informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XV.;

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA V POHORELEJ
Oznamujeme občanom, že od 1. apríla 2019 začína
v Pohorelej (v bývalom zdravotnom stredisku „na
Sihle“) n.o. MERCi prevádzku ambulancie všeobecného
lekára.
Od pondelka 18. marca máte možnosť v poobednajších hodinách
si prísť do ambulancie podpísať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V ambulancii bude prítomná sestrička Mgr. Marcela Zelienková
každý pracovný deň v čase od 13:00 do 15:30 hod.
Ambulancia bude plne pracovať
ordinačných hodín:
utorok 7:30 – 15:30
štvrtok 7:30 – 15:30

od 1. apríla

2019 v čase

MAREC 2019;

- ZADARMO -

AKO SME VOLILI PREZIDENTA SR:
16. marec 2019 (1. kolo)
Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
16. marca sa v našej obci zúčastnilo 815 voličov
z celkového počtu 1895 zapísaných voličov, čo
predstavuje 43 %-nú účasť.
1.
okrsok

2.
okrsok

3.
okrsok

spolu

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

855

803

237

1895

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

347

360

108

815

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

345

360

108

813

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
voličov

338

357

108

803

1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok spolu

Béla BUGÁR
Zuzana ČAPUTOVÁ

Pozvánka na

Martin DAŇO

5

5

4

14

38

68

35

141

5

2

2

9

Štefan HARABIN

66

63

22

151

Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá so sídlom Nová 392,
Pohorelá, pozýva všetkých členov spoločenstva na
zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční:
v nedeľu 31. marca 2019 o 15:00,

Eduard CHMELÁR

22

9

1

32

Marian KOTLEBA

73

64

9

146

Milan KRAJNIAK

5

11

2

18

József MENYHÁRT

0

0

0

0

14

22

4

40

Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá so
sídlom Nová 392, Pohorelá, pozýva všetkých členov spoločenstva na
zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 31. marca 2019 o 15:15 v prípade nedostatočného počtu hlasov
pre rozhodovanie valného zhromaždenia.

Robert MISTRÍK

Zasadnutia valných zhromaždení sa uskutočnia v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou Pohorelá, na adrese Kpt.Nálepku 878 v
Pohorelej, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania Valného zhromaždenia
2. Voľba mandátovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zhromaždenia
6. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločenstva za r. 2018
7. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti
8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
9. Návrh výrobno-finančného plánu na r. 2019 a návrh na rozdelenie zisku
10. Diskusia
11. Uznesenia
12. Záver

Valné zhromaždenia spoločenstva

František MIKLOŠKO

Účasť členov spoločenstva na zasadnutiach valných zhromaždení je nutná.
Poučenie: Členovia spoločenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
Pozvánka je doručovaná členom spoločenstva verejným vyhlásením v
miestnom rozhlase v Pohorelej, uverejnením na obvyklom mieste – na priečelí sídla spoločenstva – a na webovej adrese uappspohorela.blogspot.sk
výbor UaPPS Pohorelá

3

0

0

3

100

108

27

235

Róbert ŠVEC

4

4

1

9

Bohumila TAUCHMANNOVÁ

1

0

0

1

Juraj ZÁBOJNÍK

0

1

1

2

Ivan ZUZULA

2

0

0

2

Maroš ŠEFČOVIČ

V 1. kole nikto z kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky
nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. O prezidentovi SR sa preto rozhodne v 2. kole voľby. Občania si teraz zvolia z dvoch kandidátov, ktorí
získali v celoslovenskom hlasovaní v prvom kole najviac hlasov:
Zuzana Čaputová (získala 870 415 hlasov – 40,57 % zúčastnených voličov)
Maroš Šefčovič (získal 400 379 hlasov – 18,66 % zúčastnených voličov).

2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční
v sobotu 30. marca 2019 od 7:00 hod. do 22:00 hod.
v tých istých volebných miestnostiach ako v kole prvom.
Aj v tomto kole je možné voliť s hlasovacím preukazom.
Porovnanie účasti v 1. kole voľby prezidenta Slovenskej republiky:
POHORELÁ

1. okrsok

2. okrsok

3. okrsok

okres
Brezno

Banskobystrický
kraj

Slovenská
republika

15. máj 1999

74,45 %

74,75 %

71,82 %

83,40 %

73,82 %

74,38 %

73,89 %

3. apríl 2004

67,11 %

69,69 %

65,11 %

65,09 %

54,32 %

52,00 %

47,94 %

23. marec 2009

45,78 %

44,27 %

44,70 %

57,36 %

45,61 %

44,47 %

43,63 %

15. marec 2014

35,29 %

32,50 %

35,30 %

49,15 %

39,12 %

39,98 %

43,40 %

16. marec 2019

43,01 %

40,58 %

44,83 %

45,57 %

45,94 %

45,77 %

48,74 %

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
26. 3.

