informačné noviny Obce Pohorelá;

Príjmy obce v roku 2011
BEŽNÉ
PRÍJMY
ZÁKLADNEJ
ŠKOLY 10.240
0,4%
BEŽNÉ
PRÍJMY OBCE
1.037.897
36,4%
BEŽNÉ
VÝDAVKY
ZÁKLADNEJ
ŠKOLY
547.258
19,2%

KAPITÁLOVÉ
PRÍJMY OBCE
1.687.509
59,2%

FINANČNÉ
OPERÁCIE
112.804
4,0%

Výdavky obce v roku 2011
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
OBCE
1.797.630
63,2%

BEŽNÉ
VÝDAVKY
OBCE
499.374
17,6%

Príjmy obce v roku 2011 boli spolu vo výške 2.735.646,17 € (82
mil. 414 tis. Sk) a výdavky boli vo výške 2.844.252,87 € (85 mil. 686 tis.
Sk). Schodok hospodárenia vo výške 108.606,70 € bol v zmysle §
10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy krytý príjmovými finančnými operáciami v priebehu
roka 2011 – použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých
v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu (15.942,45 €)
a použitím prostriedkov rezervného fondu – finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov (92.664,25 €) v súlade so schváleným rozpočtom Obce Pohorelá.

ročník VIII.;

JÚL 2012;

- ZADARMO -

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.6.2012 na základe Hodnotiacej
správy programového rozpočtu obce, Správy nezávislého audítora, Stanoviska finančnej
komisie OZ a Stanoviska hlavnej kontrolórky prejednalo a schválilo záverečný účet obce
za rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd.
Obecné zastupiteľstvo v ďalšom bode prejednalo vyhlásenie zámeru odpredaja niektorých obecných pozemkov. Poslanci taktiež schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky.
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schválilo aj doplnok k VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým
sa ukladá obecnému úradu povinnosť zverejňovať daňových dlžníkov podľa stavu
k 31.12. predchádzajúceho roka.

Nehnuteľnosti sa musia na verejnú kanalizáciu
napojiť najneskôr do 31. októbra 2012
Koncom mesiaca jún bolo uskutočnené prepojenie kanalizácie na ulici Clementisovej. Týmto bola dokončená kanalizácia celej obce (okrem tých častí, kde majitelia
pozemkov nedovolili kopať kanalizáciu cez svoje pozemky). V súčasnosti sa už len
dokončuje budovanie domových prípojok na ul. Clementisovej.
Všeobecne záväzným nariadením o verejnej kanalizácii bol stanovený ako konečný
termín pre pripojenie všetkých nehnuteľnosti 31.10.2012 . Týmto VZN bola Obecnému
úradu v Pohorelej uložená povinnosť nahlasovať orgánom ochrany životného prostredia
tie domácnosti, ktoré sa do tohto termínu nenapoja na verejnú kanalizáciu.
Orgány ochrany životného prostredia môžu za nesplnenie si tejto povinnosti uložiť
majiteľovi nehnuteľnosti pokutu vo výške od 331,93 € až do 165.969,59 €.
Pozn.: Pri pripájaní domových prípojok na verejnú kanalizáciu je potrebné kontaktovať povereného pracovníka obce p. F.Rochovského (0902974413).

