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ročník VIII.;

MÁJ 2012;

- ZADARMO -

Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá opäť víťazne na Horehronskej valaške
Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá sa v nedeľu 15. apríla
2012 úspešne zúčastnil súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí
základných škôl a detských folklórnych súborov okresu Brezno
Horehronská valaška.
Naši mladí folklóristi pod vedením Mgr. Márie Huťovej bodovali
takmer v každej súťažnej kategórii, a preto hlavnú cenu, Horehronskú valašku 2012, opäť získal náš Detský folklórny súbor Mladosť
Pohorelá.
Blahoželáme!
Kategória 6 – 10 rokov (1.- 4. ročník ZŠ)
Sólový spev: 2. miesto: Kristína Gandžalová
Duo spev: 3. miesto: Kristína Gandžalová a Gabriela Tereková
Spevácke
skupiny:
2.
miesto:
DFS
Mladosť
(Janka Balážová, Gabika Gáliková, Kristínka Gandžalová,
Anetka Haľaková, Ivanka Kubandová, Gabika Tereková, Zuzka
Puťošová, Silvia Ševcová)

Kategória 11 – 15 rokov (5.- 9. ročník ZŠ)

Foto: archív SOSBB a Ing.J.Terek

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu a zachovávanie duchovného dedičstva
našich otcov a materí patrí nielen úspešným folklóristom, ale i Mgr. Márii
Huťovej za trpezlivú dlhoročnú prácu s našou mládežou a Petrovi Gandžalovi za
ochotu a pomoc pri hudobných nácvikoch.

Nešťastie (ne)chodí po ľuďoch, ale aj po medveďoch
Lavínové svahy sú zradné. Tohtoročná zimná štatistika varuje. Preceňovať svoje fyzické sily a schopnosti sa nevypláca. Bez nadobudnutých skúsenosti to nejde. A že to platí aj v ríši zvierat, svoje vie skúsený
skialpinista, lesník a poľovník Vladislav Refka z Pohorelej. Pod lavínovým svahom nad Pohorelským vodopádom v rokline medzi Bartkovou
a Orlovou našiel 12. marca mŕtve tohoročné mláďa medveďa. Najprv
si myslel, ako mi povedal, že je to jazvec. Keď malé zamrznuté telíčko
otriasol od snehu, neveril vlastným očiam. Bol to niekoľkotýždňový
samček medveďa. V kosodrevinovom laviništi sa z pochopiteľných
dôvodov dlho nezdržiaval. Čo keby tam bola jeho matka!?.... Radšej
ani na to nepomyslieť. Pravdepodobne, ako Vlado povedal pri obhliadke medvedíka zoológovi NAPANTu Ing. Stanislavovi Ondrušovi,
medvedia rodinka sa presúvala po zľadovatenom svahu.
Presun cez horizont hole
hravé medvieďa nezvládlo. Zrútilo sa po zľadovatenom svahu na
skalné kaskády. Niekoľkostometrový pád neprežilo.
Zo spísaného zápisu o úhyne
medveďa zoológom som sa dozvedel, že 12 týždňové mláďa vážilo
3,8 kg, dĺžka tela – 48 cm, chvosta
– 6 cm, ušnice – 4 cm, výška tela –
26 cm, dĺžka hlavy – 15 cm, obvod
krku – 30 cm, dĺžka prednej laby –
4 cm, šírka – 5 cm, dĺžka zadnej
laby - 7 cm, šírka – 4,5 cm, dĺžka
srsti na chrbte – 3,5 cm.
- jakub hronec -

Sólový spev: 3. miesto : Laura Siposová
Duo spev: 3. miesto: Laura Siposová a Anna Mária Maťúšová
Spevácke skupiny : 3. miesto: DFS Mladosť (Alžbeta Balážová, Viktória Kulifajová, Natália Lakandová, Anna Mária Maťúšová, Petra Pilátová, Sofia Simanová, Laura
Siposová, Denisa Šágiová, Paulína Vírusová)
Ľudové hudby (od 6 - 15 rokov) 2. miesto: DFS Mladosť (primáš- Laura Siposová- 1. husle, Natália Lakandová- 2. husle, Kristínka Gandžalová- 2. husle,
Gabika Tereková- basa, Oliver Martinec- harmonika)

