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Majstrovstvá Slovenska v kosení
Miestny odbor Matice Slovenskej a Obec Pohorelá v sobotu 8. augusta 2020 zorganizovali XXVI.
Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek, ktoré boli zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v kosení.
Moderátor Ján Černák najprv uviedol Lukáša
Janošku, ktorý v rámci úvodného duchovného slova
zablahoželal k sedemdesiatke Štefanovi Tlučákovi,
dlhoročnému hlavnému rozhodcovi koseckej
súťaže. Spomenul tiež, že je aj najradostnejším
ručným koscom v Pohorelej, pretože ešte aj toto
leto ho ľudia vidia v chotáre s kosou v ruke! Potom
dostal slovo výtvarník Martin Hudáček z Telgártu,
ktorý
je
autorom
viacerých
pomníkov
nenarodeným deťom doma aj v zahraničí. Jednu
sochu doniesol aj ukázať. Nasledovala hymna, ktorú
zaspievala spevácka skupina Pohoreľski chlopi,
počas ktorej už tradične stúpa k vrchovcu vysokého
mája slovenská zástava. Malému Tomáškovi
Janoškovi Baričovi sa podarilo do toho vypustiť
svoje holuby.
Po privítaní starostkou Pohorelej Janou
Tkáčikovou nasledovala zdravica Štefana Mjartana,
súťažiaceho starostu z Cígľa. Štatút Majstrovstiev
Slovenska v kosení a jeho kompatibilnosť s
európskymi súťažami vysvetlil riaditeľ pretekov
Stanislav Mištík. Po nich nasledovala báseň Jarná
modlitba od Milana Rúfusa v pohorelskom dialekte.
V úvodnom kultúrnom programe ešte zazneli
piesne od Pohoreľských chlopov, speváčok
Denného centra seniorov a Gabiky Terekovej s
Jankou Balážovou, ktoré sprevádzal akordeonista
Jozef Maťúš. Radosť zo slnečného dňa na rajskom
Horehroní vyjadril aj DFS Jánošík z Lučenca.
Nakoniec gazdiňa Maruša Rochovská Firoška
vyprevadila
štyridsaťdeväť
pretekárov
a pretekárok z tridsiatich dedín a miest Novohradu,
Oravy, Hornej Nitry, Ábova, Liptova, Podpoľania,
Ponitria, Horehronia a Švajčiarska, kosiť otavu na
ďjely Sihlej.
V šiestich kategóriách sa súťažilo pred
štyristočlennou diváckou kulisou. V najmladšej
kategórii Dadovčata - deti do 12 rokov si titul
majsterky Slovenska do Švajčiarska odniesla
Jasminka Meierová. Kategóriu Nosičov vody chlapci do 18 rokov vyhrala Alexandra Majerská zo
Svätoplukova. Kategóriu Ženy vyhrala Agneša
Zemenčíková z Vaňovky, 35 m2 skosila za 2:10,0

CHRÁŇME SEBA I OSTATNÝCH
Šíreniu ochorenia dokáže zabrániť aj verejnosť. Majte na pamäti základnú zásadu
ROR: Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia.
Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými
prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID19. Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne
nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým a dôkladným umývaním rúk. Neumytými
rukami sa šíri až 80 % infekcií.
Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu
rúk a respiračnú hygienu je dôležité dodržiavať aj
v exteriéri, nielen v interiéroch.