XVIII. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek 2012
V sobotu 16. júna 2012 Horehronská kosecká družina Slovenského koseckého spolku a Obecný úrad v Pohorelej zorganizovali medzinárodné XVIII. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek, ktorých súčasťou boli Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení 2012. Za slnečného počasia sa tristo divákom aj z
USA, Nemecka a Čiech, po spoločnej modlitbe so správcom farnosti Mgr. Slavomírom Markom, odhalila 3,2 m vysoká socha kosca vytesaná do dreva.
Naledovala slovenská hymna spievaná zúčastnenými za doprovodu cimbalovej muziky a vztyčovala sa na 15-metrový máj slovenská zástava. Potom v
siedmich kategóriach borovú trávu v hóne Malé dieliky neľahko kosilo 93 súťažiacich z Oravy, Šariša, Zemplína, Ábova, Liptova, Považia, Ostravska, Plzenská, Pohronia, Hornej Nitry, Gemera a Horehronia - spolu dvadsať dedín a miest Slovenska a Čiech. Pohorelá, ktorá tohto roku oslavuje 400 rokov prvej
písomnej zmienky, splnila cieľ - vytvoriť atmosféru niekdajších horehronských kosieb. Avatgardný folklór scénicky vytvorilo niekoľko desiatok krojovaných
koscov a hrabačiek so spevmi FS Závadčan a domácej mužskej speváckej skupiny. Lukostreľby, plieskania bičom a dokonca sa podávala aj Lopejská
zmrzlina. Sugestívna etnoshow in natura pokračovala vystúpením hudobnej skupiny Druhý dych a neskôr prešla do discojuniálesu s DJ-mi Paťom a Marekom. Aj touto cestou spokojní kosci ďakujú mladému organizačnému výboru a Matici slovenskej za zorganizovanie energizujúcej oslavy trávy.
Výsledky:
- L.JanoškaNosiči vody (¼ ára): 1.René Šajša 1:16 min.; 2. Juraj
Puťoš (obaja Pohorelá) 1:49; 3. Jakub Kurjan (Poproč)
2:11;
Ženy (¼ ára): 1. Milka Šeligová 1:11; 2. Zuzka Maťúšová 1,59 (obe Hruštín); 3. Vierka Varková (Drahovce)
2,08;
Chlopi do 60 rokov: 1. Milan Kľuska (Hruštín) 1:17; 2.
PaedDr. Lukáš Janoška (Pohorelá) 1:27; 3. Pavel
Hudák (Sedlice) 1,34; 4. Marek Maťúš 1:40; 21. Mgr.
Lukáš Janoška 4:37; 24. Ján Syč Jergus 7:24 (všetci
Pohorelá);
Chlopi nad 60 rokov (½ ára): 1. Mgr. Jozef Horský
(Bacúch) 2:36; 2. Ján Štajer (Hruštín) 2:45; 3. Michal
Šulič (Ostrava) 2:45;
Chlopi nad 70 rokov: ex aequo - Štefan Wolf (Nová
Baňa) a Ján Petruška (Plzeň);
Päťčlenné družstvá – 2 áre: 1. Orava 1:39min.; 2.
Horehronie (Jozef Horský, Ján Mešťan, Marek Maťúš,
Lukáš ml. a Lukáš st. Janoškovci) 2:10; 3. Šariš 2:21;
4. Zemplín 2:54; 5. Gemer 3:09.

vľavo: moderátor Mgr. Ján Černák víta prítomných pred ešte zahalenou drevenou sochou
kosca od Martina Kalmana (vľavo stojaci) spolu s PaedDr. Lukáčom Janoškom, Mgr.
Slavomírom Markom a Evou Mjartanovou
vpravo: víťaz najmladšej kategórie René Šajša

Termíny zberu komunálneho odpadu
11. júl

25. júl

Termíny zberu plastov
24.-25. júl 21.-22. august
Žiadame občanov, aby vykladali len
plné a zaviazané vrecia.

8. august 22. august

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

Pohorelské mladé speváčky
bodovali vo všetkých kategóriach

Súčasťou Dní obce Pohorelá 2012 bude aj Folklórny večer pod Orlovou hoľou – tentokrát venovaný výročiu 60 rokov od založenia FS Kráľova
hoľa. Organizátori podujatia – Obecný úrad
v Pohorelej a OZ OPORA Pohorelá – pri tejto príležitosti zvolávajú stretnutie folklóristov - aktívnych,
ako aj priaznivcov folklóru, ochotných spolupodieľať sa na príprave a účinkovaní v spoločnom programe.
Prípravné stretnutie sa uskutoční
v piatok 27. júla 2012 o 18:00 hod.
na Obecnom úrade v Pohorelej.
Pri tejto príležitosti zároveň prosíme obyvateľov,
aby nám zapožičali zo svojich súkromných zbierok
akékoľvek archívne fotografie (stará dedina, starí
pohorelčania a najmä zábery z vystúpení FS), rovnako aj texty „zabudnutých“ piesni prípadne i zvukové
a obrazové nahrávky. Všetky materiály vrátime!
Súčasťou Dni obce Pohorelá bude aj prezentácia
remeselných tradícii obce Pohorelá. Ponúkame týmto
priestor pre všetkých ľudových remeselníkov ochotných predviesť svoju prácu a svoje výrobky.
Zároveň ponúkame priestor podnikateľom prevádzkujúcim pohostinskú činnosť na zriadenie stravovacích a občerstvovacích stánkov v areáli amfiteátra. Bližšie informácie: OÚ Pohorelá – J.Pompura

