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PNEUMATIKY
NIE SÚ KOMUNÁLNY ODPAD
zbavíte sa ich však
rýchlo a BEZPLATNE
– v každom pneuservise.
Ako zlikvidovať staré
a opotrebované pneumatiky?

Po dvoch dlhých rokoch bez folklórnych vystúpení spôsobených protipandemickými opatreniami začal
opäť pracovať Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá. V nedeľu 3. apríla 2022 sa naši mladí súboristi zúčastnili regionálnej súťaže O HOREHRONSKÚ VALAŠKU v Telgárte.
Napriek tomu, že sme nezískali hlavnú cenu - Horehronskú valašku, všetci predviedli výborné výkony a získali hodnotné umiestnenia. Spevácka skupina sa umiestnila v striebornom pásme, strieborné pásmo získal aj Radoslav Pokoš v hre na husliach. Duo Bianka Tlučáková a Alžbetka Bodnáriková sa umiestnili v zlatom pásme.
Duo Lucka Gandžalová a Magdalénka Kanošová získali zlaté pásmo a postup do
krajského kola, Lucia Gandžalová v sólo speve taktiež získala zlaté pásmo s postupom do krajského kola. Bianka Tlučáková získala najvyššie ocenenie súťaže a stala
sa laureátkou tohto ročníka súťaže.
Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších kolách.
Mgr. Mária Huťová

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pohorelá oznamuje, že
zápis detí do materskej škola sa bude konať v dňoch 2. až 4. mája 2022
(pondelok až streda)
Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na povinné predprimárne
vzdelávanie v materskej škole, ak dieťa k 31.8.2022 dosiahne fyzický vek 5 rokov (deti
narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017) a trvalý pobyt dieťaťa je v obci Pohorelá.
SPÔSOB PRIHLASOVANIA DETÍ:
 elektronicky - vyplnením elektronického formulára Prihláška do materskej školy na adrese
https://moja.skolanawebe.sk/skola/mspohorela/, ktorý bude sprístupnený prostredníctvom
internetovej stránky školy (skolapohorela.sk) od 2. mája 2022.
 osobne – v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše
dieťa do škôlky osobne od 2. do 4. mája 2022 s dôrazom na dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení. Stretnutie si vopred dohodnite so zástupkyňou riaditeľa školy pre MŠ
PaedDr. Dagmar Krupovou na telefónnom čísle 0948 352 843.
Prosíme o využívanie prednostne možnosti elektronickej komunikácie.
Následne Vás v priebehu mája bude telefonicky kontaktovať PaedDr. Dagmar Krupová
a oboznámi Vás s ďalším postupom a upresní Vám, kedy máte doručiť potrebné dokumenty.
POTREBNÉ DOKUMENTY PO DOHODE:
 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa naviac
vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Treba si uvedomiť, že pneumatiky nie sú komunálny odpad, preto ich zber a likvidáciu nezabezpečuje obec. Vďaka zvyšovaniu ekologického
povedomia a novým zákonom tento fakt v súčasnosti veľká väčšina ľudí už pozná.
Od 1. 1. 2016 platí zákon o odpadoch č.
79/2015, ktorý definuje zodpovednosti za ojazdené pneumatiky po skončení ich životnosti.
Čo všetko tento zákon upravuje a aké povinnosti
vám z neho vyplývajú?
Kde môžete odovzdať staré pneumatiky?
Opotrebované pneumatiky dnes odovzdáte
BEZPLATNE
v ktoromkoľvek pneuservise,
u predajcu pneumatík alebo automobilov. Tieto
subjekty sú totiž povinné postarať sa o ich likvidáciu, recykláciu alebo materiálové či energetické
zhodnotenie. Každé takéto miesto označené ako
„miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať všetky druhy pneumatík bez ohľadu na
miesto ich kúpy, značku alebo veľkosť.
To znamená, že opotrebované pneumatiky
z vášho auta, motorky, štvorkolky, ba dokonca aj
z bicykla alebo kolobežky, môžete odovzdať naozaj
v ktoromkoľvek pneuservise. Takže pri najbližšom
prezúvaní pneumatík (či už v servise alebo doma)
môžete tie staré s čistým svedomím nechať v pneuservise. V Pohorelej je miestom spätného odberu pneumatík pneuservis firmy BARTRANS.
Navyše, odovzdanie starých pneumatík na recykláciu vás nebude stáť ani cent. Všetky poplatky
na likvidáciu sú totiž zahrnuté už v predajnej
cene pneumatík. Odber pneumatík v každom
pneuservise je bezplatný a to aj v prípade, že si
nenakúpite žiadny tovar alebo službu.
Konečný užívateľ je povinný odpadové pneumatiky spätne odovzdať distribútorovi pneumatík a nie je oprávnený ich zneškodniť skládkovaním. Je prísne zakázane ich ukladať k zberným
nádobám na komunálny odpad, či dokonca do prírody!

