovenská rocková kapela, ktorá má uţ za sebou čo-to odohrané. Na pódiu v Pohorelej
oslávi 25 rokov existencie aj takými hitmi ako Slnko nevychádzaj, Zaľúbena čaba, Ján Ámos Dţínový,
či Nebo zastav dáţď.
TURBO: Legendárna plzenská rocková kapela - hádam nikomu netreba pripomínať ich hity "Přestáváš snít", "Láska z pasáţí", "Díky, já jdu dál", "Křídla racků", či megahitu "Hráč" ... Skupina, ktorá
veľmi dobre ovláda muzikantské remeslo a postará sa i o veľkolepú show.
ADAM ĎURICA: Talentovaný spevák z Hlohovca. Jeho hudobné nadanie sa dostalo do povedomia
po úspešnej účasti v Slovensko hľadá superstar 1. K jeho doterajším úspechom treba zaradiť aj nomináciu v kategórii objav roka v udeľovaní ocenení Aurel za rok 2006 a zisk ocenenia Objav Roka v
ankete Zlatý slávik 2008. Ďalší úspešný rok 2009 Adam zakončil nomináciou na Slávika a celkovým
umiestnením na 5. mieste v tejto prestíţnej ankete.
Piatkový program ukončí diskotéka v produkcii DJ-a MAXI.
DOKTOR A MY: Bystrická rocková kapela zahrá niekoľko známych prevzatých i vlastných piesni.
DRUHÝ DYCH: Horehronské zoskupenie muzikantov hrajúcich rock – prevzaté ale aj niekoľko
vlastných vecí.
RENÉ BOŠEĽA A FERVÍDO: Názov skupiny pochádza z hudobnej terminológie a znamená „dravo“
alebo zanietene... čo presne vystihuje spôsob hudobného prejavu tejto skúsenej slovenskej skupiny...
RENÉ LACKO A DOWNTOWN BAND: Fenomenálny slovenský gitarista René Lacko so svojou
bluesovou úderkou. Gitarový mág a jeden z najlepších a najuznávanejších slovenských blues-manov.
KRISTÍNA: Krásna pesnička Horehronie zaznie priamo v nádhernom kraji, ktorý ospevuje táto mladá
talentovaná speváčka. V jej podaní na pódiu v Pohorelej zaznejú aj ďalšie piesne i balady, hlavne
z dielne Kamila Peteraja.
LÁĎA TOMIS A JIŘÍ SCHELINR REVIVAL BAND: Nezabudnuteľné hity Jirku Schelingra ako
Holubí dúm, Šípková Rúţenka, Jahody mraţeny, René, ja a Rudolf ........ zaznejú v Pohorelej v podaní
tohto zoskupenia z Ostravy.
ARZÉN: Korene terchovsko-ţilinskej skupiny siahajú do polovice 80. rokov minulého storočia,
pričom začínala ako heavymetalové zoskupenie. Od tej doby sa veľa zmenilo, kapela prešla mnohými
personálnymi zmenami, ale poctivé jadro a rockový zvuk ostali skupine dodnes.
SLOBODNÁ EURÓPA: Legenda česko-slovenskej punk´n´rollovej scény, skupina Slobodná Európa
oslavuje okrúhle 20. výročie svojho vzniku v plnej sile.
Programom po obidva dni bude sprevádzať Martina Comissová, ktorá svojim prejavom poteší ucho i
oko. Taktieţ občerstvenie i atrakcie sú zabezpečené pre všetky vekové kategórie.
Preto si nenechajte ujsť príleţitosť naţivo vidieť a počuť doslova a do písmena za málo peňazí veľa
muziky a vyuţite i v týchto ťaţkých časoch moţnosť na rozptýlenie a zábavu. V predpredaji je cena lístka
na DVA DNI IBA ZA 9,- € (vrátane diskotéky). (Veď beţný koncert iba jedného interpreta často túto
sumu prevyšuje.)
Piatkový program začína o 20:00 hod. a sobotňajší o 16:00 hod.