Oblastná futbalová liga
Muži II. trieda – skupina B
Konečné poradie súťaže ročníka 2011/2012

P.č.
Počet stretnutí
1 OFK Slovan Valaská
21
2 Slovan Pohronská Polhora 21
3 FK 09 Bacúch
21
4 Družstevník Šumiac
21
5 Slovan Beňuš
21
6 Slovan Michalová
21
7 Tatran Polomka
21
8 Mladosť Pohorelá
21

Výhry Remízy Prehry Skóre Body
15
3
3 57 : 20 48
14
4
3 68 : 22 46
11
2
8 50 : 29 35
10
5
6 46 : 36 35
10
4
7 44 : 50 34
4
4
13 33 : 54 16
3
4
14 32 : 58 13
3
2
16 14 : 75 11

Zápasy jarnej časti:
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo

08.4.12
15.4.12
22.4.12
29.4.12
06.5.12
13.5.12
20.5.12
27.5.12
03.6.12
09.6.12

Pohorelá – Beňuš 2 : 1
Polomka – Pohorelá 1 : 2
Pohorelá – Bacúch 1 : 4
Pohorelá – Šumiac 1 : 1
Michalová – Pohorelá 9 : 0
Pohorelá – Valaska 0 : 4
Pohorelá – P.Polhora 0 : 7
Beňuš – Pohorelá 3 : 0
Pohorelá – Polomka 1:1
Bacúch – Pohorelá 6 : 1

Pre malý záujem registrovaných hráčov sa
Futbalový oddiel TJ Mladosť Pohorelá
do súťaže ročníka 2012/2013 neprihlásil.

+/37
46
21
10
-6
-21
-26
-61

V druhej polovici mája sa v breznianskom
centre voľného času uskutočnilo okresné kolo
22. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže
detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
Slávik Slovenska. Talentovaní žiaci z desiatich základných a dvoch základných umeleckých škôl z okresu Brezno súťažili v troch
kategóriách.
Žiačky našej ZŠ bodovali v každej kategórii na druhom mieste: v prvej z nich sa z
druhého miesta mohla radovať Kristína
Gandžalová, v druhej kategórii skončila
druhá Terézia Zibríková a v poslednej kategórii si druhé miesto vybojovala Anna Mária
Maťúšová.
Terezka Zibríková, doprovod na harmonike- otec Peter
Zibrík

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

Zoznam daňových dlžníkov Obce
Pohorelá - stav k 31.12.2011
Obec Pohorelá zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zmysle § 52 ods.2
písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správca dane
zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u
ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2011
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u
fyzickej osoby (vrátane fyzických osôb –
živnostníkov) 160 € a u právnickej osoby
1.600 €.
Fyzické osoby:
Malecká Anna, Kpt.Nálepku 29, Pohorelá
dlh na dani z nehnuteľností:

398,98 €

Pollák Milan, Poh.Maša 11, Pohorelá
dlh na poplatku za KO:
dlh na dani z nehnuteľností:

223,87 €
11,04 €

Právnické osoby:
Gindura s.r.o., Vajanského 18, Trnava
dlh na dani z nehnuteľností:

2.325,95 €

WLM s.r.o., Poh.Maša 72, Pohorelá
dlh na dani z nehnuteľností:

