informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

Vážení občania, rodáci a priaznivci obce, do 30. apríla 2017 môžete podporiť aktivity v

MAREC 2017;

- ZADARMO -

našej obci darovaním 2% daní z príjmov.

Nejde o daň navyše, ale Vy môžete rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane z Vašich príjmov neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech
Vami vybranej neziskovej organizácie.
Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžu poukázať 2% dane z príjmov na tlačive
„Vyhlásenie o poukázaní sumy...“. Údaje do tohto „Vyhlásenia...“ vyplnia z tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré im na požiadanie vystaví zamestnávateľ.
Vyplnené a podpísané tlačivá „Vyhlásenie...“ a „Potvrdenie ...“ doručia zamestnanci na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu (alebo organizácii, ktorej
poukazujú % z daní). Vypočítaná suma 2% dane z príjmov musí byť minimálne 3,- €.
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie môžu poukázať 2% dane z príjmov na tlačive daňového priznania.
Potrebné tlačivá Vám poskytne vybraná organizácia, alebo si ich môžete stiahnuť zo stránky Finančnej správy SR alebo Obce Pohorelá (www.pohorela.sk)
O 2% z Vašich daní sa tento rok v našej obci uchádzajú:

Občianske združenie OPORA Pohorelá, Kpt.Nálepku 291, Pohorelá, IČO: 37891324
Občianske združenie PLŤ, Pohorelská Maša 84, Pohorelá, IČO: 37824856
Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej, Kpt.Nálepku 852, Pohorelá, IČO: 37950835
Pozn,: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.

K číslovaniu budov súpisnými číslami pribudli aj orientačné čísla
Podľa zákona NR SR č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb museli obce pristúpiť k číslovaniu
budov orientačnými číslami.
Obec Pohorelá si túto zákonom stanovenú povinnosť splnila
a ukončila prideľovanie orientačných čísel budovám v obci. V nadväznosti na túto zmenu, resp. doplnenie orientačných čísel, je potrebné,
aby občania na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Brezne požiadali o nový občiansky preukaz, ktorý im bude vydaný bezplatne.
K vybaveniu občianskeho preukazu nie je potrebné žiadne potvrdenie
z obecného úradu.

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční
v stredu 12. apríla 2017 o 15:00 hod.
v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá
Týka sa to predškolákov, ktorí do 1. septembra 2017 dovŕšia šiesty rok
veku (narodení od 1.9.2010 do 31.8.2011) alebo majú odklad povinnej
školskej dochádzky a ich trvalý pobyt je v obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa.
V prípade záujmu veľmi radi v našej škole privítame aj deti z iných obcí.
K zápisu si zákonný zástupca dieťaťa prinesie:
- rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu,
- zdravotný preukaz poistenca dieťaťa alebo jeho kópiu,
- platný občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- vyplnené dokumenty doručené od ZŠ,
- v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa,
- 15 € na moju prvú knihu a školské potreby.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch od 20.2 do 24.2.2017 sa v našej škole uskutočnil lyžiarsky výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka. Výcvik sa realizoval
v obci Dedinky v lyžiarskom stredisku "Ski Biele vody a Dedinky".
Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu
pod vedením inštruktorov Mgr. Jozefa Šajšu, PaedDr. Gabriely Kanošovej a pedagogickým dozorom Bc. Jany Tlučákovej.
V priebehu výcviku boli žiaci oboznámení s témami: Biely kódex, Lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo na horách, Pravidlá pohybu a pobytu na horách, Technika a metodika lyžovania, Zdravotnícka prednáška. Každý večer si žiaci spríjemňovali kultúrnym programom, súťažami a diskotékou v priestoroch reštaurácie penziónu.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia dňa 24.2.2017
Uznesenie č. 1/2017:

26.3. ŠK ORLOVÁ – ŠK Garde CVČ Detva B
súťažné stretnutie 7. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

15.4. Veľkonočný turnaj v RAPID ŠACHu
od 9:30 hod. v školskej jedálni
(ŠK Orlová, J.Kanoš)

15.4. TJ Mladosť– TJ Slovan Pohr.Polhora
Pohorelá, 16:00 hod.
majstrovské futbalové stretnutie mužov
oblastnej II. triedy skupiny B

23.4. ŠK ORLOVÁ – ŠK Garde CVČ Detva A
súťažné stretnutie 9. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

