informačné noviny Obce Pohorelá;

Samosprávy náročné úlohy pri testovaní zvládli
„Slovenské mestá a obce náročné úlohy, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, zvládli“ skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Branislav Tréger.

Informácie o ochorení COVID-19 a prevencii nákazy čerpajte iba
z hodnoverných a overených zdrojov. Dôverujte poznatkom a
skúsenostiam odborníkov, ktorí priamo skúmajú toto nové
nákazlivé ochorenie alebo sa podieľajú na liečbe pacientov.

- ZADARMO -

Obec Pohorelá ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia
§ 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s § 30 aktualizuje
Územný plán obce Pohorelá a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona
o z n a m u j e

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán obce Pohorelá, Zmeny a doplnky č. 1
(ďalej „Návrh“)
Návrh je vystavený na Obecnom úrade v Pohorelej na verejné nahliadnutie po dobu
od 9.11.2020 do 10.12.2020.
Do návrhu možno tiež nahliadnuť na internetovej stránke
www.pohorela.sk alebo www.erstar.sk.
Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad v Pohorelej, Školská 349, 976 69 Pohorelá do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená
do 10. decembra 2020.

Vykurovacia sezóna začala

STÁLE PLATÍ: Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa
nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok
v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase.
Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.
Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby:
Prevádzkovatelia musia zabezpečiť:
 vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na
konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v
jednej domácnosti),
 na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
Na základe epidemiologickej situácie môže v prípade potreby vydať
miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
dodatočné opatrenia pre daný región.

NOVEMBER 2020;

OZNÁMENIE PREROKOVANIA
NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Testovanie v Pohorelej: Boli zriadené 3 odberové miesta na antigénové testy - dve priamo v Pohorelej a jedno v miestnej časti Pohorelská
Maša, ktoré fungovalo počas obidvoch víkendov testovania iba v sobotu.
Predpokladaný počet testovaných na základe odporúčania a usmernení
bol z obyvateľov Pohorelej vo veku 10 - 65 rokov cca 1450. Testovania sa
zúčastnilo aj viacero obyvateľov vo veku nad 65 rokov a odberové miesta
využilo aj viacero občanov z okolitých obcí Horehronia – títo sú zahrnutí
teda aj v počtoch testovaných a pozitívnych.
-počet testovaných -z toho počet pozitívnych
31.10. a 1.11.2020
1228
15 (1,22%)
7. a 8.11.2020
1306
8 (0,61%)

ročník XVI.;

Staráte sa o komín dobre?
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom
chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť.
Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských
životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa
na vzniku požiarov priamo podieľajú.

Viete, o ktoré chyby najčastejšie ide?

!

Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného
paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

!







Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do
50 kW, raz za:
4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad
50 kW, raz za:
2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

Všetky dôležité a overené informácie o koronavíruse a chorobe COVID19 na Slovensku nájdete na internetovej stránke: www.korona.gov.sk

!

Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

(CALLCENTRUM 0800 221 234 alebo *0123)
Opatrenia sa neustále menia, preto predovšetkým v záujme ochrany
zdravia svojho a svojich blízkych sledujte aktuálne informácie
a pokyny v médiách (najmä verejnoprávnej
)

!
!

Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne
sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť
pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam, sa Vám určite oplatí
a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
OLP/8326/2020 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007
Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám je s účinnosťou
OD 15. OKTÓBRA 2020 DO ODVOLANIA ZAKAZANÉ
USPORADÚVAŤ HROMADNÉ PODUJATIA ŠPORTOVEJ,
KULTÚRNEJ, ZÁBAVNEJ, SPOLOČENSKEJ ČI INEJ POVAHY V JEDNOM OKAMIHU V POČTE NAD 6 OSÔB.

Termíny zberu plastov
1. 12. 29. 12. 26. 1.
Zbierajú sa len PLNÉ ŽLTÉ
a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové
fľaše stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
18. 11.

2. 12.

16. 12.