33.582,95 €

Grandiózne výkony Veroniky Gandžalovej
Sme radi, že v čase, keď celé Slovensko prežíva „Sagan-ožiaľ“,
môžeme sa aj my v Pohorelej pochváliť vrcholnými úspechmi našej
mladej cyklistky.
V Bratislave sa 23. júna 2012 konala Univerziáda SR v horskej
cyklistike - teda Univerzitné majstrovstvá Slovenska. Veronika
Gandžalová skončila na krásnom druhom mieste!
O týždeň na to - v sobotu 30. júna - sa konal cyklomaratón na horských bicykloch Okolo Bratislavy so
štartom a cieľom v parku SNP v Karlovej Vsi (Líščie údolie) za účasti pretekárov zo Slovenska, Čiech a
Rumunska - neoficiálne Majstrovstvá Česko-Slovenska 2012. Tieto preteky sú súčasťou Župného pohára Na
bicykli deťom a Cyklomaraton Tour 2012.
Na 28 kilometrovej trati s veľmi náročným profilom za veľmi ťažkých podmienok (36°C v tieni) obsadila medzi ženami vynikajúce absolútne prvé miesto s výrazným takmer 18-minútovým náskokom
Veronika Gandžalová (vo svojej kategórii 19-23 r. dokonca s náskokom až 25 a pol min)!

POZDRAV OD RODÁKA
Želám všetkým pohorelcom dobrý deň. Dovoľte, aby som sa predstavil:
Narodil som sa v Pohorelej 2. mája 1945 v budove oproti stanici, v starom
mlyne, kde podľa rozprávania mojej mamky si v čase povstania /1944/ podávali kľučku raz fašisti a potom partizáni, no a v časoch zlých zase pustošili "benderovci".
28. apríla 2012 v sobotu sme spolu s manželkou boli pozrieť moje rodisko,
kde si ešte ja pamätám rodiny Kršňákovcov a pani Sedmákovú, ktorá ma
viedla ku krstu vo vašom pekne vynovenom kostolíku, a ako vidieť stále pracujete na kráse jeho
okolia i celej obce.
Tvrdý život na Horehroní naučil ľudí statočne pracovať a nestratiť sa v živote. Aj my sme po
piatom dni môjho narodenia odišli na rebriňáku cez Grajnár do Hnileckej doliny, kde nás ubytovali do prázdnych domov po fronte. Moja mamka pochádzala z Telgártu /z rodiny Rejdovianových-Ambrózových/, ktorí po vypálení obce /r.1944/, hľadali pomoc a útechu v okolí hore
Hronom a vďaka ľudskosti pohorelcov ju moji starí rodičia aj s mamkou našli práve v Pohorelej
u Kršňákovcov, kde som sa aj ja narodil /môj otec bol v tom čase vojakom na letisku "Tri duby"/.
Bol som pozrieť aj zostatky starého mlyna a pani, ktorá tam býva mi veľmi ochotne venovala váš "Hlásnik", kde som sa o minulosti dozvedel viac a dovolila mi odfotiť aj drevorezbu s
podobou starého mlyna.
Pohorelá je strmá obec, ale tak ma napadá, že kto z Pohorelej
mal život len rovný, skôr naučení tvrdo pracovať a často hľadať obživu ďaleko od domova. Ale je
to krásna obec a až som pookrial, akí ostali srdeční ľudia s ktorými som rozprával hore dedinou
aj napriek ťažkému životu.
Dnes mám 67 rokov, cítim sa ako mládenec po návšteve rodnej obce a Vám
všetkým prajem veľa šťastia, zdravia a úspechov v práci a osobnom živote.
Váš bývalý spoluobčan
PhDr.Dušan Užák, Spišská Nová Ves

Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Pohorelá v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje tento zámer prevodu majetku obce:
Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/7 zo dňa 28. júna 2012 v súlade s §9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol trojpätinovou väčšinou poslancov schválený zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Obec Pohorelá na základe žiadosti právnickej osoby - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, má zámer predať žiadateľovi tento majetok:
a.
vlastnícky podiel 1/1 časti pozemku KN-C parc. číslo 2495 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na
LV č. 654, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 320 m2, odčlenenú GP č.
31628826-157/2011, ktorý bol úradne overený dňa 13.1.2012, označenú ako
- diel „1“ o výmere 12 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 24952, druh pozemku ostatná plocha o výmere 12m2,
b.
vlastnícky podiel 1/1 časti pozemku KN-C parc. číslo 2902/2 v k.ú. Pohorelá, zapísaný
na LV č. 654, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o Celkovej výmere 598 m2, odčlenenú GP
č. 31628826-159/2011, ktorý bol úradne overený dňa 16.11.2011, označenú ako
- diel „1“ o výmere 500 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 2902/6, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 500 m2,
- diel „2“ o výmere 23 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 2902/7, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 23 m2,
c.
spoluvlastnícky podiel 1/3 časti pozemku KN-E parc. číslo 3939 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 4347, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 2180 m2, odčlenenú GP č.
31628826-156/2011, ktorý bol úradne overený dňa 16.11.2011, označenú ako
- diel „1“ o výmere 103 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 1405/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 103 m2,
- diel „2“ o výmere 3m2, pre novovytvorenú KN—C parc. číslo 1405/5, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3 m2.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o priľahlé plochy k pozemkom, na
ktorých sú postavené vodohospodárske stavby vo vlastníctve žiadateľa. Tieto plochy svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s týmito pozemkami a stavbami. Tieto pozemky určené
na odpredaj sú obcou nevyužívané a sú pre obec prebytočným majetkom.
(Geometrické plány sú zverejnené na internetovej stránke obce a k nahliadnutiu na Obecnom
úrade v Pohorelej.)

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
OSLÁVENCI
84 rokov
30.7. Anna Janošková, Jesenského 126
31.7. Anna Pletková, Kpt.Nálepku 256
31.7. Matej Gálik, Partizánska 547

81 rokov
23.7. Mária Šťavinová, Za Vŕšok 214

80 rokov
15.7. Anna Refková, Za potokom 709

75 rokov
6.7. Anna Matulová, Poh.Maša 8
7.7. Anna Poláková, Orlová 596
9.7. Elena Dubcová, Kpt.Nálepku 3
11.7. Mária Halušková, Clementisova 772

70 rokov
6.7. Cyril Gandžala, Hviezdoslavova 60
15.7. Ján Datko, Orlová 660
17.7. Ján Puťoš, Hviezdoslavova 806
30.7. Ľudmila Maková, Hviezdoslavova 59

65 rokov
18.7. Jozef Syč, Partizánska 552
23.7. Anastázia Baxová, Kpt.Nálepku 142
30.7. Anna Štuberová, Clementisova 782

60 rokov
16.7. Ľudmila Gáliková, Clementisova 769
17.7. Milan Dirga, Orlová 595
24.7. Veronika Krupová, Nová 332

NOVORODENCI
9.5. Adrián Pačaj , Za Hronom 841
1.6. Daniela Puťošová, Hviezdoslavova 41

Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Pohorelá v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje tento zámer prevodu majetku obce:
Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 28. júna 2012 v súlade s §9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol trojpätinovou
väčšinou poslancov schválený zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obec Pohorelá na základe žiadosti č. j. 784/2011 zo dňa 23. 5. 2011 p. Jána Hrčáka, nar.
5.11.1971, trvale bytom Pohorelá, ul. Partizánska súp. č. 536, má zámer odpredať žiadateľovi pozemok parcelné číslo KN-E 993/23 v k.ú. Pohorelá, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 257 m2
zapísaný na liste vlastníctva č. 654, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Pohorelá.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok, na ktorom je od roku 1928
postavený drevený dom súpisné číslo 536, ktorý je v užívaní žiadateľa o predaj a v minulosti bol užívaný
jeho predkami, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s
touto stavbou. Tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Zámer prevodu majetku obce
priamym predajom
Obec Pohorelá v súlade s §9a ods. 2 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje tento zámer predaja majetku obce:
Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/5
zo dňa 28. júna 2012 bol v súlade s §9 ods. 2 písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schválený zámer prevodu majetku obce priamym predajom podľa §9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ide o pozemok parcelné číslo KN-C 365 v k.ú. Pohorelá; druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, o výmere
499 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 654, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Pohorelá.
Minimálna cena, za ktorú obec ponúka uvedený pozemok na predaj, je stanovená vo výške 1.800,-€. Záujemcovia predložia cenové ponuky v lehote do 24.8.2012 do
14:00 hod. Náležitosti, ktoré musí cenová ponuka obsahovať
sú určené v schválených Podmienkach predloženia cenovej
ponuky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke obce
a k nahliadnutiu na obecnom úrade.