PODUJATIA
8.5. OSLAVY DŇA MATIEK
slávnostný program detí ZŠsMŠ a DFS Mladosť
venovaný mamám a starým mamám
o 13:30 na amfiteátri,
(v prípade nepriaznivého počasia v školskej jedálni)

8.5. PIETNY AKT
kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
o 14:45 na námestí
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády
Jánošík Pohorelá pozýva všetkých členov
základnej organizácie na

Termíny zberu plastov
20. 4.
streda

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu

17. 5.

Plasty sa zbierajú sa len v ŽLTÝCH
plných a zaviazaných vrecia.
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.
Nezabudnite NEZÁLOHOVANÉ
plastové fľaše a plechovky
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!

21. 4.
štvrtok

4. 5.

18. 5.

1. 6.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.
NEZABÚDJTE ODPAD TRIEDIŤ
a znížiť tak poplatky za uloženie odpadu!

ZBER ELEKTROODPADU sa uskutoční:
v utorok 26. 4. v Pohorelskej Maši,
v stredu 27. 4. v Pohorelej – nižný koniec (od školy dole),
vo štvrtok 28. 4. v Pohorelej – vyšný koniec (od školy hore)
Elektroodpad sa bude odvážať traktorom v dopoludňajších hodinách – pracovníci obce
vynesú elektroodpad zo dvorov aj domov, len je ho potrebné vopred nahlásiť na obecný
úrad (048/6196102 alebo obec@pohorela.sk).
Súčasne sa zbierajú AJ AUTOBATÉRIE.
Čo to je elektroodpad? - práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie,

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU,
ktorá sa bude konať
v priestoroch Obecného úradu v Pohorelej
v nedeľu 8. mája 2022 o 15:45 hod.

mikrovlnky, elektrické radiátory a ventilátory, vysávače, šijacie stroje, žehličky, hriankovače, fritézy,
mlynčeky, kávovary, tlačiarne, počítače, televízory, monitory, klávesnice, reproduktory, notebooky,
kopírky, kalkulačky, písacie stroje, telefóny, mobily, rádiá, videokamery, videorekordéry, hi-fi, zosilňovače, hudobné nástroje, lustre a lampy, vŕtačky, pílky, brúsky a iné elektrické ručné náradie, hračky, .....

Čo je veľmi dôležité? - aby bol elektroodpad kompletný a neporušený,
NEROZOBRATÝ!

Stále máte čas darovať
2 % na aktivity v obci
Dobrovoľne poukázať podiel už zaplatenej dane z príjmov môžete až do pondelka 2. mája. Nejde o žiadnu daň
navyše ale o časť dane, ktorú vám zo mzdy v minulom roku
už zrazil zamestnávateľ.
Týka sa to zamestnancov, ktorí nepodávali daňové priznanie na daňový úrad ale ročné zúčtovanie dane im robil
zamestnávateľ. Podiel dane poukazujete zaslaním vyplneného a vami podpísaného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane“ spolu s tlačivom „Potvrdenie o zaplatení dane", ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Obidve tlačivá sa doručujú osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu, (príp. prostredníctvom podporenej organizácie)

Organizácie so sídlom v našej obci,
ktoré môžete v tomto roku podporiť:
Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt. Nálepku 291, 976 69 Pohorelá,

IČO: 37891324
Občianske združenie PLŤ,
Pohorelská Maša 84, 976 69 Pohorelá,

IČO: 37824856
Pohorelá Vedno,
Clementisova 826, 976 69 Pohorelá,

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri
vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády (č.99/2022 Z. z.) účinné od 31. marca 2022.
Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom
za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok sa poskytuje vo výške
 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?
Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe
živnostenského oprávnenia:
 vlastníci bytov a rodinných domov.
 tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie /podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom
svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.
Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v
novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania
upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

IČO: 52102718

Podmienky získania príspevku za ubytovanie:

Telovýchovná jednota Mladosť Pohorelá,

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi
majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so
štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci.
Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca do 5 dní predloží výkaz o počte nocí, v ktorých
skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.
Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od
ministerstva vnútra.