29.4. V Schillerovej stope
5. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu
Zraz účastníkov: o 9:00 na námestí
(MO MS, PaedDr.Janoška)

29.4. TJ Mladosť– TJ Tatran Polomka
Pohorelá, 16:00 hod.
majstrovské futbalové stretnutie mužov
oblastnej II. triedy skupiny B
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

Celo ro čne
Nácviky a tréningy v telocvični:

AEROBIK
Pondelok 18:30-20:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

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

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
B. VOLÍ:
2. návrhovú komisiu v zložení: Ing.Róbert Tlučák, Peter Frajt, Peter Pletka;

Uznesenie č. 2/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Nájomnú zmluvu č. 1/2017 OZ ŠŤASTNÉ DETSTVO so sídlom Orlová 575, 976 69 Pohorelá, IČO:
42394601 na prenájom nebytových priestorov s výmerou 21,2 m2 v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
okrese Brezno, obec Pohorelá, katastrálne územie Pohorelá, zapísanej v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 654 ako: Administratívna budova so
súpisným číslom 349, nachádzajúcej sa na parcele CKN č. 1341/6, o celkovej výmere 1168 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria za cenu 11,00 EUR/m2 ročne a za ostatných dohodnutých všeobecných zmluvných podmienok.

Uznesenie č. 3/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. RUŠÍ:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu
smútku obce Pohorelá.
B. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 1/2017, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá.

Uznesenie č. 4/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prevodu majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1
pozemkov KN-E:
a) parc. číslo 999/21 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o
výmere 326 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 Gandžala,
rod. Gandžala, nar. 2. 6. 1982, bytom: Partizánska 549, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu:
978,00 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. 5/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. VYHLASUJE:
1. Voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá na deň 5. mája 2017
B. URČUJE:
1. Podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Pohorelá nasledovne:
a) predpoklady na výkon funkcie:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
b) zoznam požadovaných dokladov a listín:
- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia
- štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby
c) termín a spôsob doručenia prihlášok:
- prihláška musí byť doručená do podateľne Obecného úradu Pohorelá najneskôr 21. apríla 2017 do
14.30 hod. Na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude prihliadať.
- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou alebo osobne na adresu: Obec Pohorelá, Nová 392,
976 69 Pohorelá
- obálka musí byť označená ,,Voľba hlavného kontrolóra" NEOTVÁRAŤ
d) pracovný pomer
- je stanovený na 14 hod. týždenne, t.j. 0,373 úväzok
- deň nástupu do práce je 11. jún 2017
C. ZRIAĎUJE:
1. Komisiu pre otvorenie obálok s podanými prihláškami, pre overenie priložených dokladov a príloh a
pre vyjadrenie, či kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb na funkciu hlavného kontrolóra v
tomto zložení: Ing. Róbert Tlučák, Bc. Maroš Siman, Peter Frajt.
D. SCHVAĽUJE:
1. Návrh postupu pri voľbe hlavného kontrolóra v obci Pohorelá

Uznesenie č. 6/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá za rok 2016.

Uznesenie č. 7/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky č. 01/2017.

Termíny zberu plastov
28. marec
Pripomíname, že futbalový oddiel TJ Mladosť Pohorelá je
po jesennej časti súťaže na čele priebežnej tabuľky.

25. apríl

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

Termíny zberu komunálneho odpadu
1.3. 15.3. 29.3. 12.4. 26.4.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred brány už deň vopred, pretože
sa zbiera od 7:00 hod.!

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej zo zasadnutia dňa 24.2.2017
Uznesenie č. 8/2017:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Uznesenie č. 9/2017:

JUBILANTI

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. NECHVAĽUJE:
1. Žiadosť o sociálnu výpomoc Drahoslava Čonková, Za Hornom 827, 976 69 Pohorelá vo výške 300 EUR.
Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Nájomnú zmluvu č. 2/2017 Janka Hlaváčová Balážová, Nová 378, 976 69 Pohorelá na prenájom pozemku s
výmerou 12 m2 v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Brezno, obec Pohorelá, katastrálne územie Pohorelá,
zapísanej v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 654, parcela č. KN-C č. 1741, o celkovej výmere 6519 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria za cenu 2,32 EUR/m2
ročne a za ostatných dohodnutých všeobecných zmluvných podmienok.

Uznesenie č. 10/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1 Sťažnosť Spoločenstva vlastníkov bytov, Za Vŕšok 839, Pohorelá zaevidovanú v podateľni Obecného úradu v
Pohorelej dňa 30. 1. 2017 pod číslom 148/2017.