min. V kategórii chlopi nad 60 rokov vyhral Štefan
Mjartan časom 2:17,0 min. a kosil 50 m2, 2. Ján Mešťan
Mucak Heľpy 2:45,0 min., 5. domáci Lukáš Janoška
3:19,0 min., 6. Milan Kamenský Podbrezová 3:33,0
min., 8. Lukáš Šuľka Závadka n.Hr. 4:19,0 min. Chlopi
nad 70 rokov: Ján Mikloško, Polomka, 1:44,0 min. 25
m2, 5. Dušan Terek 5:13,0 min. Hlavná kategória chlopi do 60 rokov: titul Majstra Slovenska vykosil
Marcel Kurjan z Poproče, čas 4:03,0 min. 100 m2 –
rekord podujatia! Majster z Ábova kosil s kosou dľhou
120 cm.
Lúčnu detskú olympiádu zorganizovala Janka
Hlaváčová s asistentkami Jankou, Erikou a Gabikou a
absolvovalo ju devätnásť detí. Päť disciplín - chodúle,
slalom s rebrinákom, vykopávanie čižmy, hádzanie
vidiel a vymrštenie lopty hrabľami. V kategórii Nosiči
vody ju najlepšie zvládol Igor Kováč, 71 bodov a medzi
Dadovčatami vyhrala Bibiana Rochovská, 50,5 boda.
Mimoriadne ceny získali: Ján Boháč - získal Cenu
Terki Štajerovej za morálny postoj k chystaniu dreva
na vatru, Štefan Tešlár Gibeľ Poniky – Cenu Ing. Jána
Puťoša za najkrajší pokos; Milka Šeligová Hruštín Cenu ťetki Makuľi za autentickosť ľudového odevu
ženy; Jozef Kukuľa - Cenu Jozefa Slivku za
autentickosť ludového odevu chlopa, Alexandra
Majerská Cenu Ing. Niny Janoškovej- pre súťažiacu
z najvzdialenejšieho miesta.
V sprievodnom programe vystúpil DFS Jánošík,
Patrik Gavura na ich Zetore 25A vyvážal s veľkým
úspechom deti aj dospelých po Malých ďjeľikoch.
Poník Jána Poláka Kerestura ponosil veľa malých
záujemcov, Veronika Bodnáriková zavítala medzi nás
a zanôtila nám nezištne, pár svojich obľubených s
cimbalovkou Joža Gabriša z Gašparova. Po dobre
vykonanej práci sršala radosť na tanečnom pódiu do
skorych ranných hodín a vravelo sa, že to bola
najvydarenejšia kosba z celej jej histórie.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek
spôsobom a ukázalo sa, že podobné Bohu milé a
roduverné akcie, bez finančných dotácii župy a obce,
podporené iba regionálnymi dobrodincami, je tiež
možné uskutočňovať!
Lukáš Janoška (foto: Štefan Németh)

Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí – pokiaľ to nie je
možné, v záujme účinnej prevencie sa odporúča aj
vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas.
Rovnako ako ostatné krajiny, aj Slovensko pristúpilo
k postupnému uvoľňovaniu opatrení a k otváraniu hraníc. To so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu. Úrad verejného zdravotníctva odporúča
preto zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia,
najmä pred blížiacim sa začiatkom školského roka.
Ak je niekto v zahraničí, odporúča sa zvoliť si skôr
ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom
ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny

odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a
nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch
a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Na kratšie
nevyhnutné cesty do zahraničia sa odporúča doprava
osobným autom.
UVZ rovnako odporúča zvážiť organizovanie
veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa
zíde väčší počet ľudí, aj z rôznych oblastí Slovenska
alebo zo zahraničia.
Všetky dôležité a overené informácie o koronavíruse
a chorobe COVID-19 nájdete na internetových stránkach: www.korona.gov.sk
(CALLCENTRUM 0800 221 234 alebo *0123)
Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách
(najmä verejnoprávnej
)

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
22.8. POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL
SUMMER CLASIC
11. ročník hokejbalového turnaja o KantaKap