23. 4.

Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše

31.3. TJ Mladosť

–

TJ Tatran Polomka

stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)

13. 3.

27. 3.

10. 4.

24. 4.

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

13:00 - majstrovské futbalové stretnutie
12. kola oblastnej súťaže mužov – II. trieda, sk.B

7.4. ŠK Orlová – Klopačka ŠK B.Štiavnica
súťažné stretnutie 9. kola krajskej šachovej
4. ligy C21 – školská jedáleň od 10:00 hod.

14.4. TJ Mladosť

–

TJ Slovan P.Polhora

13:00 - majstrovské futbalové stretnutie
14. kola oblastnej súťaže mužov – II. trieda, sk.B

20.4. Veľkonočný turnaj v RAPID ŠACHu
od 9:30 hod. v školskej jedálni
(prihlášky na 0907815650, adamik@pobox.sk )

27.4. V Schillerovej stope
7. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu
Zraz účastníkov: o 9:00 na námestí
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

C E L O R O Č N E
NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:

ZUMBA
Pondelok 17:30 – 19:00

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:
Unipal Heľpa 0905 562 681 alebo Brantner Gemer 0902 980 994
V DRUHEJ POLOVICI MESIACA APRÍL
sa uskutoční aj ZBER ELEKTROODPADU i PAPIERA a použitých jedlých OLEJOV

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 7. 3. 2019
Uznesenie č. 1/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

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

TAEBO
Štvrtok 17:30 – 18:30

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:30 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Dobrovoľný hasičský zbor Pohorelá
pozýva všetkých svojich členov na

Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční
v nedeľu 24. marca 2019 o 14:00 hod.
v priestoroch Obecného úradu v Pohorelej.
Svoju účasť potvrďte telefonátom alebo SMS
správou na tlf. 0904 990 614
(Na schôdzi sa budú vyberať aj členské príspevky:
ženy 2,- €, muži 4,- €, nový člen €5,-€)
24. januára sa v Brezne uskutočnilo okresné kolo
26. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti
„Šaliansky Maťko“.
Žiaci našej školy boli znovu úspešní:
I. kategória: 1. miesto – Lucia Gandžalová (2.A)
II. kategória: 3. miesto – Vanesa Pompurová (5.A)
III. kategória: 1. miesto – Matej Tešlár (6.A.)

B. URČUJE:
1. zapisovateľku: Annu Syčovú;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.

C. SCHVAĽUJE:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marek Syč, PhD., Ing. Róbert Tlučák, Ing. Jozef Baran;

Uznesenie č. 2/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. ZRIAĎUJE:

1. komisiu pre rozvoj obce;

B. VOLÍ predsedov a členov komisií:
1. Komisia pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch:
predseda: Ing. Róbert Tlučák,
členovia: Ing. Jozef Baran, Ing. Rastislav Raši, PhD.;
3. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a marginalizované skupiny:
predseda: Ľubomíra Lysinová,
členovia: Mgr. Ľubomíra Janošková;
4. Komisia pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie :
predseda: Ing. Rastislav Raši, PhD.,
členovia: Peter Frajt, Ján Šulej;
5. Komisia pre školstvo, šport a kultúru:
predseda: Ján Kanoš,
členovia: Ján Šulej;
6. Komisia pre rozvoj obce:
predseda: Ing. Jozef Baran;

Uznesenie č. 3/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. VOLÍ:

1. prísediacich Okresného súdu Brezno:
a) Ján Šulej,
b) Ing. Anna Pravotiaková;

Uznesenie č. 4/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

Služba SMS-ROZHLAS
- nová BEZPLATNÁ služba prístupná všetkým občanom.
Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného
rozhlasu.
Je výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť
obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť
alebo vôbec nepočuť.
Registráciu môžete vykonať na obecnom úrade osobne alebo emailom na adrese:
matrika@pohorela.sk
(Uviesť predmet: sms rozhlas a v správe: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo)

Technická olympiáda
je súťaž určená žiakom 5.9. ročníka základných škôl
a príslušných ročníkov
osemročných
gymnázií,
ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.
V novembri 2018 zorganizovalo Centrum
voľného času Brezno 9. ročník okresného kola
Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj
žiaci našej školy.
Po absolvovaní teoretických vedomostných testov pokračovali žiaci v praktickej časti
olympiády. Podľa predloženého technického
výkresu zhotovili výrobok z dreva. V kategórii
A na základe bodového hodnotenia Štefan
Trčan a Petra Kantorisová získali 1. miesto a
postupujú do krajského kola. Christopher Suchánek v kategórii B obsadil 3. miesto.