Deň narcisov v Pohorelej
V piatok 13. apríla 2012 sa uskutočnil 16. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Aj v našej
obci sa práve v tento deň 6 dobrovoľníkov pristavilo pri Vás a ponúkli Vám narcis - symbol zbierky.
Liga proti rakovine tak
ako každý rok aj teraz oslovila
so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou školou a poskytli 250 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov - Patrik Gavura, Rastislav
Kuklica, Mária Šulejová, Ivana
Štuberová zo 7. ročníka, Viktória Datková a Frederika Tešlárová z 9. ročníka ponúkali
kvety na najfrekventovanejších
miestach v obci a v škole.
Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ste prejavili spolupatričnosť a zároveň sa rozhodli pomôcť tým,
ktorí s ochorením bojujú. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa
narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo výške 310,84 eúr!
Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom
a verejnosti za prejavenú podporu.
ĎAKUJEME!
- Ing. Anna Pravotiaková -

Termíny zberu komunálneho odpadu
PODUJATIA
V O B C I P O H O R E L Á 2. máj 16. máj 30. máj 13. jún 27. jún
MÁJ

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

Termíny zberu plastov
26.-27. jún
2.-3. máj 29.-30 máj
Žiadame občanov, aby vykladali len
plné a zaviazané vrecia.
(Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem)

4.5. PIETNY AKT
kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

13.5. OSLAVY DŇA MATIEK
slávnostný program detí ZŠsMŠ a DFS Mladosť
matkám a starým matkám

13.5. Pohorelá – Valaská
17. kolo oblastnej futbalovej súťaže mužov
(od 16:30 na futbalovom ihrisku)

20.5. Pohorelá – Pohronská Polhora
18. kolo oblastnej futbalovej súťaže mužov
(od 17:00 na futbalovom ihrisku)

JÚN
3.6. Pohorelá – Polomka
20. kolo oblastnej futbalovej súťaže mužov
(od 17:00 na futbalovom ihrisku)

16.6. Okrsková súťaž Dobrovoľných
hasičských zborov okresu Brezno
+ oslavy výročia založenia DHZ Pohorelá

16.6. MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ
(A SVETA) V KOSENÍ
XVIII. ročník súťaže v kosení

23.6. ŠPORTOVÁ ZÁBAVA
3. ročník plesu športovcov
(reštaurácia Pod Orlovou, kontakt: Ing.R.Tlučák)

Zber obnoseného šatstva
Obecný úrad v Pohorelej uskutočnil v apríli zber
nepotrebného a obnoseného šatstva a textílii.
V rámci tohto zberu bolo v obci zozbierané a odvezené cca 2,5 tony šatstva. Zber sa
konal pre neziskovú organizáciu Pomocný
anjel, Podbiel.
Vyzbierané obnosené šatstvo a ďalšie odpadové
textílie n.o. Pomocný anjel následne roztriedi a ponúkne zariadeniam ako sú nemocnice, detské domovy
alebo domovy dôchodcov. Nevyužitá časť je určená
ako druhotná surovina na recykláciu.
Aj týmto spôsobom znížime množstvo komunálneho odpadu a spoločne prispejeme k zdravšiemu a
bezpečnejšiemu prostrediu.
Touto cestou aj v mene n.o. Pomocný anjel sa
chceme poďakovať občanom za spoluprácu a účasť
na tomto zbere.

Obvodný pozemkový
úrad v Brezne
upozorňuje a vyzýva
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku
pôdu tak, ako to ustanovuje §3 zákona NR
SR č. 220/2003 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších
predpisov:
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1. Vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy
a na ochranu pred jej poškodením
a degradáciou,
2. Predchádzať výskytu a šíreniu burín,
3. Zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej
pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická
stabilita územia a bola zachovaná funkčná
spätosť prírodných procesov v krajinnom
prostredí,
4. Usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky
druh pozemku s jeho evidenciou v katastri
Zároveň upozorňujeme občanov, že na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR bola zverejnená výzva, aby občania
svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde
nahlasovali na internetový portál na stránke
www.agroforum.sk –– fórum o využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
V roku 2012 budú kontroly zabezpečenia
starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch.
V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení §3 zákona vyvodzované
dôsledky.
Bc. Michal Baránek
riaditeľ OPÚ Brezno

