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Odporúčania pre pokojné Vianoce
1. OČKOVANIE: Očkovanie stále zostáva spoľahlivou ochranou pred ochorením COVID-19.
Ani ono však pri variante omikron nedokáže dostatočne chrániť pred nakazením. Vedecké
štúdie ale potvrdzujú, že vakcína aj naďalej predstavuje najlepšiu ochranu pred vážnym
priebehom ochorenia, najmä po zaočkovaní tromi dávkami. Snažme sa pochopiť aj
tých, ktorí sa obávajú a zdieľajme s nimi svoje pozitívne skúsenosti s očkovaním.
2. RESPIRÁTOR: Počas najbližšej pandemickej vlny bude ťažké dlhodobo sa pred infekciou
ochrániť. Každý z nás ale môže urobiť niečo preto, aby znížil svoje riziko ťažkého priebehu
ochorenia a zároveň aj nakazenia ostatných. Vďaka dobre nasadenému respirátoru môžeme výrazne znížiť vírusovú nálož, ktorej sme vystavení pri stretnutí s infikovanou osobou.
3. MALÉ SKUPINY: Každý môže spomaliť obrovskú rýchlosť šírenia nákazy a znížiť tak záťaž
v nemocniciach. Pomôže, ak sa počas vianočných sviatkov a počas stúpania pandemickej
vlny budeme bez rúška alebo respirátora stretávať len s malou skupinou ľudí (ideálne do 6
osôb). Pri kontaktoch v interiéri mimo túto skupinu odporúčame používať respirátor. Ak sa
cítime chorí, izolujme sa pre istotu najviac ako je to možné, až kým ochorenie neodoznie.
4. TESTOVANIE: Aj keď testy nebránia prenosu infekcie, môžu hrať dôležitú rolu pri ochrane
nás samých ako aj ľudí okolo nás. Po úzkom kontakte s nakazenou osobou odporúčame
obmedziť čo najviac svoje kontakty a urobiť si domáci test aspoň každý druhý deň v
priebehu jedného týždňa bez ohľadu na to, či ste zaočkovaní alebo nie. Takisto odporúčame urobiť si opakovane test počas 3-4 dní pred stretnutím s blízkymi. Nezabúdajme, že
aj slabé zafarbenie prúžku znamená pozitívny test.
5. NÁVŠTEVY/NÁVRATY ZO ZAHRANIČIA: Požiadajme sviatočné návštevy zo zahraničia, aby
sa dali pred príchodom na Slovensko zaočkovať treťou dávkou. Ak prichádzajú z oblastí vysokého výskytu variantu omikron, zvážme, či je návšteva nevyhnutná. Poprosme návštevníkov, aby sa dali otestovať tesne pred cestou na Slovensko, a to aj vtedy, ak sú kompletne
zaočkovaní. Po príchode na Slovensko by sa mali pravidelne testovať aspoň samotestom
minimálne každé dva dni v priebehu jedného týždňa.
6. IMUNITA: Počas zimy je potrebné udržiavať si imunitu na čo najlepšej úrovni, pravidelne chodiť von, športovať a dbať na správnu životosprávu a vyváženú stravu.
7. POHODA: Venujme sa počas sviatkov činnostiam, ktoré nám robia radosť. Vyhnime sa
stresu, najmä tomu, čo prinášajú sociálne siete. Oddýchnime si od záplavy údajov a strávme
sviatočné chvíle so svojimi blízkymi a pri svojich záľubách.
odporúčania iniciatívy Veda pomáha a konzília odborníkov

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“
Dňa 12. 10. 2021 bol Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny našej obci schválený
projekt: Podpora opatrovateľskej služby II. Týmto sa našej
obci podarilo získať ďalší finančný príspevok vo výške:
195 840,00 EUR. Obec Pohorelá v súlade s projektovým zámerom využije získanú dotáciu na poskytovanie opatrovateľskej služby v súlade s cieľmi opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality občanov odkázaných na pomoc inej osoby.
Poskytovanie dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané
na pomoc, najmä seniorov je v podmienkach SR veľmi náročné. Príbuzní väčšinou musia chodiť do zamestnania
a v uvedenom čase sa nemá kto o osoby odkázané na pomoc
inej osoby postarať. Využitie opatrovateľskej starostlivosti
môže pomôcť vyriešiť tento problém.
Cieľovou skupinou projektu sú:
- deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
- plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore.