Uznesenie č. 11/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. Štatút denného centra seniorov Pohorelá.

A. SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 12/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie ohľadom záujemcov na prenájom priestorov a na zriadenie ambulancie pre
dospelých.

91 rokov
Františka Tešlárová, Clementisova 755

87 rokov
Ján Pompura, Kpt.Nálepku 295
Ján Haluška, Za Vŕšok 230
Anna Veronika Kybová, Kpt.Nálepku 143

85 rokov
Anna Refková, Orlová 659
Juliana Tlučáková, Orlová 638
Františka Mikolajová, Kpt.Nálepku 148
Anna Tlučáková, Clementisova 808

84 rokov
Mária Balohová, Jánošíkova 464

82 rokov

Uznesenie č. 13/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Pohorelá. Zároveň potvrdzuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Rudolf Vašíček, Pohorelská Maša 13
Mária Latináková, Kpt.Nálepku 251
Štefan Matula, Pohorelská Maša 8

Uznesenie č. 14/2017:

Mária Gáborová, Pohorelská Maša 5

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:
1. Čas zápisu do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Pohorelej na prvú stredu v mesiaci apríl. Náhradný
termín zápisu je druhá streda v mesiaci apríl.
2. Miesto zápisu do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Pohorelej – miestnosť v budove riaditeľstva
školy.

Uznesenie č. 15/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. BERIE NA VEDOMIE

1. Informácie starostky obce.

80 rokov
70 rokov
Anna Poláková, Za Vŕšok 222
Jozef Petro, Nová 362

65 rokov
Milan Haluška, M.R.Štefánika 675

60 rokov
V APRÍLI BUDÚ V NAŠEJ OBCI OPÄŤ ROZMIESTNENÉ
KONTAJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
Kontajnery po zaplnení budú odvezené. Žiadame preto občanov, aby po odvezení kontajnera nevytvárali na jeho
mieste skládky odpadu!
Kontajnerov je dostatočný počet, zber do veľkoobjemových kontajnerov sa robí pravidelne na jar a na jeseň –
využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!
Veľkoobjemové kontajnery sú určené na zber objemného domového komunálneho odpadu. Do týchto kontajnerov sa nesmie dávať: konáre, tráva, zemina, elektronické spotrebiče ani nebezpečný odpad.
Do kontajnerov nepatrí ani odpad zo stavebných a výkopových prác – na vývoz takéhoto odpadu si musí
objednať kontajner každý stavebník individuálne prostredníctvom Obecného úradu v Pohorelej.
Vyzývame občanov, aby na zber resp. likvidáciu textilu a obuvi využívali výhradne špeciálne kontajnery,
ktoré sú počas celého roka rozmiestnené na ul. Clementisovej (pri predajni COOP Jednoty), na ul. Orlovej (pri
kinosále) a v Pohorelskej Maši v centrálnej časti. Používaním týchto kontajnerov zabránime rozhadzovaniu textilu
neprispôsobivými občanmi po okolí.

Anna Brázová, Hviezdoslavova 46
Mária Mikolajová, Za potokom 713
Veronika Klimková, Za Vŕšok 212
Jozef Petruška, Jánošíkova 444

NOVORODENCI
Marko Ďubúr, Pohorelská Maša 70

ZBER ELEKTROODPADU SA USKUTOČNÍ V DRUHEJ POLOVICI MESIACA APRÍL

ZOMRELÍ

Pohorelsko-banskobystrická kapela
na úspešnom turné v Srbsku
Blues-rocková kapela Blues Generation sa zúčastnila začiatkom marca zahraničného turné v Srbsku vo
Vojvodine. Jadro kapely tvoria dve generácie z Pohorelej, otec Vladislav (bass gitara) a syn Andrej (bicie) Syčovci. Spolu s nimi hrá a spieva Jozef Fábik a na sólovu
gitaru hrá Gary Alec Halmkan, rodák z Anglicka.
U domáceho publika zožali obrovský úspech za
vlastnú tvorbu a taktiež bluesové štandardy, čomu
svedčí aj ďalšie pozvanie do tejto krajiny. Urobili výbornú
reklamu nielen bluesovej hudbe ale aj nám ako Slovákom a Pohorelcom. V nejednom interviewu pre srbské
televízie sa prejavila ich hrdosť na to odkiaľ pochádzajú
a akú hudbu robia.
Viac o tejto kapele sa dozviete na stránke: bluesgeneration.sk, kde si môžete vypočuť ich hudobnú produkciu.
- V.Syčová –

Jozef Chlebuš
Clementisova 784; 55 r.