DFS MLADOSŤ vystúpil 27.5.2012 na
heľpianskom amfiteátri na Detskom
folklórnom festivale Kolovrátok.

ZOMRELÍ
Jozef Bráz
Pod Brezinou 501
(* 10.6.1955 -  19.6.2012)
Ján Petruška
Pohorelská Maša 10
(* 19.4.1946 -  23.6.2012)
Ing. Božena Šefčíková
Malacky
(* 18.12.1947 -  26.6.2012)

Zrušený trvalý pobyt
od 1.1.2012 do 30.6.2012

Trvalý pobyt bol v zmysle §7 ods. 1 písm. d) až
g) zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
SR od 1.1. do 30.6.2012 zrušený týmto občanom:
- Lukáš Rochovský, nar. 28.8.2001
- Matej Rochovský, nar. 16.3.1970
- Daniela Vlnková, nar. 25.11.1976

Zmena úradných hodín
od 30. júla 2012:
Starosta Obce Pohorelá
Obecný úrad v Pohorelej
Úradné hodiny Pracovná doba
7:30-15:30
Pondelok 12:30-15:30
7:30-15:30
Utorok
7:30-16:30
7:30-16:30
Streda
7:30-15:30
Štvrtok
7:30-12:00
7:30-14:30
Piatok
Prestávka na obed 12:00-12:30

pozrieť, ako bude tancovať Jánošík. Žiaci národnej
školy už aspoň dve hodiny čakali na lístky pred
kultúrnym domom. A keď súmrak sadol na dedinu,
vystúpili tanečnici na javisko. Sála bola preplnená.
Lístky vypredané do posledného miesta.
Steny kultúrneho domu odrážaly melódie, ktoré
znely z hrdiel mladého pohorelského pokolenia.
Dievčatá zatancovaly "lúčny tanec" a znovu
zaspievaly krásne piesne.
Z tanečníkov kypel život. Každá žena videla sa
na javisku, mysliac, že i ona sa zúčastňuje na
predvádzanom programe.
Sväzáci ukázali svojimi tancami silu hôrnych
chlapcov, ich ťažký život, s ktorým museli zápasiť.
Krásne predviedli, ako sa schádzali hôrni chlapci
do hôr. Najmä pieseň, ktorú zaspieval sólový
spevák Kaľar, hovorila výraznou rečou.