V sobotu 12.júna 2010 za krásneho slnečného a mimoriadne teplého počasia sme si volili svojich zástupcov –
poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. V Pohorelej sa zúčastnilo volieb 1136 oprávnených voličov
z celkového počtu 1954 zapísaných oprávnených voličov, čo predstavuje 58,14%. Najvyššia účasť v obci bola
v Poh.Maši - 66,49%. 20 hlasovacích lístkov bolo neplatných.
Správny priebeh hlasovania zabezpečovali, poriadok vo velebnej miestnosti udrţiavali a odozvadané hlasy
sčítali komisie, do ktorých nominovalo svojich zástupcov 12 z 18 kandidujúcich politických strán.
Voľby mali pokojný priebeh, bez incidentov, aţ na jedného podnapitého voliča, ktorý sa domáhal voliť aj za
rodinných príslušníkov. Komisia mu to však slušne vyhovorila. Druhý rozruch, ale tento krát príjemný, spôsobila návšteva i spev krojovanej muţskej speváckej skupiny z FS Kráľova v 1. volebnom okrsku.
číslo

okrsok

počet
hlasov %

strana

1.

2.

3.

17

SMER

594

53,23%

10

SNS

136

12,19%

62

64 10

15

SDKÚ - DS

77

6,90%

33

31 13

5

SaS

75

6,72%

36

26 13

13

KDH

69

6,18%

30

24 15

9

KSS

36

3,23%

19

11

6

ĽSNS

33

2,96%

22

5

6

8

ĽS - HZDS

24

2,15%

11

11

2

6

SDĽ

22

1,97%

10

11

1

16

AZEN

20

1,79%

9

9

2

18

MOST - HÍD

8

0,72%

6

0

2

2

Únia

7

0,63%

3

0

4

12

ZRS

6

0,54%

2

4

0

4

Paliho Kapurková
5

0,45%

2

1

2

1

EDS

3

0,27%

3

0

0

ND

1

0,09%

0

1

0

3

SRK

0

0,00%

0

0

0

7

SMK - MKP

0

0,00%

0

0

0

14

11

266 277 51

Ako sa uţ stáva zvykom, v Pohorelej bola nízka účasť mladých voličov
a nulová účasť voličov z časti Za Hronom.
Jednoznačným víťazom vo volebných okrskoch v Pohorelej bola strana
SMER-SD.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
91 rokov
19.6. Mária Krešáková, Jánošíkova 403

87 rokov
16.6. Mária Tlučáková, Kpt.Nálepku 149

86 rokov
10.6. Mária Luţecká, Jánošíkova 471

85 rokov
17.6. Karol Paroš, Partizánska 541

80 rokov
18.6. Jozef Adam, Jánošíkova 455

Podiel získaných hlasov

SNS
12,19%

SMER
53,23%

75 rokov
11.6. Mgr.Emília Turošíková, Poh.Maša 70

70 rokov
2.6. Mária Vojtková, Kpt.Nálepku 288
17.6. Matej Syč, Clementisova 777
21.6. Ján Jakubčo, Poh.Maša 30
24.6. Vladimír Bulla, Poh.Maša 12
25.6. Mgr.Juraj Halaj, Clementisova 787

ND
0,09%
EDS
0,27%
Paliho
Kapurková
0,45%

ZRS
0,54%
Únia
0,63%

ĽS - ĽSNS KSS
AZEN HZDS 2,96% 3,23%
1,79% 2,15%
MOST SDĽ
HÍD
1,97%
0,72%

SDKÚ DS
6,90%

KDH
6,18%
SaS
6,72%

65 rokov
3.6. Anna Datková, Orlová 660
15.6. Mgr.Karol Kubanda, Clementis. 825
28.6. Anna Haľaková,Orlová 644