Pohorelá 780, 976 69 Pohorelá,

IČO: 17060711
Koľko percent a akým spôsobom môžete poukázať,
komu viete podiel zaplatenej dane venovať, v akej lehote, na
čo môže prijímateľ financie použiť a ďalšie potrebné informácie nájdete aj na internetovej stránke:
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_poukazaniepodielu-zaplatenej

Vzory zmlúv, výkazov a ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR:
https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA A POUŽITÝCH JEDLÝCH KUCHYNSKÝCH
RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV SA USKUTOČNÍ 12. a 13. MÁJA 2022
Vykupujú sa noviny, časopisy, knihy bez textilných obalov.
Je potrebné, aby bol zber ZVIAZANÝ!

JUBILANTI

KARTÓN SA NEVYKUPUJE! Ten je potrebné odovzdať do modrých
kontajnerov rozmiestnených po obci - stlačený a zviazaný.
6 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera
2 kg = 1 ks hygienických vreckoviek
10 kg = 1 ks papierových utierok

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
89 rokov

OLEJ sa vykupuje len v 1,5- alebo 2-litrových PET-fľašiach.

1 ks PET fľaše s olejom (1,5-2 l) = 1 rolka toaletného
papiera alebo 3 ks hygienických vreckoviek

Anna Mačkinová, Orlová 646

88 rokov
Valéria Anna Bialiková, Kpt. Nálepku 164

87 rokov
Anna Gáliková, Pod Brezinou 496

83 rokov
Juraj Rochovský, Nová 377
Emília Súkeníková, Za Hronom 831

RADY ÚVZ SR
PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

82 rokov
Jozef Demo, Kpt. Nálepku 178
Veronika Halušková, Kpt. Nálepku 191

Tohtoročné veľkonočné sviatky budú iné ako po
uplynulé dva roky. Epidemická situácia v krajine sa
postupne ďalej zlepšuje a značná časť obyvateľstva
medzičasom využila možnosť chrániť sa vakcínou
proti COVID-19, prípadne už absolvovali aj posilňujúcu dávku očkovania, čím si zvýšili mieru ochrany
pred infekciou.
Neznamená to však, že COVID-19 už pre našu
spoločnosť nepredstavuje žiadnu hrozbu. Stále platí,
že najmä nezaočkované osoby, ak budú neopatrné,
naďalej riskujú, že budú potrebovať lekársku pomoc,
alebo že si ich zdravotný stav vyžiada hospitalizáciu.
Kompletne zaočkované rodiny a kolektívy majú lepšie
vyhliadky stráviť sviatočné dni spolu v relatívnom pokoji.
Základné protiepidemické kroky, ktorými môžeme chrániť seba a svoju rodinu pred nákazou, prípadne znížiť riziko, že nás COVID-19 "dobehne" po
návrate do zamestnania či škôl:
Dôsledne noste respirátor v interiéroch, na
ľudnatých miestach, zhromaždeniach, pracovných
stretnutiach v období pred návštevou rodiny, počas
bohoslužobných hromadných podujatí (interiér,
exteriér) a tiež po návrate do kolektívu po sviatkoch. Respirátor noste dôsledne aj pri presune za
rodinou na sviatky vo verejnej hromadnej doprave,
ako sú autobusy či vlaky.
Počas návštev a voľnočasových aktivít využite
príležitosť byť v exteriéri; ak vám to počasie či situácia nedovoľuje, často vetrajte a zabezpečte, že nebudete spolu sedieť vo vydýchanom vzduchu.
Ak sa chystáte stretnúť s osobami vo vyššom
veku, chronicky chorými, tehotnými ženami či
inými osobami náchylnými na infekcie či ťažší priebeh ochorení, snažte sa pred ich návštevou vyhnúť
rizikovým miestam - zvlášť takým, kde väčší počet
ľudí trávi dlhší čas bez respirátorov. Vhodné je pred
návštevou otestovať sa minimálne samotestom.
COVID-19 už prestáva byť novou nákazou. Ľudia
si musia vedomosti o tomto ochorení osvojiť a riadiť
sa nimi podľa vlastného vedomia a svedomia. Každý
z nás má už o COVID-19 dostatok informácií, aby vedel zvažovať riziko v jednotlivých situáciách – rovnako ako v prípade iných infekcií. Ohľaduplnosť a rešpekt k zdraviu iných je nevyhnutnou súčasťou života
v spoločnosti.