V týchto dňoch slávi vzácne životné jubileum JOZEF MAŤÚŠ
– hudobník, regenschori, zabávač, tvorca a aktér nespočetných
kultúrnych podujatí a estrád,
pevný základ ľudovej ako aj legendárnej modernej populárnej
hudobnej skupiny ÚSVIT, stále
aktívny člen mnohých spoločenských organizácii (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Denné centrum seniorov .....)

K jubileu blahoželáme a ďakujeme za celoživotný prínos do
kultúrneho a duchovného života našej obce ako aj Horehronia! Do ďalších rokov Vám prajeme najmä pevné zdravie
a trvalý entuziazmus!

Dôležité telefónne číslo

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
93 rokov
Františka Tešlárová, Clementisova 755

89 rokov
Ján Haluška, Za Vŕšok 230

87 rokov
Anna Refková, Orlová 659
Juliana Tlučáková, Orlová 638
Anna Tlučáková, Clementisova 808

84 rokov
Rudolf Vašíček, Pohorelská Maša13
Štefan Matula, Pohorelská Maša 8

82 rokov

112: jednotné číslo tiesňového volania v Európskej únii

Mária Gáborová, Pohorelská Maša 5

Linka 112 je európske číslo tiesňového volania, na ktoré môžete zavolať bezplatne z pevnej linky alebo mobilného telefónu na celom území EÚ. Dovoláte sa priamo na záchrannú
službu – na políciu, zdravotnícku záchrannú službu a hasičov.

Mária Uriašová, Clementisova 734

Popri linke 112 naďalej fungujú aj vnútroštátne linky tiesňového volania. Linka 112 je však jediné telefónne číslo, na
ktoré môžete v prípade núdze zavolať zo všetkých krajín EÚ.

Jozef Maťúš, Hviezdoslavova 64
Jozef Dušan Baláž, Orlová 633
Mária Syčová, Clementisova 790
Anna Ševcová, Za Vŕšok 206

81 rokov
75 rokov
Matej Hrčák, Za Vŕšok 216

70 rokov

65 rokov

SENIORI HĽADÁTE RADU?
Stali ste sa obeťou trestného činu?
(* Podvodu, * Násilia, * Krádeže)
Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej už zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Informačná kancelária pre obete – Banskobystrický kraj:
Kontakt:

Banská Bystrica

O 2% z Vašich daní sa tento rok
v našej obci uchádzajú:

Sabína Harvanová, Za Hronom 834
Kristián Richtr, Za Hronom 835

Občianske združenie PLŤ,
Pohorelská Maša 84, Pohorelá, IČO: 37824856

Telovýchovná jednota Mladosť Pohorelá,
Pohorelá, Pohorelá, IČO: 17060711

60 rokov
Emília Simanová, Orlová 567
Anna Baksová, Clementisova 751
Marta Kybová, Clementisova 760
Ing. Jozef Baran, M. R. Štefánika 683

NOVORODENCI

Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt.Nálepku 291, Pohorelá, IČO: 37891324

Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej,
Kpt.Nálepku 852, Pohorelá, IČO: 37950835

Ján Palus, Orlová 569

Obeťou trestného činu je fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené,
či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Obeťou je tiež príbuzný v priamom
rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od
osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby
škodu.

Začiatkom februára sa naši školáci – žiaci siedmeho ročníka - zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod dozorom inštruktorov – pedagógov: Mgr. Jozef Šajša, PaedDr. Gabriela Kanošová a Mgr.
Marianna Krupová. Výcvik sa konal v lyžiarskom stredisku Resort Levočská dolina.
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
programom v priestoroch penziónu priamo pod lyžiarskym svahom v budove SKI.

ZOMRELÍ
Anna Petrová, r. Gandžalová, 71 r.
Jozef Hlaváčik, 74 r.
Mária Gáliková, r. Janošková, 81 r.

Pred 200 rokmi sa narodil
JOZEF VOĽNÝ
12. marca 1819 sa narodil modernizátor uhorského železiarstva a hutníctva na Slovensku
Jozef Voľný, hutný inžinier v
Pohorelej