Termíny zberu plastov

BEH VĎAKY K BUNKRU
NA ROVNI
7. ročník Behu vďaky ku bunkru na Rovni
sa uskutočnil v sobotu 11. septembra za
účasti 8 pretekárov - 2 ženy, 3 mužov, 2
školákov a 1 dievčatko z MŠ. Musím
konštatovať,
že
účasť
pretekárov
zodpovedala tomu, že sa skoro v každej
okolitej dedine rozbehli behy, krosy a
pretekári si vyberajú, kde sa zúčastnia.
Štartovalo sa o 10.00 hod. od železničnej
stanice,
trať
pokračovala
ulicou
Clementisovou, Orlovou a potom lesnou
cestou smerom pod Úplaz. Počas behu
obcou, pretekárov povzbudzovali pred
niektorými domami naši občania. Po
dobehnutí k bunkru pretekári dostali teplý čaj
a párky, ktoré sa ušli aj všetkým zúčastneným.
Nasledovalo vyhodnotenie a ocenenie
jednotlivých pretekárov podľa kategórii. Boli
ocenení medailami, diplomami, cenami aj
sladkosťami. Všetkým, ktorí sa popasovali
s náročnou traťou patrí uznanie.

28. 12.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu

25. 1.

Zbierajú sa len ŽLTÉ plné a zaviazané vrecia.
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.
Nezabudnite plastové fľaše a plechovky
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!

15. 12. 29. 12. 12. 1.
26. 1.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

Ako správne zatočiť s odpadom,

ktorý vznikne počas sviatkov?
Papierové obaly z darčekov, papierové krabice, letáky, obaly z múky:
▆ patria do modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie sú znečistené, mokré a mastné. A nezabudnite od-

pad pred vyhodením stlačiť.

Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky, plastové fľaše, tégliky z jogurtov:
▆ patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného na plasty. Aj tu platí, že obaly je potrebné zošliapnuť a zmenšiť

ich objem. Nesmú obsahovať zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.

Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše:
▆ patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť

ich obsah.

Výsledky:
Predškoláci: 1. Alenka Hlaváčová 20 min 51 s.
Žiačky 1. – 3. ročník: 1. Bibiána Rochovská
15:52
Žiaci 1. – 3. ročník: 1. Ján Hlaváč 12:28
Ženy: 1. Ľudmila Vojtková 26:18, 2. Janka
Pohorelcová 31:43
Muži: 1. Matúš Baláž 19:34, 2. Radoslav Terek
20:30, 3. Miroslav Malecký 23:07
Pri ohníku pri bunkri sa stretli aj rodičia
súťažiacich deti, členovia ZO SZPB, ako aj
občania Pohorelej, ktorí si vyšliapali 4 km k
bunkru. K dobré organizačne zvládnutému
podujatiu dopomohli aj organizátori a hlavne
členky ZO, ktoré sa postarali o občerstvenie
pri vatre, menovite: M.Hazáková, M.
Rochovská, M. Maťúšová, M. Krešáková, M.
Bugajdová a A. Lakandová. Organizátormi
podujatia boli výbor ZO SZPB, Obec Pohorelá,
OZ OPORA, sympatizanti - okresný predseda
Smer-SD p. Viliam Hláčik, PD AGROPohorelá,
UaPPS, p. Jozef Hazák a ostatní nemenovaní,
ktorí podali pomocnú ruku. Všetkým patrí
srdečné poďakovanie a prianie veľa zdravia.
- J.Lakanda –

Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných dekorácií:
▆ môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky predávajú.

Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče:
▆ zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory či mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré pre-

vezmú elektroodpad bezplatne.

Zvyšky jedla:
▆ šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa dajú kom-

postovať v domácich kompostéroch,
▆ pokazené potraviny alebo zvyšky vareného jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť do kuchynského odpadu.

Použitý kuchynský olej:
▆ dá sa odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých supermarketov, prí-

padne na zbernom dvore. V Pohorelej sa vykupuje použitých kuchynský olej minimálne 2x ročne v čase výkupu
papiera.

Textil a obuv:
▆ môžete posunúť známym, ktorí ich využijú, darovať charite, odovzdať na zbernom dvore alebo vhodiť do kontaj-

nerov určených na šatstvo.

Staré alebo nepotrebné hračky:
▆ darujte niekomu, komu ešte urobia radosť.

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.