75 rokov
Anna Bugajdová, Orlová 589
Mária Chvosteková, Clementisova 780
Ján Polák, Clementisova 776
Anna Tešlárová, Clementisova 813
Jar je obdobím, kedy zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet mláďatá. V posledných dvoch rokoch
v prírode zaznamenávame zvýšený pohyb turistov,
cyklistov, psíčkarov, či motorkárov a to so sebou prináša aj negatívne dôsledky.
Prosíme touto cestou návštevníkov prírody, doprajte
pokoj a bezpečie práve narodeným mláďatám. V žiadnom
prípade sa ich nedotýkajte, aby ste na nich nezanechali
svoj ľudský pach. Neberte si ich domov keď ich nájdete,
nie sú opustené. Ich starostlivá mama je nablízku a dáva
na nich pozor. Takéto mláďa nemá žiadny pach, aby ho
nenašli predátori.
Návštevníci prírody, pamätajte na to, že pes ako domáce zviera nepatrí do prírody a musíte ho držať
na vôdzke, nakoľko môže týmto bezbranným tvorom
smrteľne ublížiť. Ročne máme zaznamenané desiatky
medializovaných prípadov, keď psy dohrýzli mláďatá
i dospelú zver, ktoré nestihli pred nimi uniknúť. V tomto
období sú už čerstvo narodené prvé mláďatá zajacov, diviakov či muflónov. Najväčšie problémy však evidujeme
v máji a júni, v čase rodenia srnčiat. Vtedy ľudia v domnienke, že ich zachraňujú, berú ich z prírody a nosia
miestnym poľovníkom, či do rôznych záchranných staníc,
ako „opustené“.

70 rokov
Jozef Bialik, Jesenského 116
Ing. Matej Jakubčo, Kpt. Nálepku 180
Ľudmila Kanošová, Za Vŕšok 239
Emilian Poľačik, Jánošíkova 469

65 rokov
Monika Bartošová, Za Hronom 834
Karol Janoška, Jánošíkova 458
Mária Mecková, Orlová 512
Anna Šťavinová, Za Vŕšok 214

NOVORODENCI
Timea Vajdíková, Za Vŕšok 210
Klára Rochovská, Kpt. Nálepku 182

Vážení návštevníci prírody prosíme vás, nechajte
mláďatá ich rodičom.

ZOSNULÍ
Ivana Rašiová, 45 r.
V jarnom období prichádzame na svet MY MLÁĎATÁ
voľne žijúcej zveri a vtákov. Prosíme, doprajte nám pokoj
bezpečie a starostlivosť našich rodičov. Neberte nás z
nášho domova – lesa alebo lúky, keď nás nájdete opustené.
Naša mama je nablízku a dáva na nás pozor aj keď vy ju
nevidíte.
Psík je u nás na návšteve, preto ho držte na vôdzke. Nám
bezbranným krehkým tvorom, môže smrteľne ublížiť.

22. apríl – Deň Zeme
Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti od cenných darov, ktoré nám poskytuje Zem a ktoré sú vyčerpateľné.

Mária Vojtková, r. Maťušová, 82 r.
Ján Kanoš, 66 r.
Andrej Mak, 33 r.
Štefan Kubek, 81 r.
Ján Melko, 78 r.

Deň Zeme je medzinárodný ekologicky motivovaný sviatok,
ktorý upozorňuje na negatívne dopady ničenia životného prostredia a apeluje na potrebu recyklácie odpadu. upozorňuje na dopady
ničenia životného prostredia. Motivuje ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešenia, ako tieto katastrofy aspoň zmierniť.
V daný deň sa konajú rôzne aktivity a podujatia podporujúce
ekologické správanie. Správajme sa preto k matičke Zemi s úctou
a rešpektom a začnime myslieť a konať ekologickejšie. Na Deň
Zeme, ale aj po celý zvyšok roka.