Kto počul spievať mládencov a dievčatá z
Pohorelej, videl ich usmiate tváre v lahodnom tanci,
veruže sa rozveselil. Hlboko do srdca poslucháča
vnikajú slová piesne:
"Kráľova hoľa. s pýchou sa na nás díva,
duch Jánošíka do boja vyzýva",
ktorou začína svoje programy tanečný súbor
"Kráľova hoľa" pri MS ČSM v Pohorelej.
Súbor "Kráľova hoľa" je mladý sväzácky súbor.
Bolo to 1. mája 1952, keď pohorelská mládež prvý
raz verejne vystúpila.
Práca súboru sa začínala hýbať veľmi pomaly.
Najprv sa len niekoľkí schádzali v klubovni pod
Skalkou. A teraz? Keď sa podívame na súbor
"Kráľova hoľa", vidíme, že každým dňom mohutnejú
jeho rady. A keď sa niekto spýta hociktorého člena
súboru, prečo dosahujú toľké úspechy, dostane
takú presvedčivú odpoveď, aké presvedčivé sú
vystúpenia. V našom súbore pracujeme, ako len
stačia naše sily. Drobnou každodennou tvorivou
prácou rastie kvalita nášho súboru.
Z práce súboru vidíme, akým smerom sa
uberajú mladi ľudia, sväzáci, vzorní pracovníci na
svojich úsekoch práce v továrňach i v škole.
Členovia súboru vysoko hodnotia umenie svojich
otcov. Chápu, že pokrokové tradície sú zdrojom
tvorivých síl nového človeka. Svojimi spevmi a
tancami chcú v našom pracujúcom ľude pestovať
pocit národnej hrdosti a vlastenectva. Bojujú proti
rozvratníkom nášho života. Zvyšujú bdelosť a
ostražitosť proti vnútorným i vonkajším nepriateľom.
Živý spevný, tanečný a krojový svojráz, ktorý sa
dosiaľ udržal v Pohorelej, bol podnetom na
sostavenie národopisnej skupiny, národopisného
súboru "Kráľova hoľa".
Pri vznikaní a vytváraní súboru mládež sa
stretávala s nepochopením niekoľkých jednotlivcov.
Zpočiatku si starší občania nevedeli ujasniť, čo sa
vlastne porobilo ich dcéram a synom. Nevedeli s
porozumením prijať toľké novoty. Nepochopili,
prečo sa po večeroch schádzajú mládenci a
dievčatá do klubovne ČSM. Keď starý Cupák počul
spev, ktorý prenikal do tmy, vtiahol najprv hlavu
medzi plecia a potom trocha žartovne povedal: "Ej,
ej! Tá, naša mládež sa načisto spochabila. Prečo
vlastne nejdú spať? Veď zajtra ich čaká práca." A
keď jeho starecké ucho zachytila buchot nôh, čo sa
podobalo čardášu, hodil rukou a zmizol v tme. A
neskoršie okoloidúcim tetkám nestačilo počuť, že v
blízkej budove sa niečo hýbe. Strčily hlavy do
okien. Videly tváre, ktoré žiarily od radosti. Páčilo
sa im to. Tie tance, ktoré videly, pripomínaly im
zašlé časy ich mladosti, ale pripominaly im aj život
plný starostí. Stará Šipša si vzdychne a hovorí
ostatným ženám: "Ej, keby som ja mala dvadsať
rokov, neudržala by ma moja mať. Hneď by som aj
ja išla medzi nich." A keď Zuzka. videla, že medzi
mládežou tancuje tetka Zibrička, pozrela na ostatné
stojace ženy a polohlasne povedala: „Pozrite,
pozrite, ako im diriguje. Čistú pravdu vám hovorím,
keď tvrdím, že ona ich učí tancovať a spievať Pri
týchto slovách stále ukazovala prstom na starú
tetku Zibričku. Zuzka mala pravdu. Tetka Zibrička
kedysi najlepšia speváčka, ani dnes sa nedala
zahanbiť a našla miesto medzi mládežou. Naučila
sväzákov a sväzáčky, učí ich stále a bude ich učiť
starodávne pohore1ské pesničky.
A tak sa súbor schádzal od svojho založenia
každý deň. So dňa na deň osvojovali si členovia
súboru starodávne tanečné prvky. A keď miestny
rozhlas oznámil hodinu prvého vystúpenia spevákov
a tanečníkov, každým to akosi pohlo. Bola práve
nedeľa. Pred domami sa utváraly skupinky žien s
deťmi. Kto prešiel popri nich, iste počul o čom sa
shovárajú. Chlapci boli neposední. Malá Angelka už
dvadsať ráz zopakovala svojej mamičke, aby išli

Táto pieseň spôsobila, že sa obecenstvu
zatajil dych. A potom sa radosť premenila vo
veľké burácanie v celej sále. Úsmev zvíťazil na
tvári a láska v srdci. Potlesk sa niesol cez
polootvorené okno a vnikol do uší osamelého
chodca, ktorý sa ponáhľal z vlaku. Keď počul
spev a tlieskanie do taktu, zastal. Ucho pritlačil
ku kľučovej dierke a so zatajeným dychom
počúval. Pomyslel si: „Keď nevidím, aspoň
počujem“.
Tance a piesne sa striedaly za celý večer.
Tetka Zibrička tiež vystúpila na javisko. Zanôtila
niekoľko najobľúbenejších piesni. Vedúci súboru
Matej Pampura Dupkoš, najlepší sólový tanečník,
ktorý sa vrátil zo Sľuku, zatancoval tak, ako ešte
nevidela tancovať pohorelská dedina a jej
obyvatelia.