Výbor ZO SZPB Pohorelá oznamuje svojim členom, že pripravuje dňa 29. júla 2017
autobusový zájazd na podujatie BOJE NA
HRONE - najväčšie ukážky bojov historických skupín v II. svetovej vojne v Starom Tekove spojený s návštevou kúpaliska v blízkom okolí. Bude to jednodňový zájazd s cenou pre jednu osobu 15 eúr.
Členovia ZO sa môžu prihlásiť u svojich
zástupcov vo výbore alebo priamo u predsedu
ZO najneskôr do 15. apríla z dôvodu zaistenia
autobusu.

Alžbeta Kriaková, r. Fodorová
Jánošíkova 395;
85 r.
Ján Pompura
Kpt.Nálepku 284;
72 r.
Ľudmila Vranová
Pohorelská Maša;
54 r.
Júlia Borloková, r. Bialiková
Kpt.Nálepku 179;
82 r.

V týchto dňoch sa vzácneho životného jubilea 60 rokov dožíva
Mgr. Miroslav Fabiny – čestný kanonik, ktorý bol správcom našej
farnosti a vykonával povolanie kňaza v našej obci v rokoch 1995
až 2011. I touto cestou mu zasielame pozdrav do Málinca, kde v
súčasnosti pôsobí.
Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh naplnil
svojím požehnaním a dal Vám všetky milosti k tomu, aby ste
verne a horlivo žili svoje kňazstvo a vykonali tak veľa dobrého aj
pre spásu Vám zverených duší.

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

1957 (zapísal kronikár Ján Príšin ) - OBYVATEĽSTVO: Počet obyvateľov v roku 1957 je 2 984. V roku 1957 sa narodilo celkom 79 detí. Zomrelo 50 osôb.
Sobášených bolo celkom 16 párov. Obyvateľstvo sa aj naďalej zamestnáva rozličnými zamestnaniami. Veľká časť obyvateľstva z nedostatku pracovných
príležitostí v bezprostrednej blízkosti svojho bydliska odchádza za prácou po celom Slovensku a do Čiech. Životná úroveň je v porovnaní s minulosťou na
dosť vysokom stupni. Nezamestnaných ľudí niet. Vyše 20 študentov študuje na vysokých školách a to nielen doma, ale aj v zahraničí a to najmä v Sovietskom
zväze. Aj toto je dôkazom, že život na Horehroní sa očividne mení.
Strednú školu navštevuje v tomto roku 417 žiakov. Aj toto je dôkazom kultúrneho rastu, keďže povinného stredoškolského vzdelania dosiahne každý rok
80 – 90% celkového počtu žiactva, kým v minulosti tak boli 2 – 4%.
Socialistická výchova rapídne mení chovanie sa tak žiakov aj dospelých. Trestná činnosť poklesla na minimum. Za celý rok boli zaznamenané len dva trestné
činy u dospelých aj to charakteru priestupkov, prípadne prečinov. Zločinnosť úplne prestala.
Veľkou metlou pre náš ľud je ešte stále pálenka, ktorej výroba po domácky sa veľmi rozšírila najmä po oslobodení a trvá až do dnes. Ak sa k pitiu liehovín
uchyľuje aj mládež, treba hľadať príčinu v tom, že naša mládež nemá možnosti zhromažďovať sa na dôstojnom mieste, nemá priestorov, kde by šľachetnými
zábavami a vzdelávaním si krátila svoj voľný čas. Bolo by potrebné, aby sa touto otázkou vážne zaoberali miestne orgány ľudovej správy a všetci dospelí
občania.
VÝSTAVBA OBCE: Tak jako už bolo spomenuté na stranách tejto kroniky výstavba najmä od oslobodenia v roku 1945 sa neobyčajne rozmáha. Tak len v tomto roku bolo vystavaných 24 rodinných domkov,
ktoré menia tvar obce Pohorelej. Ide väčšinou o slušne moderné domky. Stavebným materiálom sú tvárnice zhotovené zo škvarobetónu.
Pri všetkom tomto budovateľskom ruchu zabúda sa na školu. Táto je ešte stále umiestnená v starej budove vystavenej ešte v roku 1907. Budova je i po generálnej oprave prevedenej v roku 1953 ošarpaná.
Má málo učební, takže vyučovanie sa prevádza na smeny čo je veľkou škodou.
I keď žiaci nechodia do novej modernej školy nový socialistický priemysel sa stará o nich, aby aj tí ktorých
matky sú zamestnané mali priamo v škole po vyučovaní pripravený chutný obed a to v kuchyni pri Družine mládeže.
Personál Družiny mládeže pri pripravovaní obeda pre žiakov: Zľava Kristína Gordanová, kuchárka, vedúca DM
Zuzana Príšicová, Anna Ďuburová, kuchárka
→
„Dobrú chuť žiaci! – Dobrú chuť súdruh riaditeľka.“

