informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIV.;

JÚL 2018;

- ZADARMO -

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
s MŠ Pohorelá rekonštrukciou a zlepšením
technického vybavenia jazykových, odborných
a prírodovedných učební
Dňa 27. 6. 2018 nám bol v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu schválený projekt s názvom: „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební.“
Hlavným cieľom je „Vytvorenie efektívneho prostredia
a podmienok pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
Pohorelá“, ktorá je miestom realizácie projektu. Hlavný cieľ je plne
v súlade so špecifickým cieľom výzvy 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov základných škôl, Prioritnej osi 2 – Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Celkový výška oprávnených výdavkov projektu:
199.731,39 EUR
Schválená výška nenávratného finančného príspevku:
189.744,82 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:
9.986,57 EUR
Projekt rieši rekonštrukciu a zlepšenie technického vybavenia:
1.
jednej jazykovej učebne,
2.
dvoch prírodovedných učební,
3.
jednej polytechnickej učebne,
4.
jednej učebne IKT
Realizácia projektu je rozdelená do 6 samostatných hlavných aktivít:
1. Rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu jazykovej
učebne - vznikne z bežnej triedy, ktorá slúži na delené hodiny.
2. Zlepšenie technického stavu fyzikálno-chemickej učebne
- existujúca učebňa FYZ/CH. Jedná sa o obstaranie nasledovných didaktických pomôcok pre fyziku a chémiu.
3. Zlepšenie technického stavu Biologickej učebne – existujúca učebňa BIO. Jedná sa o obstaranie nábytku a didaktických pomôcok.
4. Rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu polytechnickej učebne pre kovovýrobu a drevovýrobu. Jedná sa
o obstaranie nábytku a didaktických pomôcok.
5. Rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu IKT učebne
– noteboky. Škola má v pláne nakúpiť výpočtovú techniku
a nábytok.
6. Stavebno-technické úpravy učební
 Stavebné úpravy v jazykovej učebni - rekonštrukcia
učebne a podláh, oprava elektroinštalácie
 Stavebné úpravy v polytechnickej učebni - prerobenie
podlahy, zdravotechnika, vymaľovanie a elektroinštalácia
 Stavebné úpravy v IKT učebni - oprava a výmena podlahy, vymaľovanie, elektroinštalácia a elektrorevízia
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 29. 6. 2018
Uznesenie č. 20/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

20.7.
hudobno-zábavný večer s folkovo-folklórnou
satirickou skupinou z Východného Slovenska
a folklóristami z Horehronia

11.8. POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL
SUMMER CLASIC
9. ročník hokejbalového turnaja o KantaCup

B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ľubomíra Lysinová, Bc. Maroš Siman, Ján Šulej;
2. zapisovateľku: Annu Syčovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Pletka.

Uznesenie č. 21/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pohorelá za rok 2017;
2. Správu audítora za rok 2017:

B. SCHVAĽUJE:

11.8. DEDINA AKO KLENOTNICA
folklórny festival – prezentácia folklórnych
tradícií spojená so sprievodnými akciami
pre dospelých i deti

27.8. OSLAVY 73. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

1. Záverečný účet za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad;
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na vyporiadanie zostatku finančných operácií vo výške –
3.042,00 EUR a na tvorbu rezervného fondu vo výške 91.243,00 EUR.
3. Tvorbu a použitie rezervného fondu:
a) počiatočný stav 62.377,02 EUR; prídel z prebytku rozpočtu 91.243,00 EUR. Tvorba spolu: 153.620,02 EUR
b) použitie v roku 2018 na realizáciu rozvojových projektov ako súčasti rozpočtu 2018 spolu 153.620,02 EUR.

Uznesenie č. 22/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pohorelá za rok 2017;

Uznesenie č. 23/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 02/2018;
2. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 03/2018;
3. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 04/2018;
4. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 05/2018.