HODINA ZEME
Obec Pohorelá sa v sobotu 31. marca
2012 už druhýkrát pripojila k celosvetovej iniciatíve Hodina Zeme - v čase od
20:30 hod. do 21:30 hod bolo v Pohorelej
a v Pohorelskej Maši vypnuté verejné
osvetlenie.
Hodina Zeme 2012 predstavuje celosvetovú výzvu k akcii pre každého jednotlivca,
každý podnik a každú komunitu na celom
svete. Iniciatíva sa začala v austrálskom
Sydney v roku 2007, keď 2,2 milióna domácností a podnikov na jednu hodinu zhaslo svetlá.
Iniciatíva sa rýchlo
rozrástla a v roku 2010
sa na nej zúčastnili
milióny ľudí na celom
svete. Zhasnutie svetiel je však len začiatok.
Táto celosvetová akcia má za cieľ upozorniť
na problémy súčasnej doby – globálne otepľovanie a svetelné znečistenie a tak isto
poukázať na míňanie financií na nepotrebné
svietenie.
Hodina Zeme je dôležitou výzvou pre
každého jednotlivca, vládu či firmu, aby
prevzali zodpovednosť a zahrali tak svoju
rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti.
Povzbudzovaním k účasti na tejto akcii –
vypnúť svetlá len na jedinú hodinu – obdrží
svet dôležité posolstvo, že je nutné zamerať
sa na klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Potvrdí sa, že k zlepšeniu môže prispieť
každý z nás.
Obecný úrad v Pohorelej v roku 2006
vymenil v celej obci i miestnej časti
Poh.Maša staré svietidla s vysokotlakovými
120 a 250 wattovými ortuťovými výbojkami
za úsporné 36 wattové žiarivkové svietidlá
(spotreba, a teba aj náklady sa znížili na
1/3!) . K zníženiu svetelného znečistenia
a ďalším nemalým úsporám v obecnom
rozpočte (cca o 30%) prispieva aj nočné
vypínanie verejného osvetlenia
v čase
Foto: P.Brenčič
nočného kľudu (od 00:00 hod. do 04:00
hod.).

Výzva na uzavretie zmlúv
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Súbežne s pokládkou dlažby a úpravou okolia kostola
a fary, ktoré realizuje Obec Pohorelá v rámci projektu
„Revitalizácia obce“, farský úrad zabezpečuje odvodnenie obvodových múrov kostola. Pripravuje aj
výstavbu sociálneho zariadenia.
Pomáha aj obec, aj dobrovoľníci...
(na snímke brigádnici Juraj Polák a Peter Zibrík
pri ukladaní odvodňovacích rúr)

Foto: Mgr.S.Marko

Žiadame občanov, ktorí sú napojení na skolaudovanú verejnú kanalizáciu – týka sa to
občanov ulíc Kpt.Nálepku, Jesenského, Za Vŕšok, Nová, Športová, Sihla, Jánošíkova, Pod
Brezinou a dolná časť ul.Clementisovej, aby doručili podpísané zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou najneskôr do 30.6.2012 v stránkových hodinách na Obecný úrad v Pohorelej (vybavuje p.Majkuthová). Zmluvy Vám budú doručené do poštových
schránok. Cena za odvedenie a čistenie odpadových vôd v súlade s rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví bola Obecným zastupiteľstvom v Pohorelej schválená
s účinnosťou od 1.1.2012 vo výške 0,32 €/m3. Množstvo odvedenej odpadovej vody sa bude
zisťovať z faktúr za dodanú vodu.
Pri tejto príležitosti znovu pripomíname, že do tejto kanalizácie JE ZAKÁZANÉ ODVÁDZAŤ DAŽĎOVÉ VODY. Zároveň upozorňujeme, že pripojenie na existujúcu verejnú kanalizáciu je zákonnou povinnosťou. Takže domácnosti a podnikateľské prevádzky, ktoré sa zatiaľ na kanalizáciu nenapojili, doručia na Obecný úrad v Pohorelej
Žiadosti o napojenie. Pri pripájaní domových prípojok je potrebné kontaktovať povereného
pracovníka obce p. F.Rochovského (0902974413).
Domácnosti, ktoré sa na kanalizáciu nenapoja (a nebudú mať uzavretú zmluvu), budú musieť
spôsob likvidácie odpadových vôd dodatočne dokladovať oprávneným orgánom ochrany
životného prostredia.