Hlavná budova strednej školy, r.1957

1967 (zapísal kronikár Július Orolín) - ŠKOLSTVO A KULTÚRA: V tomto roku sa pomery pre Základnú deväťročnú školu ďalej zlepšia. Bol dokončený a
do užívania daný pavilón odborných učební a pavilón telocvične. Priestranné, svetlé a moderným zariadením vybavené učebne a odborné učebne prispejú ku
skvalitneniu výchovno-vyučovacej práce a tým k dosiahnutiu lepších výsledkov. Škola má ďalej 18 tried a jednu elokvovanú triedu v Pohorelskej Maši.
Riaditeľom školy je s. Patúš Bruno. V Pohorelskej Maši v elokovanej triede ďalej vyučuje s. Oberhauserová Mária. Riaditeľkou Materskej školy je s. Balohová
Mária. Dobrú činnosť vykazuje i Školská družina pri základnej deväťročnej škole. Osvedčuje sa i Školská jedáleň, v ktorej sa i tohoto roku stravovalo 75-80
detí a asi 25 dospelých.
Bytové pomery učiteľov sa nezmenili v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Ale v areáli školy sa už stavia šesťbytovka pre učiteľov. I fluktuácia učiteľov
ešte stále trvá. Zapríčiňuje ju naďalej už v minulých rokoch spomínaná odľahlosť obce od okresného centra.
Športová a kultúrna činnosť školy bola dobrá. Úspešne pracuje ďalej súbor Mladosť, ktorý vedie učiteľ tunajšej školy s. Tešlár Ján.
Celková kultúrna činnosť sa oproti minulému roku nezmenila. Kladne možno hodnotiť iba to, že štátno-politické oslavy v obci prebiehali dôstojne s kultúrnymi programami, ktoré pripravila škola.
SOCIÁLNE POMERY: Zdravotný stav občanov bol po celý rok dobrý. Nákazlivé choroby sa nevyskytli. Lekársku starostlivosť našim občanom poskytujú
v Zdravotnom stredisku v Pohorelskej Maši v troch oddeleniach. Obvodným lekárom je MUDr. Patraš Igor. Veľkého zlepšenia sa toho roku dosiahlo na
úseku sociálneho zabezpečenia občanov – dôchodcov. V obci máme 517 dôchodcov s priemerným dôchodkom 550,- Kč. Na dôchodky sa im vyplatilo celkom 3
160 000,- Kč a na doplnkovú starostlivosť 62 000,- Kč. Doplnková starostlivosť i v tomto roku bola zameraná na poskytovanie stavy vybraným dôchodcom.
SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE: Počet spoločenských organizácií sa v tomto roku nezmenil. V obci pracuje Československý zväz mládeže, Zväz československo-sovietskeho priateľstva a Zväz československej požiarnej ochrany. Ich činnosť sa i naďalej obmedzovala len na ich vnútorno-organizačné
otázky. MNV a Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska im venovali veľkú pozornosť. Pôsobili na členov ich výborov, aby organizácia
rozšírila svoj vplyv na širšiu verejnosť a spoločne pomáhali pri kultúrno-osvetovej práci.
Najaktívnejšie pracoval Výbor žien. Zverené úlohy vždy splnil. V obci naďalej pracujú drobnochovatelia domácich zvierat, poľovníci, rybári a včelári. Svoju
činnosť zameriavajú čisto na záujmové otázky. Ešte sa nezapájajú do kultúrno-osvetovej práce v ich záujmovej oblasti.

Pohorelský hlásnik – informačné noviny Obce Pohorelá; reg.č. OÚ-OMT/1/95; číslo 2017/3, ročník

XIII., - 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.