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

1982 –

(zaznamenal kronikár Július Orolín) – OBYVATEĽSTVO: Obec mala koncom roka 3350 obyvateľov. Z toho 1584 mužov a 1766 žien.
Z trvale bývajúcich osôb je ekonomicky aktívnych 856 mužov a 773 žien. V obci pracuje asi 936 osôb, a to v národnom podniku Strojsmalt,v Jednotnom
roľníckom družstve, v obchodnej sieti, v štátnej správe, v Zdravotnom stredisku, v Základnej škole, v Materskej škole v Pohorelej a podnikovej v Pohorelskej Maši a v lesoch Lesnej správy v Pohorelskej Maši a iných lesných správ. Aj v koncernovom podniku Sigma Závadka a jeho prevádzke v Novej
Maši pracuje hodne našich občanov. V iných obciach okresu pracuje asi 608 osôb, v inom okrese kraja 41 a inom kraji 26 osôb.
Podľa národnosti je z celkového počtu obyvateľov 3338 Slovákov, 8 Čechov, 1 Ukrajinec a 3 Maďari.

KULTÚRA: Kultúrny život v obci účinne riadili cez Radu osvetovej besedy DO KSS a Rada MNV. Riaditeľom osvetovej besedy je Baksa Ján,
riaditeľ Detského domova v Heľpe.
Všetky pamätné dni a významné výročia – oslobodenie obce, víťazstvo pracujúceho ľudu vo februári 1948 , Medzinárodný deň žien, Deň víťazstva, Slovenské národné povstanie, Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu, Mesiac československo-sovietskeho priateľstva – sme si tohoto roku, tak
ako po iné roky, pripomenuli reláciami v miestnom rozhlase a oslavami.
Účasťou na prvomájovej manifestácii v Brezne sme oslávili prvý máj – Sviatok práce. Sprievodu sme sa zúčastnili s družstevníkmi. Pionierska
organizácia pri ZDŠ a ZŠ usporiadala v predvečer Dňa víťazstva sprievod a pri pamätníku padlých pionieri položili kvety a zložili sľub. Na všetkých
oslavách mali podiel aj zložky Národného frontu.
V miestnom a školskom rozhlase sa k jednotlivým významným výročiam vysielali priliehavé relácie. Národnej agitácii sa venovala veľká pozornosť. Fotokrúžok pri OB vydával fotonoviny, ktoré svojou tematikou, výtvarným poňatím a kvalitným podaním zobrazených udalostí a výjavov
uputávali pozornosť mnohých našich občanov a návštevníkov obce.
Prednáškovú činnosť organizovala Rada OB cez Socialistickú akadémiu. V priebehu roka sa odprednášalo 10 prednášok na rôzne aktuálne témy.
Združenie rodičov a priateľov školy pri ZDŠ a ZŠ - SNP v rámci mimoškolského vzdelávania tiež organizovalo prednáškovú činnosť pre rodičov
a priateľov školy zameranú na rozširovanie a prehlbovanie poznatkov z pedagogiky, psychológie, sociológie a iných oblastí spoločenského života a na
ich účinné využívanie při plnení rodičovských úloh vo výchove svojich detí. Túto činnosť uskutočňovalo v cykle rodičovskej akadémie. Touto formou sa
v priebehu roka odprednášalo 18 prednášok.
Tiež inštalácii rôznych výstavok vo výkladoch niektorých predajní sa venovala tohoto roku veľká pozornosť. Vystavovali sa výtvarné práce
žiakov a poľovnícke trofeje.
Zbor pre občianske záležitosti aj v tomto roku organizoval a uskutočňoval na veľmi dobrej úrovni pri rôznych životných jubileách, ktoré sú
v našej obci tradičné – pri: sobášoch, prijímaní novorodeniatok do života, občianskych pohreboch, vydávavaní občianskych preukazov, rozlúčkach
s brancami – veľmi dojímavé a príťažlivé obradné akcie.

KINŽNICA: Miestna ľudová knižnica je umiestnená v budove MNV. Má 6275 zväzkov kníh v celkovej hodnote125 975,- Kčs. Eviduje 485 stálych
čitateľov a v priebehu roka uskutočnila 20 925 výpožičiek.
ODBER TLAČE: V tomto roku Poštová novinová služba doručovala našim občanom 161 titulov tlače. Z toho: 10 titulov novín, 123 titulov časopisov a 28 titulov zahraničnej tlače.
Dodávala spolu 1773 exemplárov tlače. Z toho: 443 exemplárov novín, 1 070 exemplárov časopisov a 260 exemplárov zahraničnej tlače.
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