60 rokov

Preferenčné hlasy v Pohorelej získali:
Európska demokratická strana: S.Zabojová, R.Bamdhegyi, R.Filka a J.Bednárik po 2 preferenčné hlasy; A.Parziale, R.Matejovič,
V.Vančová-Šteinerová a M.Tomanová po 1 hlase;

5.6. Júlia Vešťúrová, Jánošíkova 454
6.6. Jozef Janoška, M.R.Štefánika 697
8.6. Ján Vojtko-Kubanda, Clementis. 743
11.6. Anna Gandţalová, Hviezdoslavova 60
27.6. Mária Tajbošová, Partizánska 523

ÚNIA – Strana pre Slovensko: A.Lysina 3 hlasy; M.Kepeňa 2; B.Záhradník, P.Hagyari, Z.Martinaková a R.Bačík po 1 hlase;
Paliho Kapurková – Veselá politická strana: Pavel Wass 1 hlas;
Sloboda a Solidarita: R.Sulik 20 hlasov; E.Jurinova a I.Matovič 14; D.Krajcer 13; M.Fecko 11; J.Viskupič 10; J.Miškov 5; J.Kollár
a R.Mojš 4; J.Mihal a P.Bielik 3; J.Kiššová, L.Nicholsonová, R.Švihura, Z.Aštaryová, B.Švec a L.Šramková po 2; M.Chren, P.Hladký,
M.Poliačik, J.Droba, N.Blahová, M.Laurenčík, F.Ksenzsigh, K.Hájková, M.Domorák, P.Bódy, T.Gaţúr, J.Stehlík, M.Dráb,
Ľ.Medvecká, K. Struška, M.Mojţiš, P.Bielik po 1 hlase;