Uznesenie č. 24/2018:
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

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

ZUMBA
Pondelok 17:30 – 19:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

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

TAEBO
Štvrtok 17:30 – 18:30

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:30 – 20:00

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:

1. Podľa § 166 ods. 3 Zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022:
a) počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Pohorelá 9;
b) jeden volebný obvod;
2. Rozsah výkonu funkcie starostu obce Pohorelá v novom volebnom období 2018 – 2022 na plný úväzok.

Uznesenie č. 25/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. zámer prevodu majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-E:
a) parc. číslo 6505/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 78 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Jozef Hazák, rod. Hazák, nar. 4. 7.
1968, bytom: Za Vŕšok 242/47, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 234,00 EUR. Poplatky spojené s
prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci;
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný
celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 26/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Ponuku na odkúpenie 2/3 podielu nehnuteľnosti parcela č. KN-C2525 o výmere 432 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, rodinný dom súpisné č. 63 v k.ú. Pohorelá – miestna časť Pohorelská Maša.

Uznesenie č. 27/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Pohorelá (programovacie obdobie 2018 – 2022)

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Uznesenie č. 28/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 12. 7. 2018
Uznesenie č. 29/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Peter Frajt, Bc. Maroš Siman, Ján Šulej;
2. zapisovateľku: Annu Syčovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Pletka.

Uznesenie č. 30/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prenájmu nehnuteľnosti na zabezpečenie lekárskej starostlivosti
na adrese Školská 349/6 , 976 69 Pohorelá (priestorov určených pre zdravotné stredisko) pre žiadateľa Merci,
n.o., Komenského 12, 075 01 Trebišov bezplatne za prvý rok prevádzkovania ambulancie všeobecného lekára
pre dospelých z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1994
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebná
značná finančná investícia do opätovného oživenia lekárskeho obvodu zo strany spoločnosti Merci, n.o. a zo
strany obce je potrebné zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov obce.
2. úhradu energií za prevádzkovanie ambulancie praktického lekára pre dospelých spoločnosťou Merci, n.o.
po dobu jedného kalendárneho roka od začiatku prevádzkovania ambulancie obcou Pohorelá.

Uznesenie č. 31/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informáciu starostky obce o schválení projektu s názvom: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ,
Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební“ v rámci integrovaného operačného programu. Hlavným cieľom je „Vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Pohorelá“, ktorá je miestom
realizácie projektu.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 6. júla 2018 rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018; voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"),
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

90 rokov

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

83 rokov

Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Anna Jánošková
Štefánia Syčová
Anna Halušková

82 rokov
Mária Krupová
Anna Tlučáková

81 rokov
Anna Matulová
Anna Poláková
Elena Dubcová

Informácie pre voliča (Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania)
a bližšie informácie o voľbách na stránke Ministerstva vnútra SR - http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Obec Pohorelá v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že Obec Pohorelá má ku dňu 6.7.2018 počet obyvateľov 2.220.

80 rokov
Anna Buvalová

75 rokov
Zuzana Vojtková

65 rokov
16. máj 2018 bol pre žiakov našej materskej školy veľmi úspešný deň. Stali sa laureátmi
12. ročníka Detského Chalupkovho Brezna vo výtvarnej tvorbe. Toto ocenenie je o to vzácnejšie, že predsedom poroty bol prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. z UMB v Banskej Bystrici.
Najvyššie ocenenie získala práca Filipka Datku a Jurka Vojtka. Jurko vytvoril netradičné
pozadie horúcim voskom pomocou žehličky a Filip využil pri kresbe svoju fantáziu a predstavivosť. Ocenené však boli aj ďalšie dve Filipkove práce vytvárané pomocou netradičných techník.
V zlatom pásme bola ohodnotená aj maľba na plátne, ktorú maľovala Ivonka Rochovská. V
striebornom pásme boli ocenené aj ostatné zaslané práce, ktoré vytvorili Ninka Tlučáková, Nelka Vojtko Kubandová a Adamko Vojtko.
Všetkým srdečne blahoželáme!
-PaedDr. D.Krupová -