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

1939 (zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – ČESKÝ VOJENSKÝ PUČ: 10. marca skoro ráno bola prišiel za mnou vládny komisár obce Juraj Šťavina
a prestrašene mi hovorí, že tejto noci zatvorili p. notára Ladislava Štrkulu, Lenku Kiszelyovú a Štefana Klimenka. Okrem toho mi zvestuje, že po
uliciach sú vylepené vyhlášky podpísané generálom Homolom, ktorými oznamuje verejnosti, že na dobu potreby preberá do svojich rúk všetkú správnu
a sudcovskú moc. Pýta sa ma, čo to asi má znamenať. Na túto otázku som mu pravda ani ja nevedel odpovedať, lebo som si toto nevedel nijako vysvetliť,
prečo boli horemenovaní zatknutí a odvedení ešte za noci do Brezna a prečo bolo vyhlásené štatárium. Neskoršie už preskakovaly medzi obyvateľstvom
falošné správy, rozširované českými četníkmi, že slovenská vláda na čele s Tisom chcela Slovákov zapredať Maďarom a že vládni činitelia boli všetci buď
internovaní do Čiech alebo Moravy, alebo boli zavrení. Pravda, tieto správy hrozne pôsobily na roduverných Slovákov. Jedni týmto zprávam aj uverili,
predsa však mnohí nechceli tomu uveriť, žeby Dr. Tiso a iní význační slovenskí mužovia teraz, keď už aj Slovák autonómiou mal zaručené aké také práva
v republike Česko-Slovenskej, boli hotoví zradiť svoj národ, za ktorý toľko rokov neohrožene bojovali v pražskom parlamente. Táto neistota trvala celý
deň. Nikto nevedel presne, o čo sa vlastne jedná a čo bude nasledovať ďalej. Takto to predsa nemohlo trvať večne. Niečo ešte muselo prísť, aby strašná
neistota v obyvateľstve bola rozptýlená.
Čo bývalých verných ľudákov ešte viacej bolelo, bola tá okolnosť, že bývalí Čechoslováci a straníci bývalých československých strán, ako agrárnici,
socialisti a najviac komunisti, mali pekelnú radosť nad skorým pádom vlády Tisovej a nad krátkym panstvom ľudákov, ako oni vtedy prehlasovali. Radosť
z pádu Tisovej vlády prejavovali títo streštenci nielen slovami, ale aj pijatikou po krčmách. Neopísateľnú radosť mali tunajší českí úradnici a českí četníci,
ktorí sa začali cítiť ako doma a už si sľubovali, že ešte len po tomto puči budú vidieť Slováci, čo sú oni za veľkí páni.
K večeru sa však situácia začala vyjasňovať v prospech slovenskej veci a v noci po polnočnej reči Sidorovej v rádiu boli sme už pevne presvedčení, že to
Česi na Slovensku prehrali. Gardisti vo väčších mestách obsadili všetky dôležité budovy a administratíva ako aj súdy predchádzaly zase z vojenských
rúk do civilných. Takto neslávne skončil sa puč českých generálov, ktorí sa po tomto nezdarenom puči hľadeli zmiznúť zo Slovenska, tak, aby ich ruka
spravodlivosti Slováka nezasiahla.
VYHLÁSENIE SLOVENSKÉHO ŠTÁTU: Po tomto dni sa udalosti valily už nezadržateľne v prospech nás Slovákov a v neprospech Čechov.
Mnohí, sklamaní súc pučom, dobrovoľne opúšťali našu vlasť, vediac, že im tu už viac „pšenica nebude kvitnúť“ a že Slovák sa v svojej otčine definitívne
zmocňuje dôležitých pozícií v krajine, a keď nechceli odteraz hrať už len podradnú úlohu, vysťahoval sa do Čiech a na Moravu. Zostalo ich však tu ešte
aj teraz mnoho, ale títo museli neskoršie tiež opustiť našu drahú vlasť a vysťahovať sa.
Keď českým prezidentom Háchom pozbavená dr.J.Tiso predsedníctva slovenskej vlády, vrátil sa z audiencie u nemeckého rížskeho kancelára Hitlera,
vedelo sa, že aj naše manželstvo s Čechmi je veľmi pochybné a že bude musieť dôjsť k rozluke. Tak sa aj stalo. Rádiom a telegraficky boli pozvaní slovenskí
poslanci do Bratislavy, aby rozhodli o osude nášho národa. Títo jednohlasne vyslovili sa za samostatný Slovenský štát. Pravda, s nimi spolu akoby bol
hlasoval celý národ, lebo veď každý mal už poddanstva dosť. To, o čom naši predkovia len snívali, za ktoré mnoho vytrpeli, ba aj krv vyliali, stalo sa
skutkom. Boh dobrotivý doprial práve našej generácii, aby sa dožila toho šťastného okamžiku. že mohol konečne zvolať do šíreho sveta: „Sme opravdu
slobodní, ďakujeme Ti, veľký Bože, za túto štedrosť.“
Všade po celej našej vlasti konaly sa slávnostné pochody radosti bez úradných vyzvaní, lebo národ, pochopiac veľmi významnú dejinnú chvíľu v svojom
národnom živote, spontánne vychádzal na ulice dedín a miest, aby aj takto prejavoval svoju radosť nad opravdovou štátnou a národnou slobodou. Podobne
to bolo aj u nás, trebaže v zmenšenom merítku, lebo zaslepenci komunizmu videli v tom len víťazstvo jednej strany a nie víťazstvo celého národa a preto
sa k týmto udalostiam chovali veľmi chladne, ba azda prejavovali na svojich tvárach zármutok, že ich sny o revolúcii na Slovensku sa nenaplnili.
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