30. 12.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

USKUTOČNIL SA PRVÝ ROČNÍK

HOREHRONSKEJ TRAILOVEJ LIGY
1. ročník Horehronskej trailovej ligy bol plánovaný na obdobie
júl až október ako súhrn šiestich náročných bežeckých pretekov v rozmanitých bežeckých lokalitách na Horehroní prevažne na lesných cestách a horskom teréne, aby čo najviac
preverili všestrannosť pretekárov počas celej ligy.
Plánované hromadné podujatia však boli ovplyvnené vtedy aktuálnou epidemiologickou situáciou a s ňou súvisiacimi (neustále sa meniacimi) opatreniami.
Najviac (čo do organizácie i účasti) to postihlo októbrové preteky v Pohorelej,
ktoré boli naplánované ako finále ligy. Pretekov ligy sa zúčastnili aj bežeckí vytrvalci z Pohorelej a v absolútnom poradí v kategóriách MUŽI a ŽENY sa umiestnili v jednotlivých pretekoch takto:
- 4.7. Vertikal Kilometer Kráľova hoľa; Šumiac – Kráľova hoľa (beh do vrchu dĺžka trate 4,8 km / prevýšenie 1006 m): M (157 štartujúcich) - 112. miesto
Radoslav Terek, 151. Andrej Balog; 143. Marek Daxner;
- 5.9. Heľpiansky Kros – Memoriál Štefana Bošeľu; okolie Heľpy (krosový beh
- 8,2 km / 320 m): M (102) - 6. Matúš Baláž, 7. Peter Kalman, 23. Radoslav Terek,
76. Andrej Balog, 83. Marex Daxner; Ž (51) – 26. Ľudmila Vojtková, 35. Zuzana
Rochovská;
- 15.9. Útek do divočiny; Kaufland – Breznianska kalvária (krosový beh - 11 km
/ 550 m): M (78) – 40. Radoslav Terek, 41. Peter Kalman, 71. Marek Daxner, 74.
Marek Gandžala, 69. Andrej Balog;
- 19.9. Závadský štvanec; okolie Závadky n./Hr. (krosový beh - 10 km / 342 m):
M (64)– 10. Matúš Baláž, 15. Radoslav Terek, 25. Marek Gandžala, 59. Marek
Daxner; Ž (29) – 18. Ľudmila Vojtková, 22. Zuzana Rochovská;
- 3.10. Jarabský polmaratón (21,7 km / 1300 m) – bol zrušený;
- finále - Andrejcová Vertikál; Pohorelá - Andrejcová (beh do vrchu - 5,1 km /
760 m) – tieto preteky sa uskutočnili napokon ako individuálna časovka počas
troch októbrových víkendov: MUŽI (60 štartujúcich) – 1. Gabriel KŇAZE, Geosport Brezno (37min. 12 sek.), 2. Ján POCKĽAN, ŠK Hrachovo (37:44), 3. Matúš
JURECKA, M.Y.M.O. (39:07), 9. Matúš Baláž (45:22), 24. Radoslav Terek (51:04),
29. Peter Brenčič (52:58), 31. Ján Gandžala (54:28), 46. Marek Daxner (1:00:23),
50. Andrej Balog (1:08:57), 53. Cyril Gandžala (1:10:56);
ŽENY (39) – 1. Vanda JENEJOVÁ, Dynafit (44:38), 2. Viera SLIVKOVÁ, Brezno
(46:08), 3. Katarína SULÍKOVA, Horalka N.Smokovec (51:43),
24. Ľudmila Vojtková (1:09:11), 27. Adriana Gandžalová (1:10:54), 31. Zuzana
Rochovská (1:14:03), 36. Zdenka Čermáková (1:34:29);
Náročné preteky Horehronskej trailovej ligy nie sú len o zdolávaní súperov a časomiery, ale hlavne o prekonávaní osobných schopností.