ZASIELKÁREŇ (Z-BOX) už aj v našej obci
Ide o bezdotykové samoobslužné výdajné aj podacie miesto.
Z-BOX , ktorý nainštalovala spoločnosť Packeta v Pohorelej, našiel svoje miesta:
- Z-BOX pri budove obecného úradu z južnej strany – prevádzka non-stop (24 hodín denne a 7 dni
v týždni)
- Z-POINT v predajni HK-JATKA – v čase otváracích hodín
Preberanie nákupov z internetu stane jednoduchšie a atraktívnejšie, najmä vďaka možnosti vyzdvihnúť si zásielku vtedy, kedy to obyvateľom bude najviac vyhovovať. Svoju zásielku si tak môžu v Z-BOXe umiestnenom
pri Obecnom úrade v Pohorelej vyzdvihnúť napríklad aj
v noci..
Pre používanie Z-BOXu je potrebná mobilná aplikácie
Packeta a zásielku je možné objednať aj na dobierku.
Dobierku je možné uhradiť vopred priamo v mobilnej aplikácii, alebo online cez platobnú bránu pomocou odkazu, ktorý obdrží zákazník v e-maily.
Inštaláciou Z-BOXov sa obyvateľom ponúka riešenie,
ktoré im prinesie zjednodušenie v doručovaní zásielok,
ktoré si objednali z e-shopov.
Doručenie do Z-BOXu je rýchle a jednoduché. Už žiadne čakanie na kuriéra či v radoch na pošte.
Z-BOX nemá žiadny tlačidlový displej. Schránku Z-BOXu užívateľ otvorí svojím mobilným telefónom
a aplikáciou Packeta.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 19. 11. 2021
Uznesenie č. 26/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

2. zmeny a doplnenia programu obecného zastupiteľstva v takom znení, ako je program uverejnený na titulnej
strane návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 27/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. URČUJE:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
94 rokov
František Tlučák, Clementisova 808

90 rokov

1. zapisovateľku: Anna Syčová;

2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ján Šulej.
B. SCHVAĽUJE:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Baran, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Róbert Tlučák;
C. VOLÍ:
1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Marek Syč, PhD., Ján Šulej, Ing. Anna Pravotiaková;

Uznesenie č. 28/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. Zmenu rozpočtu nasledovne:

Rozpočet pred zmenou
Navýšenie rozpočtu
Rozpočet po zmene
BEŽNÉ PRÍJMY:
Podielové dane
751.000 €
40.000 €
791.000 €
BEŽNÉ VÝDAJE
VO + MR údržba
1.049 €
15.000 €
16.049 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:
PD kanalizácia + ČOV Poh.Maša
0€
25.000 €
25.000 €
Uznesenie č. 29/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Prenájom nebytových priestorov pre: Dana Hrabovská, Vaľkovňa 75, 976 69 Vaľkovňa o výmere 21,2 m 2 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. 30/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C:
parc. číslo 455/7 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
64 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 spoločnosti Ing. Jozef Baran - BARTRANS,
s.r.o., Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 192,00 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.
B. SCHVAĽUJE:
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C:
parc. číslo 455/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
287 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 Urbárskeho a pasienkového pozemkového
spoločenstva Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 861,00 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.
C. SCHVAĽUJE:
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C:
a) parc. číslo 455/8 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 47 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 Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 141,00 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. 31/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie starostky obce.

CYKLISTICKÁ ČASOVKA
Občianske združenie OPORA spolu
s Obcou Pohorelá a ZO SZPB zorganizovali v nedeľu 12.9. už 22. ročník športového podujatia pre deti a žiakov ZŠ Pohorelá, ktorého sa zúčastnilo 20 súťaživých deti a to 10 pred školákov a 10
školákov. V peknom počasí deti na trati
- hlavne tí najmenší za podpory rodičov
- bojovali ako o život, ich výkony boli
obdivuhodné. Po skončení pretekov sa
všetci pretekári, rodičia a diváci presunuli na amfiteáter, kde prebehlo vyhodnotenie a ocenenie medailami, diplomami a vecnými cenami všetkých zúčastnených cyklistov.

VÝSLEDKY:
Predškoláci
1. Oliver Pompura (2:43:22), 2. Matúš Muránsky (3:11:13), 3. Rebeka Maťúšová (3:13:08), 4. Nina Syčová (3:19:58), 5. Eliška Magosová (3:26:46),
6. Ján Siman (3:37:37), 7. Petra Simanová (4:10:90), 8. Matej Hrčák
(4:20:39), 9. Galina Maťúšová (4:54:57), 10. Sofia Pompurová (8:23:14)
Dievčatá
1.-3. ročník: 1. Bibiana Rochovská (11:49:66)
4.-6.: 1. Lucia Gandžalová (9:38:59), 2. Gabriela Medvegy (10:27:37)
Chlapci
1.-3.: 1. Adrián Hruška (10:36:19), 2. Peter Siman(13:39:13)
4.-6.: 1. Šimon Refka (8:14:62), 2. Boris Vasil (8:55:14), 3. Ľuboš Syč
(10:51:16)),
7.-9.: 1. Erik Bialik (8:55:14), Daniel Kyseľ (9:25:85),

Juliana Poláková, Hviezdoslavova 62

85 rokov
Juliana Adamová, Jánošíkova 465

84 rokov
Mária Nosková, Clementisova 810

82 rokov
Anna Mikolajová, Kpt. Nálepku 167

81 rokov
Helena Buvalová, Orlová 597
Štefan Kubek, Pohorelská Maša 8
Milan Tlučák, Clementisova 748

80 rokov
Mária Chromčová, Orlová 662

75 rokov
Jozef Šajša, Clementisova 774

70 rokov
Mária Koprajdová, Partizánska 554
Eva Kubišová, Pohorelská Maša 11
Mária Putnoková, Partizánska 528
Anna Sedmáková, Clementisova 816
Mária Tereková, Clementisova 735

65 rokov
Ing. Šimon Zrak, Jesenského 117

ZOSNULÍ
Anna Šulejová, r. Bugajdová, 76 r.
Katarína Királová, r. Košťálová, 93 r.
František Uriaš, 57 r.
Júlia Haľaková, r. Puťošová, 88 r.