30.8. OSLAVY 76. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

Šachový klub ORLOVÁ Pohorelá sa stal
víťazom krajskej šachovej 4. ligy C21
v súťažnom ročníku 2019/2020 prerušenom opatreniami
z dôvodu pandémie spôsobenej koronavírusom a chorobou COVID-19. Náš ŠK si tak vybojoval právo postupu
do tretej krajskej šachovej ligy.
Výsledky ŠK Orlová v ročníku 2019/2020:
6.10. ŠK Bátka – ŠK ORLOVÁ 4,5:3,5 b.
27.10. Matica Lučenec – ŠK ORLOVÁ
4:4
7.11. ŠK ORLOVÁ – ŠK Slovan N.Baňa „B“ 5:3
8.12. ŠK Postoj.sk Kremnica „B“ – ŠK ORLOVÁ 3:5
12.1. ŠK ORLOVÁ – ŠK Junior CVČ B.Bystrica „C“ 5:3
2.2. PŠK R.Sobota – ŠK ORLOVÁ 3,5:3,5
16.2. ŠK ORLOVÁ – ŠK Slovan M.Kameň 3:5
8.3. ŠK Slovan Hrn.Zalužany – ŠK ORLOVÁ 1,5:6,5
21.6. ŠK ORLOVÁ – Klopačka ŠK B.Štiavnica 8:0
Konečné poradie:
Par+
tie

Por. Družstvo

=

-

TB1

TB2

1

ŠK ORLOVÁ POHORELÁ

9

6

1

2

19

44,5

2

Matica Lučenec

9

6

1

2

19

42

3

ŠK Slovan Modrý Kameň

9

6

0

3

18

42

4

ŠK Slovan Nová Baňa "B"

9

5

2

2

17

44

5

ŠK Slovan Hrn. Zalužany

9

5

0

4

15

37,5

6

ŠK Bátka

9

4

1

4

13

37,5

7

PŠK Rimavská Sobota

9

4

0

5

12

31,5

8

Klopačka ŠK B.Štiavnica

9

3

2

4

11

32

9

ŠK Junior CVČ B.Bystrica "C"

9

2

1

6

7

29

10

ŠK Postoj.sk Kremnica "B"

9

0

0

9

0

20

Po trojmesačnej odmlke športových
podujatí spôsobenej protiepidemiologickým opatreniami sa v máji v Pohostinstve Holdomáš uskutočnil turnaj v šípkach. Víťazom turnaja sa
stal Michal Tlučák pred druhým Martinom Krešákom a tretím Jakubom
Bútorom.

Nechať dieťa vo vozidle bez dozoru je nezodpovedné a životu nebezpečné.
Rovnaké riziko hrozí aj zvieraťu, ak ho majiteľ nechá v lete v odstavenom vozidle.
Pri vonkajšej teplote 35 stupňov sa počas jednej hodiny môže interiér auta zaparkovaného na slnku vyhriať na 47 stupňov Celzia
a spôsobiť smrť dieťaťu alebo domácemu zvieraťu. Horúčava
ohrozuje aj dospelého človeka v dobrej telesnej kondícii.
Ponechanie dieťaťa alebo zvieraťa v aute môže mať trestnoprávnu
dohru. Správajme sa zodpovedne k tým, ktorých máme radi!

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera
Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel.
Papier sa vyrába zhutnením celulózy, ktorá sa získava väčšinou z ihličnatých stromov, ako je
smrek, jedľa, ale pri jeho výrobe môžu byť použité aj iné dreviny a materiály (bavlna, alebo konope).
K výrobe jednej tony papiera je potrebné približne 2 až 3 tony dreva, veľké množstvo vody a elektriny.
Papier patrí do skupiny dobre recyklovateľných materiálov, ale nedá sa recyklovať donekonečna –
vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú. Papier je preto možné recyklovať len 5- až 7krát. Poslednou formou recyklácie je napríklad obal na vajíčka a rolka od toaletného papiera.
Papier tvorí približne 14 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu z domácností.

Na to, aby mohol byť papier recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením vytriediť.
Čo teda patrí do triedeného zberu papiera?