Jozef Polák
Alžbeta Emília Kybáková
Ing. Vít Barančok
Darina Frajtová

60 rokov
Vlasta Lacková
Ján Kuklica
Ján Školník
Mária Haľaková
Karol Vojtko

HOREHRONSKÁ ATLETIKA

V mesiaci máj sa žiaci 3. ročníka našej školy
zúčastnili ŠKOLY V PRÍRODE v Kráľovej pri Zvolene. Pre mnohých žiakov bol tento pobyt skúškou
odvahy a vytrvalosti.
Žiaci okrem učenia zažili mnohé aktivity s animátormi, a to v popoludňajších hodinách. Jednou z
aktivít bolo plávanie v bazéne, jazda na koni, angličtina hrou, večer talentov a rôzne iné pohybové hry.
Tiež navštívili Lunterov ranč v Kráľovej, kde sa mohli
pohybovo vyžiť na rozličných preliezkach, hojdačkách, lanovke, ktorú vlastnoručne postavil sám majiteľ ranča. Po prekrásnych chvíľach strávených na
ranči, žiaci urobili dobrý skutok a malou sumou (pár
centami) prispeli na potravu pre koníky.

V stredu 6. júna 2018 Základná škola v Polomke organizovala
súťaž v ľahkej atletike „Horehronská atletika“ pre žiakov škôl Horehronia. Žiaci našej školy sa tejto súťaže zúčastnili vo všetkých kategóriách: beh na 60 m, vytrvalostný beh na 800 m, skok do diaľky a
hod kriketovou loptičkou.
Za mladšie žiačky pretekali Daniela Cesnaková a Dominika
Hrčákova zo 6.A a Bianka Tlučáková s Bibiánou Zlúkyovou z 5.A, za
mladších žiakov Martin Baksa a Viktor Harvan z 5.A a Matej Mišurda
zo 7.A. V kategórii starších žiačok našu školu reprezentovali Kristína
Gandžalová a Daniela Mišurdová z 9.A a Janka Kamzíková a Ivana
Kubandová z 8.A, za starších žiakov sme mali zastúpenie z 8.A Jakub Bútora a Jozef Klimko a Jaroslav Sedmák, obaja z 9.A triedy.
Preteky boli náročné, zvlášť skok do diaľky, v ktorom mali naši
žiaci značný handikep, pretože našim školákom v areáli chýba doskočisko. Napriek tomu boli veľmi úspešní a v silnej konkurencii 94
pretekárov získali celkovo až 7 medailí. Bibiána Zlúkyová získala striebornú medailu v hode kriketovou loptičkou s výkonom 29
m, Daniela Mišurdová obsadila v hode kriketkou 3. miesto s výkonom
37 m a v tej istej kategórii Janka Kamzíková skončila na druhom
mieste s hodom dlhým 44 m. Janka Kamzíkova navyše obsadila tretie mieste v skoku do diaľky s výkonom 355 cm.
Náš najúspešnejší pretekár bol Matej Mišurda, ktorý si domov
odniesol až 3 medaily: striebornú za hod kriketovou loptičkou dlhý 49
m, druhú striebornú medailu získal za skvelý beh na 800 m s časom
2,36 min., kde tesne prehral s najlepším bežcom o 1 sekundu a prvenstvo mu patrí v skoku do diaľky s výkonom 398 m.
- www.zspohorela.edu.sk -

NOVOMANŽELIA
Janka Ďuburová
a Ján Syč
Miroslava Gorelová
a MUDr. Martin Puťoš

NOVORODENCI
Dávid Kyseľ

ZOMRELÍ
Mária Gandžalová, 89 r.
Mária Halušková, 80 r.
MVDr. Martin Kamzík, 88 r.
Margita Švantnerová, 78 r.

Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti zanikla od 1. júla
pohotovosť v Závadke nad Hronom.
Pacienti z celého okresu Brezno sa tak v prípade akýchkoľvek zdravotných problémov už musia dostaviť len na jedinú
ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých na Horehroní, a to na námestí v Brezne (nám.M.R.Štefánika 11). Ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast pre okres Brezno vykonáva v súčasnosti MUDr. E.Bohačiková taktiež
v Brezne na Malinovského 2/A.
Počas pracovných dní bude ambulantná pohotovostná služba fungovať od 16.00 do 22.00, cez víkend a počas štátom uznaných sviatkov od 7.00 do 22.00.
Po 22.00 do 7.00 nasledujúceho dňa bude zdravotná starostlivosť zabezpečovaná ústavnou pohotovostnou službou
- pacient bude ošetrený v Nemocnici s poliklinikou v Brezne.
Poplatky za ošetrenie ostávajú nezmenené: v ambulantnej pohotovosti 2 eurá, v rámci ústavnej pohotovosti 10 eur.
Zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať len v ambulancii - doterajšie výjazdy LSPP boli v rámci novej pohotovosti
zrušené.
Na byt k pacientovi môže prísť len záchranná služba pri ohrození života. Ide o výjazdy Rýchlej zdravotnej pomoci
(sanitka so záchranárom) a Rýchlej lekárskej pomoci (sanitka s lekárom) – linka 155.

Termíny zberu
komunálneho odpadu
4. 7. 18. 7. 1. 8.

15.8. 29. 8.

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

Termíny zberu plastov
17. 7. 14. 8.