SOBÁŠ
1.5. Darina Vrbovská, B.Bystrica
a Martin Janoška, Jánošíkova 458

Strana demokratickej ľavice: M.Blaha 8 hlasov; M.Sochor 6; J.Kyselovič 3; A. Savkaničová, A.Mašlonka, A. Ţelezník, P.Túroci po
2; J.Budáčová, A.Lisy, J.M.Hurban, C.Betuš, P.Petrík, M.Gondek, L.Petyi, J.Víglaský, Z.Jakubovie a M.Hodás po 1 hlase;
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko: V.Mečiar 16 hlasov, P.Mečiar 11; T.Cabai 7; J.Pavúk, M.Jureňa, K.Tóthová a
M.Seková po 2; M.Rehák, B.Straková, J.Kovarčík, F.Výrostko, J.Halecký, M.Haľko, M.Gajdošová, I.Kvasnica, D. Ďurčenka, J.Eštočin
a A.Kyjanicová po 1 hlase;
Komunistická strana Slovenska: J.Hrdlička 22 hlasov; K.Ondriaš 12; A.Sotaková 11; J.Obert 8; V.Klimentová a S.Zubo po 6; J.Ševc
3; M.Pomajdík a A.Kubeková po 2; P.Suško, P.Nišponský, V.Cisár, M.Kotian, V.Ďaďo, S.Blaţek, A.Badač, M.Galetová, D.Faško,
M.Glovňa, D.Kianica a M.Moravčík po 1 hlase;
Slovenská národná strana: J.Slota 77 hlasov; A.Belousovova 71; D.Švantner 50; J.Mikolaj 30; P.Kapusta 15; P.Harňák 12; R.Rafaj
a J.Gajdošík po 10; M.Píry 9; I.Pavúk 6; R.Pučík a J.Ďuračka 4; J.Izák a J.Čapkovič 3, Š.Zelník, I.Šaško, J.Chrbet, M.Belásová,
P.Petko, V.Lukáč, P.Pamula a E.Jaššová po 2; D.Klačko, J.Čapkovič, A.Vaňo, J.Plencner, Š.Klimek, P.Grom, P.Vaľko, R.Baláţ,
K.Jackuliaková, Ľ.Sýkora po 1 hlase;
Nová demokracia: T.Mikuš 1 hlas;
Zdruţenie robotníkov Slovenska: J.Ľupták 5 hlasov; J.Komiňák a V.Kupcová po 2; M.Hrušková, J.Bielich, M.Kováčik, M.Ţúdelová,
M. Duraj a M.Milas po 1 hlase;
Kresťanskodemokratické hnutie: J.Figeľ 33 hlasov; D.Lipšic 29; P.Hrušovský 23; J.Ţitňanská 8; J.Brocka 7; P.Muránsky 5; M.Fronc
a A.Kováčová po 3; A.Ďurkovský, I.Sokolová, J.Šimko, P.Kossey, Ľ.Tollarovičová, V.Šiška, A.Dyttertová, J.Vároš, V.Drobňáková,
P.Janiga po 2; M.Sabolová, M.Radošovský, M. Hlucháňová, R.Procházka, P.Bobula, S.Bella, Š.Bošnák, R.Korec, M.Šuplata,
J.Václavik, M.Hudák, G. Šimko, R.Mráz a J.Oparty po 1 hlase;
Ľudová strana Naše Slovesnko: M.Kotleba 23 hlasov; M.Kemková 7; M.Urban 6; M.Kotleba 4; V.Pavlík, R.Schlosár, M.Mišún,
P.Peuker 3; P.Kováč, R.Kysel, J.Schlosárová, M.Belička, J.Zeman po 2; J.Škrabák, P.Podhorský, P.Demjanič, M.Vajda, R.Duchoň,
V.Lehocká, M.Cesnaková a M.Petráňová po 1 hlase;
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana: I.Radičová 44 hlasov; I.Mikloš 28; J.Mikuš 14; L.Ţitňanská
10; J.Dubovcová a M.Vašáryová 8; Ľ.Kaník 5; M.Fedor a M.Valková po 4; V.Novotný, K.Cibulková a M.Kvietok po 3; M.Hort,
S.Janiš, Š.Kuzma, M.Turčan a M.Kucbel po 2; E.Jurzyca, I.Štefanec, J.Golian, M.Pado, T.Rosová, I.Harman, M.Baník, P.Ľorko,
J.Rusnok, V.Marková, T.Michaľák po 1 hlase;
AZEN – Aliancia za Európu národov: M.Urbáni st. 14 hlasov, M.Urbáni ml. 12; K.Haluška 5; Z.Kramplová a D.Podmanický po 4;
M.Ostatník, D.Gaţi, Ľ.Kúdela, F.Belica, K.Graciasová s M.Snopko po 1 hlase;
SMER – Sociálna demokracia: R.Fico 400 hlasov, B.Obrimčáková 264; R.Kaliňák, 261; P.Paška 139; R.Raši 92; M.Maďarič 73;
D.Čaplovič 46; J.Počiatek 37; V.Tomanová 34; J.Demian 29; Ľ.Váţny 26; J.Račák 22; Ľ.Jahnátek 20; P.Pelegrini 9; J.Laššáková 5;
M.Číţ a D.Muňko 4; R.Zmajkovičová a B.Ondruš 3; J.Baška, D.Gális a J.Valocký po 2; I.Federič, J.Richter, J.Blanár, M.Košútová,
M.Glváč, J.Burian, M.Kondrót, M.Saloň, I.Choma, V.Jánoš, Ľ.Martinák, M.Záhumenský, L.Grečková, M.Kéry, V.Petráš, M.Beňová,
J.Tassy a K.Janas po 1 hlase;
MOST - HÍD: A.Dţugan 5; B.Bugár 4; I.Sidor 3; Z.Simon; I.Švejna, G.Gál, P.Zajac, O.Dostál, F.Šebej a P.Osuský po 1 hlase;
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ZOMRELÍ
Jozef Kanoš, Za Vŕšok 239
(* 27.5.1947 -  4.5.2010)
Anna Baksová, rod. Frajtová, Clement. 761
(* 25.4.1924 -  5.5.2010)
Karol Puška, Za Hronom 836
(* 18.5.1932 -  5.5.2010)
Veronika Pištoľová, Za Hronom 833
(* 2.1.1977 -  26.5.2010)
Ján Tešlár, Clementisova 762
(* 13.11.1952 -  30.5.2010)