10.10. ANDREJCOVÁ VERTIKAL
4. ročník behu do vrchu – „Výbeh na Andrejcovú“ so štartom o 10:00 hodine na pohorelskom námestí a s cieľom na Andrejcovej
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

Organizovanie a účasť na podujatiach je ovplyvnené aktuálnou
epidemiologickou situáciou a opatreniami
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

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

CVIČENIE SENIOROV
Utorok 15:00 – 16:00

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, plagáty, krabice a kartóny,
papierové obaly a podobne.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier,
použité plienky a hygienické potreby, alobal.
Dôležitým pravidlom je krabice pred vyhodením zložiť na plocho, aby bol ich objem čo najmenší
a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a
kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.
Papier, ktorý vytriedime, nesmie byť znečistený, mokrý ani mastný.

Aký význam má triedenie papiera?
Triedením papiera šetríme nielen lesy, ale tiež vodné zdroje a energie. Z vytriedeného papiera sa
ďalej vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, puzzle, obaly na vajíčka a
podobne.
1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

Čo sa deje s papierom po vytriedení a vyhodení
Vyzbieraný papier je potrebné ešte dotriediť na jednotlivé druhy, nakoľko sa každý druh papiera
inak spracováva. Na triediacej linke sa vytrieďujú jednotlivé druhy papiera a odpadu, ktorý tam nepatrí.
Následne sa papier lisuje do balíkov a odváža sa k spracovateľom. Pri recyklácii sa papier namáča,
rozvlákňuje, odstraňujú sa z neho lepidlá, spinky a tlačiarenská farba a nakoniec sa suší a lisuje, aby sa
z neho mohli vyrobiť nové papierové produkty.

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL
Streda 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok: žiaci 16:00 – 18:00, dospelí 18:00 – 20:00

Termíny zberu plastov
11. 8.

8. 9.

6. 10.

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

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
12. 8.

26. 8.

9. 9.

23. 9.

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

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
Družstevné podnikanie je spojené s demokratickým rozhodovaním a je založené na myšlienke vzájomnej pomoci. S cieľom umožniť verejnosti zapojiť sa do riešenia rôznych problémov, zveľaďovania a rozvoja svojho okolia sa
Nadácia COOP Jednota rozhodla vytvoriť projekt Program podpory lokálnych komunít.
Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región bol v kompetencii regionálnej COOP Jednoty. COOP
Jednota Brezno vybrala v tomto roku do záverečného hlasovania tieto 3 projekty:

Nosnou myšlienkou predkladaného projektu je odstránenie schátranej stavby a vybudovanie oddychovej zóny v tesnej blízkosti klziska a dopravného ihriska.

 Základná škola s materskou školou Pohorelá – Oddychová zóna plná života
Projekt je zameraný na vytvorenie estetickej a podnetnej oddychovej zóny v areáli školy a na rozvíjanie povedomia
detí, mládeže a širokej verejnosti obce v oblasti BIO-EKO-ENVIRO.

 Základná škola s materskou školou Pohorelá – Náučný chodník plný života – spoznávaj svet v každom počasí
V bývalej nepoužívanej školskej knižnici sa vytvorí priestor, v ktorom budú žiaci prostredníctvom hry a bádania rozvíjať oblasť motoriky, koncentrácie, zmyslového vnímania i emočnej kontroly a zároveň sa vzdelávať v oblasti histórie,
kultúry, prírody, vedy a techniky.
Viac informácií o projektoch nájdete v PDF-dokumente na internetovej stránke https://www.coop.sk/sk/projekt/96/pohorela-2020
AKO HLASOVAŤ: O víťazných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním v príslušnej regionálnej predajni COOP
Jednota v termíne od 2.9.2020 do 30.9.2020 a to v predajniach COOP Jednota na ul. Clementisovej a na ul. Novej.
Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom žetónov, ktoré hlasujúci – zákazníci COOP Jednota - obdržia za každý
zrealizovaný nákup, pričom za každých 5 eur dostanú 1 žreb.

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami

Horúčavy môžu u človeka spôsobiť:
dehydratáciu,
úpal,
prehriatie,
kŕče,
kolaps organizmu.