Veľkoobjemové kontajnery na zber objemného domového
odpadu budú v našej obci znovu rozmiestnené v októbri.

Zatepľovanie budov školy
Náklady na rekonštrukciu ZŠ sú rozpočtované na 570.843,07 € (17,2 milióna Sk) v tom stavebné práce
545.639,04 € (16,37 mil. Sk), stavebný dozor 12.720 € (381,6 tisíc Sk) a externý manažment 12.484,03 €
(376 tisíc Sk). Schválená výška nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a
Štátneho rozpočtu SR je 497.376 € (15 miliónov Sk) prostredníctvom Regionálneho operačného programu. Zvyšok, 73.467,07 (2,2 milióna Sk), bude financovaný z obecného rozpočtu.
Kvôli problémom so zabezpečením už schválených a zazmluvnených financií z fondov Európskej únie
obci nebolo z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ktoré je riadiacim orgánom ROP)
zatiaľ poskytnuté ani 1 €. Napriek tomu firma Arprog Poprad v prácach pokračuje (zatiaľ) na svoje
náklady. Doteraz bola urobená výmena okien na troch učebných pavilónoch a telocvični, ako
aj zateplenie telocvične a jedného učebného pavilónu. Tieto rekonštrukčné práce zaručia úsporu až vyše
70% nákladov na vykurovanie týchto budov.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
OSLÁVENCI
90 rokov
18.5. Paulína Vojtková, Kpt.Nálepku 316

87 rokov
6.5. Františka Kuklicová, Orlová 604

83 rokov
5.5. Anna Bialiková, Kpt.Nálepku 164

82 rokov
1.5. Júlia Borloková, Kpt.Nálepku 165

81 rokov
9.5. Mária Vírusová, Jánošíkova 440
26.5. Mária Frajtová, Orlová 576

80 rokov
5.5. Mária Baksová, Kpt.Nálepku 101

75 rokov
2.5. Mária Kubandová, Clementisova 812
17.5. Elena Kršňáková, Kpt.Nálepku 4

70 rokov
2.5. Anna Pompurová, Kpt.Nálepku 291
2.5. Katarína Kupcová, Orlová 643
13.5. Ján Hudák, M.R.Štefánika 674
22.5. Anna Kuklicová, Jánošíkova 479
29.5. Anna Melková, Partizánska 559

Foto: J.Pompura

65 rokov

Opravy miestnych komunikácii
V týchto dňoch prebieha v našej obci rozsiahla
rekonštrukcia miestnych komunikácii – opravy
a asfaltovanie vozoviek po rozkopávkach pri budovaní kanalizácie.
V tejto súvislosti žiadame občanov o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Najmä vodičov žiadame, aby
rešpektovali dopravné značenia a pokyny pracovníkov, najmä aby neparkovali svoje vozidlá na
vozovke na úsekoch, kde prebieha asfaltovanie.

1.5. Matej Frajt, Orlová 594
8.5. Ján Šulej, Clementisova 753

60 rokov
2.5. Mária Huková, Jesenského 122
16.5. Juraj Vojtko, Nová 330
24.5. Ľubomír Pompura, Nová 369

NOVORODENCI
6.4. Nela Vojtko Kubandová, Clemen.743
9.4. Tomáš Nociar, Kpt.Nálepku 32

piatok 15. jún od 15:00 hod.:
„IŠLI NOCOVAŤ“ - workshop o všetkom, čo
ku úspešnému ručnému koseniu treba vedieť -aj
s duchovným príslušenstvom (o histórii výroby
kôs, o kosení, gratis lekcie o nastavovaní kôs na
kosiská, ostrení, kosení, kutí na ostrej a hladkej
babke, plieskanie bičom, výroba koseckého
náčinia a hrablí, stavanie Mája, večer historky o
kosení pri vatre spojene s koseckými piesňami a
zvolávačkami)
sobota 16. jún:

10.4. Blanka Oračková , Za Hronom 824
11.4. Tomáš Jánoška, Za Vŕšok 230
19.4. Tomáš Mecko, Za Vŕšok 224

ZOMRELÍ
Foto: J.Pompura

XVIII. MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ
(A SVETA) V KOSENÍ 2012
10:00 - 10:30 prezentácia
10:30 - 11:00 losovanie súťažných polí
11:00 - otvorenie HOREHRONSKÝCH
SLÁVNOSTI KOSCOV A HRABAČIEK 2012
11:30 - 15:00 kosecká súťaž v kategóriach:
nosiči vody, ženy, chlopi nad 60 r., chlopi do 60
r., otcovia a synovia, družstvá krajov;
15:00 - 16:00 kultúrny program
16:00 - vyhlasovanie výsledkov
16:30 - sprievodne a detské súťaže na lúke,
lukostreľba, jazda na koni, domáce zvierata
18:00 - ľudová veselica pri cimbalovke
21:00 – discozábava
nedeľa 17. jún:
08.30 - sv.omša v kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Pohorelej
10:00 - STRETNUTIE NA LÚKE - workshop s
otvoreným koncom o všetkom čo nasledovalo
na lúke, keď odišli kosci

Tomáš Kanoš,
Jánošíkova 484
(* 16.11.1926 -  17.4.2012)

Oslavy výročia ukončenia vojny

Foto: A.Lakandová

Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov spolu s
Obecným úradom v Pohorelej uskutočnili
dňa 4.5.2012 akciu kladenia venca pri
príležitosti 67. výročia ukončenia II.
svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
Zároveň sme si pripomenuli aj sviatok
práce. Na vydarenom podujatí za dobrej
účasti odbojárov a občanov Pohorelej
vystúpili
s aktuálnymi
básňami
a piesňami žiačky Základnej školy
a Folklórna spevácka skupina Kráľova
hoľa vedená harmonikárom Jozefom
Maťúšom. Po ukončení podujatia sa
uskutočnila beseda k danej udalosti.
Poďakovanie touto cestou patrí aj firme
Pohrebníctvo Haluška za zabezpečenie
ozvučenia.
- Ján Lakanda -

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav)

ZáznamY z roku 1935 – K R ÚŽ O K D I V A D E Ľ N Ý C H O C H O T N ÍK O V - bol založený na zakladajúcom shromaždení dňa 22. mája 1932 za
Účastníci krúžku divadelných ochotníkov "Jánošíkovi chlapci"
na javisku mesta Brezna, kde získali prvú cenu.

prítomnosti učiteľov a mnohých mladých občanov. Prvým predsedom
krúžku stal sa učiteľ Jozef Kišoň, kým za tajomníka zvolili Jána Krušinského, notárskeho pomocníka. Neskoršie sa krúžok nazval: ,,krúžok Jánošíkových chlapcov“ a pod týmto menom prihlásený do ústredia slovenských
divadeľných ochotníkov v Turčianskom Sv. Martine. Cieľom spolku je pestovať dramatické umenie a dramatickú slovenskú literatúru, budiť záujem
o slovenské divadeľné umenie v najširších vrstvách ľudových atď. Bližšie
podrobnosti spolku obsahujú jeho stanovy, ktoré boly schválené krajinským
úradom v Bratislave, dňa 14. februára 1933.
Členovia spolku prvýkrát zahrali divadeľné predstavenie vo voľnej
prírode 3. júla 1932. Bola to zdramatizovaná historická povesť od Mahena: ,,Janošík“. Okrem finančného úspechu mala hra aj morálny. Mnohí boli hrou natoľko nadšení, že mienili ju aj v okolitých obciach odohrať. Pekná myšlienka však ztroskotala pre nezaručený finančný príjem.
Keď v roku 1932 boly v Turč. Sv. Martine usporiadané divadeľné
závody spojené s režisérskym kurzom, vyslal krúžok svojho zástupcu
v osobe predsedu Kišoňa. Podobne nasledujúceho roku súčastnil sa závodov Jozef Kišoň a Jozef Novák.