Pred 15 rokmi
zomrel genmjr. Ernest Bielik
Narodil sa 18.6.1917 v Topoľčiankach,
zomrel 15.6.1995 v Bratislave.
Bol čestným občanom Pohorelej.
Počas SNP bol veliteľom
partizánskej brigády Jánošík
s vyše 1300 členmi, ktorí pod
jeho velením od začiatku
povstania bojovali na všetkých úsekoch povstaleckého
frontu.
Oddiely brigády sa zdrţiavali v horách
Nízkych Tatier a vykonávali diverznú
činnosť na komunikáciách v okolí Brezna
a Popradu.

Karol Vosko: O POHORELSKOM NÁREČÍ – III.
Teraz by som rád pripomenul slová z maďarčiny, ktoré sa u nás ešte pred 80 rokmi pouţívali beţne, teda veľmi často:
čunt – kosť (csont)
fọnal – niť, priadza
holdọmaš – zapitie, napr. kúpy
zabistatovať – zaručiť niečo
čejder – ţrebec (csödör)
forgọf (mať pod forgovęm)
(áldamás)
bugrejda – kytica (bokréta)
darab – kúsok, kus
– mať pod čapicou
almaš – jablčný koláč
boršos – vínny lieh (borszesz)
disno – sviňa
goľa – bocian
fijok – zásuvka
butor – nábytok
dohan – tabak
ďufa – zápalky
bọb – fazuľa (bab)
cverna – niť (cérna)
ďugọf – zátka (dugó)
hajtovať – hnať, viesť
baganča – topánka (bakancs)
čapkať – biť, udierať (csapkod)
eďforma, eťforma – jednaký,
haboru – vojna
bajus – fúzy (bajusz)
čat – sponka do vlasov (hajcsat)
rovnaký
hadnaď – šarţa, poručík, rozkaziteľ balta – sekera
čarovať - vymieňať (csere)
jazęr – tisíc (napr. šindľov)
halgato – pieseň na počúvanie
banovať – ľutovať (ban)
čiga – kladkostroj
fajta – rasa, druh
hamišovať – ţmurkať, pretvárať sa bantovať – dotýkať sa niečoho
činalovať – robiť (csinál)
falat – kúsok
harapaš – sústo, záhryzok
baršọn – zamat
čudak – čudák, divný človek (csofelešỵga – manţelka, ţena (felešege) chasęn – osoh, úţitok (haszon)
zaręndęľovať – zariadiť
da)
fercovať – stehovať (fércel)
hatyžak – ruksak
beťar – huncút
kézi čókolom – ruky bozkávam
fogaš – vešiak
hercek – knieţa, princ
birtoky, parlagi – polia, majetok
čomọf – hŕba, kopa

Z obecnej kroniky:

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav)

1960 :