Konečné poradie v Horehronskej trailovej lige 2020 bolo určené
na základe súčtu bodov, ktoré pretekár získal v najlepších svojich troch umiestneniach v rámci pretekov ligy.
MUŽI (307 pretekárov): 6. Matúš BALÁŽ (zúčastnil sa na 3 pretekoch HTL), 17.
Radoslav TEREK (5), 37. Peter KALMAN (2), 45. Marek DAXNER (5), 57. Andrej
BALOG (4), 65. Marek GANDŽALA (2), 119. Peter BRENČIČ (1); 124. Ján GANDŽALA (1), 174. Cyril GANDŽALA (1);
ŽENY (116 pretekárok): 15. Ľudmila VOJTKOVÁ (3), 19. Zuzana ROCHOVSKÁ (3),
85. Adriana GANDŽALOVÁ (1), 101. Zdenka ČERMÁKOVÁ (1);
Na nevšedný, ale určite nepríjemný zážitok z pretekov v Pohorelej isto dlho nezabudne naša pretekárka Zdenka, ktorá sa pri návrate z cieľa z Andrejcovej v oblasti
nad Zväzarmovskou chatou stretla zoči-voči so zdatným medveďom. Zdenka aj touto
cestou ďakuje za ochotu a rýchlu pomoc Jankovi Kuklicovi, ktorý neváhal a ihneď po
ohlásení nebezpečného stretnutia na miesto vyrazil aj so svojim psom a medveďa sa
im našťastie podarilo odplašiť.

Pohorelskí bežci sú vďační za pomoc aj Lukášovi Janoškovi, ktorý im venoval
viacero rád a niekoľko hodín praktických tréningov.

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom, kovom a nápojovým kartónom žltá farba.
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá
zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber
hradia výrobcovia prostredníctvom Organizácií zodpovednosti výrobcov.
Ak správne triedime, svet je krajší!

POHORELSKÍ SILÁCI V SLOVENSKEJ ELITE
V druhý septembrový víkend usporiadala Slovenská amatérska federácia silového trojboja AWPC-Slovakia v Galante Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu - aj s úspešnou účasťou pohorelských silákov.
Marek Hazák (na fotografii vľavo) obsadil vynikajúce 2. miesto v
kategórii Open do 125 kg s výkonom 280 kg v disciplíne mŕtvy ťah
a Peter Pletka (na fotografii vpravo) rovnako vynikajúce 2. miesto v kategórii Masters s výkonom 160 kg v disciplíne tlak na lavičke.

Spotrebitelia reťazca rozhodli, ktorý projekt
podporí Nadácia COOP Jednota v Pohorelej
Víťazi štvrtého ročníka Programu podpory lokálnych komunít sú už známi. O tom, ktorých 26
projektov podporí Nadácia COOP Jednota celkovou
alokovanou čiastkou 156 000 eur, rozhodli hlasovaním spotrebitelia.
Nadačný program je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie spokojnosti s kvalitou
života v regióne. Vo štvrtom ročníku prihlásili rôzne
subjekty zo Slovenska 613 projektov a spotrebitelia
celkovo odovzdali takmer 285 000 hlasov. V aktuálnom ročníku o grant požiadali obce, základné školy,
mestské kultúrno-športové strediská, športové
kluby, materské centrá aj občianske združenia. Víťazov určila verejnosť.
Víťazný projekt ALTÁNOK PLNÝ ŽIVOTA
získal v obidvoch predajniach COOP Jednota v Pohorelej 5806 hlasov. Na základe hlasovania tak v Pohorelej pribudne oddychová zóna medzi obecným
úradom a telocvičňou.

R EGIO N ÁL N Y Ú R AD VE R EJ NÉH O Z DR AV O TNÍC TV A H Ľ AD Á Z ÁU J EM C OV
O M ER AN IE R AD Ó N U
V RODINNÝCH DOMOCH

Chcete vedieť, či Vaše dieťa vyrastá
v zdravom rodinnom dome?
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici hľadá záujemcov o meranie
radónu v ovzduší rodinných domov vo vybratých
okresoch Banskobystrického kraja a Žilinského
kraja. Meranie je zamerané na rodinné domy, ktoré
sú trvalo obývané rodinami s deťmi do 18 rokov.
RÚVZ hľadá preto záujemcov o meranie radónu z
radov majiteľov rodinných domov.
MAAE sponzoruje meranie v cca 150 rodinných
domoch v SR. V každom okrese zmeria cca 8 rodinných domov, z toho 4 rodinné domy musia byť postavené do r.1992 a 4 rodinné domy po r.1992. V každej
skupine dva rodinné domy musia byť podpivničené a
dva nepodpivničené. Pričom v tejto podskupine jeden
rodinný dom je bez zateplenia a jeden rodinný dom
so zateplením.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke
obce
alebo
RÚVZ
BB:
https://www.pohorela.sk/evt_file.php?file=2781&original=radon_vyzva.pdf

VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že

prevádzka materskej školy je
od stredy 25.11.2020 obnovená
Výchovno-vzdelávacia činnosť bude pokračovať
v oboch triedach MŠ.
Všetky doterajšie hygienicko-epidemiologické
opatrenia sú naďalej v platnosti.