Musí sa poznamenať že činnosť krúžku bola a je čiastočne hatená tým,
že nemá vlastnej budovy, kde by sa mohly divadeľné predstavenia
úspešne konať. Keď sa aj podarí nacvičiť a odohrať, finančný úspech
v posledných rokoch je tak mizerný, keď sa neskončí ešte schodkom,
že to vedúcich priamo v práci znechutí. Osvetová činnosť v tomto smere nebude taká, aká by mohla byť, kým sa všelijaké dávky z divadeľných predstavení nesnížia,
prípadne na zaostalejších dedinách celkom neodpustia.
C I R K E V - Nedá sa presne zistiť počiatok farnosti, ale dľa matrikovej
farnosti jestvovala už v roku 1742. Je však skutočnosťou, že obyvateľstvo
Pohorelej prv ako prijalo náboženstvo rímsko katolícke bolo vyznania
evanjelíckeho ako neskoršie v kapitole o náboženstve je pojednané. Po
prestúpení na katolicizmus cirkev patrila k farnosti helpianskej a len
neskoršie majúc už vystavený kostol a faru stala sa samostatnou farnosťou,
aby sama už mala filiálku a to osadu Pohorelú – Mašu. Od roku 1904
Pohorelá – Maša je privtelená k farnosti červenoskalskej.
Budova fary bola údajne vystavená roku 1777. Chodbou je rozdelená na 2
časti. V jednej sú 2 miestnosti, v druhej tiež 2. Okrem toho kuchyňa, pre
služobnú izba a jedna menšia izba pre náhodilých hostí. Na dvore stajne pre
dobytok a seník. Podľa kanonickej vizitacie z roku 1862 udržovali budovu
farskú, jako aj hospodárske staviská veriaci a najjasneší patrón však
obyčajne zdarma venuje materiál k opravám.
Dnes udržuje faru v riadnom stave ministerstvo zemedeľstva.
Fara- pred vchodom sú zasadené štepené hlôhy.
V roku 1862 bolo v Pohorelej 1964 katolíkov a v Pohorelskej Maši 290,
spolu teda 2.254 duší. Manželských párov rovnakého vyznania 485,
miešaného manželstva 11 párov.
NA HOLI
Na 4. strane tejto knihy je menoslov farárov v časovom
postupe ako v Pohorelej učinkovali. Posledným
Na holi, na holi, na tej šuvorine,
v sozname je Rurolf Dollák, ktorý zanechajúc roku 1923
lepšie som sa vyspal ako na perine.
toto slzavé údolie, vypustil svoju šľachetnú dušu. Rok
Bože môj, pane môj, zarmútený svet môj,
nato posiela sem biskupský úrad v Rožňave administrázarmútené všetko, i moje srdiečko.
tora Dra Františka Znaka, ktorého však roku 1931
preloží do Smolníka a po ňom roku tohože preberá
Bože môj, pane môj, aká som nešťastná,
farnosť Pavel Kojnok, ktorý tu dosiaľ pôsobí.
keď mi tá hviezdička, na nebi vyhasla.
C UD Z IN C I - Soznam mien cudzích štátnych
Jedna mi vyhasla, druhá zasvietila,
príslušníkov, ktorí sa trvale usadili v obci: 1. Juraj
dá to milý Pán Boh, že budem šťastlivá.
Kubík s manťželkou 2. Anna Kubandová, rodená

Halajová 3. Rozalia Zibriková, rod. Simanová, 4.
Maria Betková rodená Zibriková 5. Matej Tlučák.
Menovaní boli nesporne československými respektíve
bývalými uhorskými občanmi, nadobudli si však
štátnu príslušnosť v Kanade alebo v Spojených
štátoch amerických, keďže oni sami, poťažne tí, od
ktorých odvodzujú si domovskú príslušnosť, nadobudli si štátneho občianstva štátov vyšeuvedených.
Vasil Chlopík je poľským štátnym občanom
s manželkou a s jedným dieťaťom. Ján Luterán je
maďarským občanom. Anna Pincéšová rodená
Orolínová je maďarskou príslušníčkou.
(V roku 1935 zapísal kronikár Koloman Piljar)

Kosila by sa mi, táto poľanečka,
keby mi nosila fryštik frajerečka.
Svietil by mi mesiac, pre hviezdy nemôže,
prišiel by mi frajer, pre reči nemôže.
Keby ja vedela, kde môj frajer kosí,
veru bych mu išla zatriasať zakosy.
Kosí milý, kosí, zelenú trávičku,
bodaj kosu zlámal po samú piatičku.
Bodaj kosu zlámal, čo by ju nekoval,
čo by mi na večer domov privandroval.
(Slová piesne zapísal v roku 1955
v Pohorelej Svetozár Stračina)
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