A tak si novo založený súbor razil cestu dopredu.
Dostal sa na celoštátnu prehliadku tanečných
súborov do Strážnice. Tam si súbor overil, čo
prináša statočná práca, drobná, každodenná
námaha.
Súbor "Kráľova hoľa“ je dnes UŽ na Slovensku
známy.
Veď ako by aj nie, keď navštívil toľko našich
závodov a JRD, aby svojím bohatým programom
pobavil a potešil našich pracujúcich. Na svojom
zájazde na Trať družby v Rolovej a Ružinej získal si
srdcia pt1lcujúcich úderníkov i zlepšovateľov.
Svojimi tancami a piesňami uchvátil radostný obdiv
budovateľov Bujanovského tunela. Zájazdy do
Mostárne v Závadke, da Banskej Bystrice a inde
boly aj prameňom skúsenosti, ktoré súbor získal
v styku s inými súbormi, ako napríklad s tanečným
súborom JRD z Očovej v Banskej Bystrici.
Uvedomelá pohorelská mládež rastie. Pustila sa do
boja za nového človeka. Svojim programom
revolučne pôsobí v Pohorelej. Mládež pomáha
prekonávať predsudky, zaostalosť, ktorá gniavila ľud
po dlhé stáročia, povzbudzuje
pracujúcich v budovateľskom úsilí. Pohorelská mládež
vo svojej umeleckej práci je nerozlučne spojená s
ľudom a jeho dennými potrebami, záujmami i
úlohami, preto sa jej práca darí.
Pohorelski sväzáci SÚ si vedomí toho, ako je
potrebné zakladať súbory, divadelné krúžky, zapájať
sa do kultúrnej činnosti na dedine. Založiť ľudový
umelecký súbor ako je "Kráľova hoľa", znamená
podpisať veľký záväzok.
A členovia súboru z Pohorelej podpísali záväzok už
prvým vystúpenim i ďalšími vystúpeniami v Brezne,
na Trati družby, v Strážnici, v Banskej Bystrici, na
celoslovenskej prehliadke ľudovej umeleckej' tvorivosti v
Prešove a nakoniec v nedávnych dňoch na
celoštátnom festivale ľudovej umeleckej tvorivosti
v Brne. Svoj záväzok čestne splnia.
Ján Tešlár
Pohorelský tanečný pár na pohľadnici
vydanej v roku 1952 v Strážnici

Vyvrcholením estrádneho večera bol tanec
zvaný
"prekáračka“
a
"šórový
čardáš".
„Prekáračka“ bola známa na Horehroní. Bolo
známe súperenie medzi chudobnejšími a
gazdovskými
mládencami.
Chudobní
boli
odstrkovaní, no nedali sa gniaviť. Svárni šuhajci,
hoci chudobní, statočne na tvrdom čiernom
chlebe vychovaní, vedeli sa postaviť.
Darmo chcel súbor zakončiť estrádny večer.
Pohorelci sa neuspokojili. Súbor, musel časť
programu zopakovať.
Po skončení prvého večera tancov a piesní
práca neprestala. O tom svedčia slová vedúceho
súboru, ktorý vytýčil perspektívny plán práce
takto: "Prvý úspech sme dosiahli. Nesmieme
zastať. Je potrebné vysúkať rukávy, chytiť prácu
za správny koniec a ukázať, že Horehronie ožilo.
Prvé skobné kroky sme urobili, teraz: pôjdeme
ďalej, budeme ešte viac šťastia rozdávať našim
pracujúcim."
Tieto slová nás povzbudily do ďalšej práce.
Mesiac po založení dosiahol súbor na okresnej
prehliadke ľudovej umeleckej tvorivosti v Brezne
znoVU veľký úspech. Získal prvú cenu. Ukázal aj
pri druhotnom kroku svoju životnú silu.

Prví členovia FS Kráľova hoľa; Úplne vpravo vedúci Matej Pompura Dubkoš, úplne vľavo Matej Puťoš Kaľar
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