89 rokov
Mária Kybáková, Orlová 582

88 rokov

 Obec Pohorelá – Altánok plný života

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať
vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až
k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom
môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a
môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením
telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami
hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

92 rokov
Katarína Királová, Kpt. Nálepku 267

ODPORÚČANIA
dodržiavať pitný režim,
ľahšie sa stravovať,
vhodne sa obliekať,
zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním
priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky,
tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a
nezdržiavať sa na priamom slnku,
aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou
(pozor na príliš studenú vodu),
používať ľahké svieže vône,
vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
nefajčiť,
pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie
krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli
nechránenú pokožku už za 20 minút.

Coburgovská železná cesta Horehroním
Po tom, čo ešte v máji prebehla architektonická prezentácia vizualizácie projektu Coburgovská železná
cesta Horehroním, ktorú odprezentovali jej tvorcovia z Kupec Architekti z Brezna, uskutočnil sa 31. júla na Obecnom úrade v Pohorelej druhý informačný okruh za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána
Luntera spojený s prehliadkou jednotlivých objektov v Pohorelskej Maši, Vaľkovni, Zlatne a Červenej Skale.

Mária Chlebušová, Clementisova 760

87 rokov
Mária Kánová-Zlúkyová, Clementisova 773

83 rokov
Anna Šťavinová, Jánošíkova 415

82 rokov
Helena Bialiková, Kpt. Nálepku 181
Anna Krušinská, Pohorelská Maša 77

81 rokov
Viliam Krkoška, Kpt. Nálepku 2
Mária Vojtková, Kpt. Nálepku 85
Margita Huková, Kpt. Nálepku 257

80 rokov
Anna Kanošová, Kpt. Nálepku 73

75 rokov
Mária Halajová, Clementisova 787
Jozef Pompura, M. R. Štefánika 695

65 rokov
Ján Maťúš, Kpt. Nálepku 145
Jozef Baloha, Jánošíkova 464
Milan Vojtko, Pohorelská Maša 35
Mária Krupová, M. R. Štefánika 696
Katarína Málicová, Kpt. Nálepku 104
Mária Bugajdová, Orlová 563

60 rokov
Eva Budinská, Pohorelská Maša 12
Margita Kováčová, Za Hronom 830
Mária Hazáková, Kpt. Nálepku 137

NOVOMANŽELIA
Jozef Kočiš, Trebišov
a Anna Haringová, Kpt. Nálepku 293
Martin Migas, Poprad
a Katarína Neuzerová, Clementisova 823

NOVORODENCI
Amália Prčová, Clementisova 763
Maroš Tibenský, M. R. Štefánika 690

ZOSNULÍ
Vznik štúdie iniciovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne a za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja. Práca identifikuje
významné objekty a lokality bývalého Pohorelského železiarskeho komplexu a zaoberá sa i revitalizáciou parku
v miestnej časti v nadväznosti na koncept obnovy a využitia vily v parku. Návrh revitalizácie parku konzultovali s
odborníkmi z Arboréta Borová hora. Do železiarskeho komplexu patrilo sedem osád: Polomka-Hámor, Pohorelská
Maša, Vaľkovňa, Novej Maša, Zlatno, Švábolka, Červená Skala. Existenciu tohto komplexu dodnes pripomínajú
zaujímavé architektonicky hodnotné objekty. Niektoré z týchto budov súviseli priamo so železiarskou výrobou, iné
dodnes reprezentujú pamiatku na hámorníkov, na ľudí, ktorých práca v hutách či hámroch živila.

Milan Janoška, 83 r.
Matej Pompura, 51 r.
Lukáč Meľoš, 78 r.
Ing. Karol Polák, 77 r.