Jednotné roľnícke družstvo: V obci jestvuje jednotné roľnícke družstvo (JRD) III. typu, ktoré však nezodpovedá tomuto označenie, pretože súkromne hospodáriaci roľníci
doteraz neodovzdali svoju pôdu do spoločného užívania, ani dobytok nebol sústredený. Nemohlo sa tak stať už aj preto, že doteraz nie je vytvorená členská základňa. Hospodárenie a
inventár spravuje volená správa, ktorá zaň zodpovedá. Zatiaľ JRD hospodári na bývalej cirkevnej pôde na výmere 29 ha. Z toho je 14,5 ha orná pôda a 14,5 ha lúky. Predsedom JRD je
Jozef Vojtko – Sviták. Inventár JRD pozostáva z nasledovného zariadenia: 1 traktor značky Zetor A 25 s vlečkou, 2 mláťačky s elektromotorom, 1 šrotovník, 1 samoviazač, 1 kosačka, 3 vyorávače zemiakov, 1 rozhadzovač umelých hnojív, 1 rezačka na sečku, 1 čistič obilia a 1 cirkulár (okružná píla) na pílenie palivového dreva. – Budovy vystavané vlastným
nákladom JRD nemá, ale má pridelené do používania sklad u Marošky, pivnicu pri fare a stodolu na fare. JRD má dvoch stálych zamestnancov a to jedného kočiša a jedného traktoristu. Zo živého inventára má 1 pár koní. Pozemky obrábajú sa väčšinou pomocou pracovných brigád platených a to z radov miestnych občanov, žiakov miestnej školy a robotníkov
patronátneho závodu Tatrasmalt v Pohorelskej Maši. Vypláca sa časová hodinová mzda 3.- Kčs. Administratívne práce sú odmeňované pracovnými jednotkami. Hektárové výnosy boli:
zemiaky 75q/ha, jačmeň 6q/ha, ovos 7q/ha, raž 7q/ha. Výška pracovnej jednotky (len pre administ. zamestnancov) bola v r. 1960 17.- Kčs, z toho 11.-Kčs v peniazoch a 6.- Kčs
v naturáliách. Umelé hnojivá boli nakúpené za 34.803.- Kčs.
Nedostatok maštaľného hnoja nahradzuje sa kompostom, zakladanie ktorých z iniciatívy ústredných orgánov Komunistickej strany Československa začalo sa po celej našej vlasti v roku
1960 intenzívnejšie než predtým. Tak aj na JRD v Pohorelej 25. a 26. júna 1960 založilo sa 95 m3 kompostu (plán bol 86 m3) a to za ochotnej pomoci zamestnancov patronátneho
závodu, tiež lesného závodu v Červenej Skale a komunistov v Pohorelej. Do tejto brigády zapojili sa i nepartajní občania a učiteľský zbor miestnej osemročnej strednej školy.
Tanečno-spevácky krúžok – súbor: Kedysi ďaleko známy tanečno-spevácky súbor
„Kráľova hoľa“ už dávno zanikol. V r. 1960 traja nadšenci pre ľudovú umeleckú
tvorivosť a niekdajší jeho členovia Ciper, Rochovský a
chceli znovu oživiť jeho
slávne tradície. Viackrát urobili nácvik tancov avšak k vystúpeniu súboru nedošlo a
ďalšia činnosť prestala. Stalo sa tak z príčiny, že súbor nemal vlastnú hudbu a hudobníci – cigáni kládli príliš veľké požiadavky za hudbu.
Čo sa však nepodarilo starším, dokázali mladší – žiaci tunajšej školy, ktorých nadanie
pre tanec veľmi dobre podchytil učiteľ Jozef Schiller. Húževnatým nácvikom dopracovali sa k pekným výsledkom. Keď bolo možné vystupovali s ľudovou hudbou (s cigánmi), inokedy len pri harmonike vedúceho súboru. Žiacky súbor „Mladosť“ zúčastnil sa
na okresnej súťaži a umiestnil sa na druhom mieste. Vystupoval často na školských a
verejných oslavách.
12.3. 1960 vystúpil súbor v závode Tatrasmalt v Pohorelskej Maši, kde pri príležitosti
MDŽ otvárali novú závodnú jedáleň.
Požiarnictvo: Zo spoločenských organizácií najväčšiu a najlepšiu činnosť vyvíja
Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany (MJ ČSOP), ktorá má
celkom 128 členov, z ktorých je 36 výkonných požiarnikov. Predsedom M J je Michal
Chromč, náčelníkom Cyril Syč – Kriváň. Požiarnici vykonávajú preventívne opatrenia