OBRANNÝ ÚSEK PLESNIVEC:
HORÚCA JESEŇ 1944
V PRIESTORE VERNÁR - TELGÁRT - ŠUMIAC – POHORELÁ

Kniha bude od druhej polovice decembra
v predaji aj na Obecnom úrade v Pohorelej.

V tejto zaujímavej plnofarebnej publikácii sú samostatne opísané udalosti vojnových rokov vo všetkých štyroch spomínaných horehronských obciach.
Nachádza sa v nej množstvo zaujímavých materiálov a
fotografií, z ktorých mnohé doteraz neboli publikované. Publikácia prináša opis jednotlivých udalostí bez
akýchkoľvek legiend, zahmlievania alebo zamlčiavania. Predpokladaná cena 200-stranovej knihy je 20,-€.

Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večerných hodinách počas zimného obdobia je
príčinou zvýšeného počtu dopravných nehôd.
V tomto ročnom období si treba uvedomiť,
že vidieť a byť videný je životne dôležité
nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov
a cyklistov.
Aj z uvedeného dôvodu polícia vyzýva
občanov, aby za zníženej viditeľnosti – to znamená po zotmení večer, i v noci a skoro ráno,
ako aj počas hmly, dažďa a sneženia používali reflexné prvky a nosili ich na sebe, prípadne v rámci možnosti nosili reflexný bezpečnostný odev. Tieto reflexné prvky, ako
napr. pásky, samolepky a pod., výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov a cyklistov.
Mali by ich mať priamo na svojom oblečení a umiestnené najmä na strane, ktorá je
priľahlá k vozovke. Treba si uvedomiť, že používanie reflexných prvkov zvyšuje viditeľnosť
osoby v tme a šere – odrážajú dopadajúce
svetlo až na 200 metrov.
Polícia tiež žiada občanov, aby neriskovali a neprechádzali cez cestu, ak prechod
cez ňu nie je bezpečný.
Taktiež vodiči by mali brať do úvahy zhoršené poveternostné podmienky v tomto období, ktoré môžu mať vplyv na jazdné vlastnosti i zastavenie vozidla.

1. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zriadila tzv. MOBILNÉ ODBEROVÉ
MIESTO (MOM) v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia
Od 19.11.2020 je prístupné pre klientov: každý utorok a každý štvrtok (okrem voľných a sviatočných dní,
ktoré pripadajú na tento termín) od 9.30 – do 11.00 hod.
Na tomto mobilnom odbernom mieste sa poskytujú tieto bezplatné služby:
odbery výterov z nosohltana na PCR testy na základe prideleného termínu z databázy NCZI, t.j. občanom, ktorí sa prihlásili na testovanie cez internetový portál
korona.gov.sk, alebo cez svojich obvodných lekárov, špecialistov, RÚVZ ap.
Nie je možné sa prihlásiť na odber pre PCR testy priamo v MOM !!!

2. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zriadila Odberové miesto
na testovanie obyvateľstva antigénovými testami na ochorenie COVID-19
v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia.
Prístupné je pre klientov od 16.11.2020 v pracovné dni od 7.00 hod. – do 11.00 hod. bez objednania.
Na odberovom mieste poskytujú bezplatné služby:
výter z nosohltana na dôkaz antigénu COVID-19
realizáciu rýchleho skríningového kazetového imunochromatografického testu na dôkaz antigénu COVID-19
vystavenie certifikátu s výsledkom testovania

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
96 rokov
Ján Vírus, Orlová 602