OČKOVANIE
PROTI COVID-19
BEZ REGISTRÁCIE
Ministerstvo zdravotníctva SR predĺžilo
kampaň, počas ktorej sa je prakticky na
celom území Slovenskej republiky možné
zaočkovať
aj
bez
predchádzajúcej
registrácie. Zoznam očkovacích centier
(vrátane
výjazdových
mobilných
očkovacích jednotiek do obcí), v ktorých sa
môžete nechať zaočkovať proti ochoreniu
COVID-19 aj bez registrácie je pravidelne
aktualizovaný na internetovej stránke
Ministerstva zdravotníctva SR:
https://www.health.gov.sk/?Ockovaniebez-registracie
Očkovanie prebieha aj na výjazdových
miestach v Heľpe (Stará fara), Polomke
(Dom kultúry) a Brezne (Mestský dom
kultúry) – časy očkovania sú zverejňované na
na horeuvedenej internetovej adrese.
Prednosť na očkovacích miestach však
stále majú registrovaní a teda ak nechcete
stáť v rade, radšej sa registrujte
na internetovej stránke korona.gov.sk.
Pripomíname, že v nemocnici v Brezne
od 6.12. očkujú už len registrovaných!

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

1971 –

(zaznamenal kronikár Julius Orolin) –VOĽBY: Po vyhlásení termínu
volieb MNV začalo ihneď zriaďovať agitačné strediská a organizovať v nich
činnosť. Jedno agitačné stredisko sa zriadilo v budove požiarnej zbrojnice a
druhé v čakárni zdravotného strediska v Pohorelskej Maši. Agitačné strediská
sú vybavené materiálmi, ktoré dokumentujú budovateľské úsilie občanov a
zveľaďovanie obce, sociálnu starostlivosť našej socialistickej štátnej správy o
prestárlych občanov, rast našej životnej úrovne a tiež materiálmi, ktorými sa
konfrontuje naša socialistická prítomnosť s kapitalistickou minulosťou. Vedúci agitačných stredísk organizovali rôzne akcie, ktoré vyplývali z plánov
činností agitačných stredísk a svojím obsahom boli zamerané na predvolebnú
kampaň. Agitačné kolektívy navštevovali občanov a v pohovoroch s nimi ich
oboznamovali s aktuálnymi politickými otázkami a tiež zabezpečovali ich
účasť na predvolebných zhromaždeniach, kde sa hodnotili dosiahnuté výsledky a zhromažďovali návrhy pre volebný program. Účasť občanov na
týchto zhromaždeniach bola dobrá. Prítomní kladne hodnotili dosiahnuté výsledky, ale i kriticky poukazovali na nedostatky. Predvolebné zhromaždenia
a rôzne akcie uskutočňované v agitačných strediskách boli dobrou prípravou
pre predstavovanie kandidátov, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra. Na predstavovaní bol zverejnený volebný program, ktorý prečítal zhromaždeným voličom predseda Národného frontu s. Matúš Juraj.
Do voličských zoznamov bolo zapísaných 2242 voličov. Voľby sa konali 26.
a 27. novembra. Obec a osada Pohorelská Maša vyobliekané do slávnostného
rúcha – vyzdobené zástavami, heslami, pútačmi a výšivkami – sa radostne
prebudili do volebného dňa. Hneď ráno po otvorení volebných miestností,
ktoré boli zriadené dve v budove ZDŠ-SNP a jedna v zdravotnom stredisku
v Pohorelskej Maši, sa občania začali priam hrnúť k urnám, aby odovzdali
svoje hlasy za kandidátov Národného frontu. Do volebných miestností ich
sprevádzali veselé melódie, ktoré sa ozývali z miestneho rozhlasu. Občania
hlasovali manifestačne a na poludnie už takmer všetci mali svoju občiansku
povinnosť splnenú.
Volieb sa zúčastnilo z 2242 zapísaných voličov 2235, čo bolo 98,9%. Odovzdaných hlasov bolo 2235, to znamená, že pre kandidátov národného frontu
hlasovalo 2235 voličov. Všetci 29 kandidáti boli zvolený za poslancov.
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