na zabránenie požiarov a to domové prehliadky a rôznymi cvičeniami na námety sa
pripravujú na aktívne zdolávanie požiarov. Ako každý rok, aj v tomto roku MJ
Časť žiackeho súboru Mladosť po vystúpení pri voľbách 12.6.1960
zapojila sa do celoštátnej súťaže požiarnických družstiev celkom z tromi družstvami.
Z toho bolo jedno družstvo mužov, jedno družstvo dorastencov a jedno družstvo žiakov. Na okrskovej súťaži 26. 6. 1960 umiestnilo sa družstvo mužov a žiakov na prvom, družstvo
dorastencov na druhom mieste. Víťazné družstvá postúpili do okresnej súťaže. Krajská súťaž sa bude konať v roku 1961. V lete uskutočnili požiarnici spoločný autobusový zájazd na
Červený kláštor – Pieniny – Vysoké Tatry. Okrem toho usporadúvajú tradičnú silvestrovskú zábavu a ďalšie tanečné zábavy počas roku s kultúrnym programom.
Verejnopolitické pomery – Voľby: V tomto roku už od prvých mesiacov robili sa dôkladné prípravy k voľbám do miestneho, okresného a krajského národného výboru, do Slovenskej
národnej rady a do Národného zhromaždenia. V obci bolo zriadené agitačné stredisko, kde sa schádzali voliči na predvolebné schôdzky, na ktorých predvádzali kultúrny program žiaci
tunajšej školy pod vedením učiteľov. Predstavovanie kandidátov dialo sa na zhromaždení občanov v kinosále, kde tiež škola dodala pekný kultúrny program. Samotné voľby sa uskutočnili dňa 12. júna 1960, kedy po dlhotrvajúcich dažďoch nastal pekný letný deň. Volebné miestnosti boli dve a to na MNV a v miestnej škole, ktoré veľmi vkusne a slávnostne vyzdobili a vydekorovali miestny učitelia. Miestny rozhlas vyhrával veselé piesne a žiacky tanečno-spevácky súbor predvádzal pred obidvoma volebnými miestnosťami svoj program. Aj
miestny hudobníci – cigáni prispeli svojou hudbou k veselej nálade občanov, ktorí od rána prichádzali vo svojich pekných národných krojoch k volebným urnám, aby zvolili svojich
poslancov do národných výborov všetkých stupňov, do SNR a do NZ, a to odovzdaním hlasovacích lístkov jednotnej kandidátky Národného frontu. Priebeh a výsledky volieb boli veľmi
dobré. Len niekoľko prívržencov náboženskej sekty jehovistov odopierali účasť na voľbách. No po vykonaní pohovoru s nimi odovzdali aj oni svoje hlasy. Napriek plnému zabezpečeniu
slobodného a tajného hlasovania, občania spontánne odovzdali svoje hlasovacie lístky verejne za kandidátov NF.
Po voľbách uskutočnila sa na základe uznesenia ÚVKSČ a vlády územná reorganizácia. Doterajší brezniansky okres bol zlúčený s okresom B. Bystrica so sídlom v B. Bystrici a
z bývalých krajov Žilina a B. Bystrica bol vytvorený Stredoslovenský kraj so sídlom v Banskej Bystrici.
Novozvolený miestny národný výbor zvolil si zo svojho stredu na prvom zasadnutí dňa 25.júna 1960 predsedu, ktorým sa stal doterajší predseda Karol Paroš a tajomníka Mateja
Rochovského a schválil plán práce MNV na druhý polrok 1960, v ktorom si postavil tieto hlavné úlohy: Plnenie dodávkových povinností vo všetkých produktoch, Rozširovanie členskej
základne JRD, Príprava na letné a jesenné poľnohospodárstvo práce – organizované opatrenia, Zásobovanie obyvateľov, Kultúrne otázky.
Náboženský život: Napriek tomu, že tunajší občania bez výnimky sa zapájajú do hospodárskeho budovania socialistickej krajiny na všetkých úsekoch, ešte vždy asi 85% obyvateľov sa
pravidelne zúčastňuje cirkevných obradov. V r. 1960 v miestnom kostole bol opravený a rozšírený organ nákladom cca 28.000,- Kč.
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