91 rokov
Mária Tešlárová, Kpt. Nálepku 276

90 rokov
Anna Simanová, Kpt. Nálepku 115

88 rokov
Ján Adam, Jánošíkova 455

87 rokov
Anastázia Brozmanová, Kpt. Nálepku 4
Antónia Malecká, Jánošíkova 480

86 rokov
Anna Krajčiová, Hviezdoslavova 53

84 rokov
Jozef Borlok, Kpt. Nálepku 171
Emília Murínová, Pohorelská Maša 19

83 rokov
Anna Syčová, Orlová 609

82 rokov
Mária Janošková, Nová 367

81 rokov
Mária Tlučáková, Nová 334

80 rokov
Matej Gandžala, Clementisova 746
Anna Borloková, Hviezdoslavova 67

70 rokov
Viera Kredátusová, Pohorelá
Emília Vojtková, Nová 368
Matej Prč, Kpt. Nálepku 258

65 rokov
Viliam Krajčí-Farský, Hviezdoslavova 53
Vladimír Vasil, Pohorelská Maša 58
Anna Jánošková, Jánošíkova 437
Ján Kalman, Jánošíkova 468
Ján Rochovský, Nová 333
Jozef Baksa, Clementisova 751

60 rokov
Mária Tereková, Jánošíkova 430
Jozef Krešák, Za Vŕšok 226

NOVOMANŽELIA
Erik Fiľo, Kpt. Nálepku 285
a Ivana Fašková, Heľpa

NOVORODENCI
Maxim Oravkin, Clementisova 745

ZOSNULÍ
Mária Hazáková, r. Hrčáková, 72 r.
Mária Kanošová, r. Halušková, 85 r.
Františka Kuklicová, r. Gandžalová, 95 r.

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

1960 (zaznamenal kronikár Vincent Auxt) – POĽNOHOSPODÁRSTVO: Plnenie plánu dodávok poľnohospodárskych produktov na štátny výkup za
celú obec bol nasledovný: Jatočný hovädzí dobytok - 50,3% , Jatočné ošípané- 19,8%, Jatočné teľce - 71,3%, Jatočne ovce (nad plán) - 1361 kg, Mlieko
56,4%,Vajíčka -96,4%, Zemiaky -103%, Seno -77%.
Výsledok hospodárenia za rok 1960: Celkový príjem - 152.119,65 Kčs, Celkový výdavok - 131.246,05 Kčs, Čistý zisk - 20.873,60 Kčs.
Zo zisku boli dotované nedeliteľné fondy: sociálny a kultúrny.

1980 (zaznamenal kronikár Július Orolín) – SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE: V obci pracuje osem spoločenských organizácií. Zväz pre spoluprácu s armádou, Zväz československo-sovietskeho priateľstva, Slovenský zväz žien, Socialistický zväz mládeže, Zväz požiarnej ochrany, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov, Združenie poľovníkov a Slovenský zväz včelárov. Ich prácu riadi a usmerňuje Miestny výbor Národného frontu.
Všetky pracujú podľa vlastných plánov práce. Uskutočňovali odborné prednášky zamerané na záujmovú činnosť a podieľali sa vo veľkej miere aj pri
organizovaní celoobecných kultúrnych, spoločenských a politických akcií. Mnohí členovia týchto organizácií sa zúčastňovali brigádnickej pomoci Jednotnému roľníckemu družstvu pri zbere krmovín a zemiakov. Aj telovýchovné jednoty, a to Telovýchovná jednota Pohorelá a Telovýchovná jednota
Strojsmalt pracujú aktívne a ich členovia sa tiež zúčastňovali brigádnickej pomoci JRD.
SOCIÁLNE POMERY: Sociálna politika nášho spoločenského zriadenia má veľmi priaznivý dopad aj na sociálne pomery v našej obci. Dôchodkové
zabezpečenie našich dôchodcov má stúpajúci trend. Počet dôchodcov stúpol zo 755 v roku 1979 na 756 v tomto roku a suma vyplatených dôchodcov sa
zvýšila z 9 259 824,- Kč v roku 1979 na 10 038 828,- Kč. Úmerne sa zvýšil aj priemerný mesačný dôchodok z 1009,- Kč na 1106,-Kč. Aj forma pomoci,
ktorú poskytuje MNV prestarlým a menej situovaným občanom to tiež dokazuje. Poskytuje sa im príspevok na stravu, kurivo a na ďalšie nutné výlohy.
Takto poskytnutá pomoc zlepšuje sociálne postavenie dôchodcov.
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