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

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

1958 (zapísal kronikár Ján Príšin) – OBEC: Ako je už uvedené aj v minulých rokoch, obec Pohorelá
sa mení na nepoznanie. Nové domy stavané väčšinou z tvárnic, rastú ako huby po daždi. Za
dva – tri roky nebude hádam na Pohorelej ani jednej drevenice. Individuálna výstavba rodinných domov teda pokračuje míľovými krokmi vpred, čo svedčí o vysokej životnej úrovni nášho
ľudu. Základňa strašne napreduje, škoda len, že takto možno hovoriť o nedostavbe, ktorá ďaleko za spomenutou základňou zaostáva. Príčin je tu veľa o nich bude reč na inom mieste.
REKONŠTRUKCIA POŽIARNEJ ZBROJNICE: Ku všetkému stavebnému ruchu treba pripočítať aj rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, z ktorej sa stáva veľká poschodová budova. I keď
je to pre obec Pohorelú len kvapkou v mori, treba kladne hodnotiť i toto úsilie určitých činiteľov
obce, ktorým záleží na tom, aby aj Pohorelá niečo mala. Hádam tu treba spomenúť aspoň jedno
meno – Jozefa Fúra, veliteľa požiarnikov, ktorý nezištne sa stará s činiteľmi MNV o výstavbu
tejto novej požiarnej zbrojnice.
KULTÚRNA ČINNOSŤ: Kultúrnu činnosť aj v tomto roku organizovala Osvetová beseda.
Chybou je však, že Osvetová beseda nemá vlastne žiadny priestor, ktorý by sa menoval majet↑ Stará zbrojnica pred rozobratím ↑
kom Osvetovej besedy. Ďalšou chybou je to, že Osvetovú besedu na Pohorelej osoba správcu OB,
↓ Demontáž starej požiarnej zbrojnice ↓
čo je nie nijako správne. Hoci je vytvorená kultúrno-osvetová komisia, táto pre osvetu nič nevykonala a celá práca ležala na pleciach správcu OB. Treba konštatovať, že takýto stav je neudržateľný a musí sa stoj čo stoj zmeniť. Bolo by múdre, aby kinosála stala sa osvetovým zariadením, a aby do kultúrno-osvetovej komisii boli pribratí ľudia, ktorí majú kladný pomer k tejto
práci a ktorí majú pre takúto prácu aj predpoklady.
Hoci z učiteľov boli vytvorené krúžky pre jednotlivé činnosti, nemohli ju rozvinúť. Rozhlasový krúžok pracoval dotiaľ, dokiaľ fungoval miestny rozhlas. Krúžok agitačno-propagačný
nevyvíjal dohromady žiadnu činnosť. Najväčším problémom je v obci prednášková činnosť,
ktorá bola nijaká. Tu treba zase poznamenať, že niet vhodného priestoru pre prednášky, čo
ovplyvňuje účasť na prednáškach, ktorá je nijaká.
I cez tieto ťažkosti uskutočnili sa v obci behom roka tieto kultúrne podujatia:
11.1.1958 Divadlo - Sedliacka láska (DOK Lomnica) ; 12.1.1958 Divadlo - Na chvoste (DOK Lomnica); 23.2.1958 Oslavy - 10. výročie Februára
(OB – Škola); 01.3.1958 Divadlo - Čaj u pána senátora (DOK Závadka); 08.3.1958 Oslavy - MDŽ (OB – OSŠ – VŽ); 06.3.1958 Divadlo - Záveje
(OB – Pohorelá); 07.4.1958 Divadlo - Záveje (OB – Pohorelá); 01.5.1958 Súbor - Vystúpenie súboru (OB – Pohorelá); 08.6.1958 Divadlo - Bačova
žena (MJPO – Pohorelá); 22.6.1958 Oslavy - MDD (Škola – OB); 23.VI. Psia revue (Praha); 17.8.1958 Divadlo - Dámy a horári (DD Bratislava);
27.8. Divadlo - Maturita (DD Bratislava); 10.9.1958 Báb. Divadlo - Princezná v zajatí (Kopecký –Praha); 09.9.1958 Oslavy - Výročie VOSR (OSŠ
– OB); 13.12.1958 Divadlo - Posledný muž (DOK Piesok); 26.12.1958 Divadlo - Pozor na vlak (DOK - OB Pohorelá);
Z uvedených akcii najväčšiu ozvenu získala divadelná hra: Pozor na vlak, ľudová opereta, ktorá zabávala našich milovníkov divadla o Vianociach.
Na hre pracovali dobrovoľníci a herci, ktorí si získali srdcia divákov. Je to hra jediná svojho druhu, ktorú videlo obecenstvo na Pohorelej. Hru predviedli
ochotníci i z radov ženatých, ktorí si zaslúžia pochvaly a uznania už i za to, že mimo svojich rodinných starostí venovali určitý čas i pre iných.
Okrem hier uvedených podnikov premietalo kino MNV po celý rok hodnotené filmy týždenne trikrát.
Činnosť miestnej ľudovej knižnice v tomto roku bola pomerne slabá, ba žiadna. Knižnica tiež nemá svoje miesto a je utisnutá do zasadačky MNV.
Ľudových veselíc bolo behom roka hodne. Tieto sa však neplánujú a robia sa náhodne. Veselice sú tiež kultúrne vložky sem – tam spestrené bitkami,
ktoré nijako nemôže vymiznúť zo zábav na novších dedinách.
Nakoľko ani v jednej s kroník obce Pohorelej nenachodí sa
svojráz - zvyky a obyčaje a zvlášť krásne svojrázne pohorelské
piesne pokúsim sa dodatočne v tomto roku zachytiť tieto perly
nášho ľudu na Horehroní. Náš ľud spieval, keď mu bolo dobre
a spieval aj keď mu bolo zle. Slovne spieval pri každej príležitosti. Spievali mladí, spievali aj starí a tento zvyk sa zachováva aj do dnes. Aby teda budúce pokolenia vedeli čo ich predkovia spievali, uvádzam niektoré perličky.

na obrázku:
Marka Datková z Pohorelej č.d. 21

Pohorelský hlásnik – informačné noviny Obce Pohorelá; reg.č. OÚ-OMT/1/95; číslo 2018/07, ročník

XIV., - NEPREDAJNÉ

Adresa redakcie: Nová 392, 976 69 Pohorelá; 048/6196102, jan.pompura@pohorela.sk, www.pohorela.sk. Uzávierka: 10. dňa, vychádza okolo 15. dňa v mesiaci.
Za obsahovú a gramatickú správnosť zodpovedajú autori článkov. Grafická úprava a autor neoznačených článkov: J.Pompura. Vydáva: Obecný úrad v Pohorelej;
Zapožičané fotografie a dokumenty VRACIAME. Fotografie zverejňujeme postupne. Pripravujeme aj ďalšiu verejnú výstavu historických fotografií.