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

1950 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) – OKRESNÝ DEŇ KSS V ZÁVADKE: Dňa 27. augusta 1950 bol usporiadaný v Závadke Okresný
deň Komunistickej strany Slovenska, ktorého sa zúčastnili i obyvatelia z Pohorelej.
FILMOVANIE FILMU BOJ SA KONČÍ ZAJTRA: V čase od 27. júla 1950 do 24. augusta bolo v Pohorelej veľmi rušno. Československá
filmová spoločnosť filmovala tu v Pohorelej film najprv pomenovaný „Prielom“ pozdejšie premenovaný na „Boj sa končí zajtra“. Filmári boli ubytovaní
v škole na Sihle a vo fare. V miestnej obci odohrali sa mnohé udalosti, v ktorých vedúcimi boli občania z Pohorelej za stávky pri stavbe železnice
z Červenej skaly. Pri filmovaní účinkovali aj vojaci. Filmová spoločnosť usporiadala dňa 26.VII.1950 zábavu z kultúrnym programom, taktiež, 19.
augusta 1950 rozlúčkový večierok v prírode. Obyvatelia pri filmovaní účinkovali a slušne si zarobili. Filmová spoločnosť sľúbila dodať charakteristické
snímky udalostí, ktoré sa tu odohrali pre potrebu obecnej kroniky, ale potom nič nedodala.

1970 (zaznamenal kronikár Július Orolín) – POĽNOHOSPODÁRSTVO: Spôsob hospodárenia sa nezmenil, je naďalej súkromný. Postupne ubúda
ďalej konských a volských poťahov a pribúda traktorov. Nezmenil sa ani pôdny fond. Obec má spolu 3 028 ha poľnohospodárskej pôdy. Minulý rok
založený Zväz jednotlivcov hospodariacich roľníkov zabezpečoval plnenie nákupných úloh poľnohospodárskych produktov. V mäse bol predpis splnený. Stavy hovädzieho dobytka sa nezmenili, sú približne tie isté jako v minulých rokoch. O celkový zdravotný stav hospodárskych zvierat sa svedomito stará po celý rok MVDr. Kamzík Martin.
PRIEMYSEL A OBCHOD: V závode Omnia v Pohorelskej Maši prebiehala po celý rok výstavba haly. Okrem toho uskutočňovali rôzne rekonštrukcie vo výrobných a skladovacích priestoroch.
Dobudovaná obchodná sieť má desať predajní a jeden závod verejného stravovania v samotnej Pohorelej. Predajňa potravín v Pohorelskej Maši má
malé priestory, začína sa uvažovať o jej rozšírení. Vo všetkých predajňach pracuje 28-30 pracovníkov. I v tomto roku sa všetci pracovníci starali o
plynulé a kvalitné zásobovanie našich občanov. Celková tržba vo všetkých predajňach v tomto roku bola 20 116 237,- Kč.
KOMUNIKÁCIE: MNV účinne organizoval brigády na opravy poľných ciest a komunikácií cez obec. Tiež zorganizoval veľmi účinne brigády na
opravy, údržbu a rozšírenie verejného osvetlenia. Najväčšia akcia, ktorú uskutočnil bola výstavba novej rozhlasovej siete a inštalácia rozhlasových
aparatúr a iných zariadení. Pri výstavbe rozhlasovej siete pomáhali i žiaci ZDŠ – SNP. Kopali jamy pre stĺpy a rôzne pozemné práce.
SOCIÁLNE POMERY: Nákazlivé choroby sa počas roka nevyskytli. Občania dostávajú lekársku starostlivosť v Zdravotnom stredisku v Pohorelskej Maši v štyroch oddeleniach. Obvodným lekárom je MUDr. Patráš Igor. Zubnou lekárkou je MUDr. Koláriková Veronika. Do detského a ženského
oddelenia chodili ordinovať lekári z Okresného ústavu národneho zdravia z Brezna. Zdravotné stredisko je dobře vybavené, počet sanitiek sa zvyšuje.
Naši 567 dôchodcovia mali i v tomto roku zabezpečené príjmy. Na dôchodky pre nich sa vyplatilo 4 603 352,- Kč. Je to oproti minulému roku viac o
503 352,- Kč. To je nepopierateľný dôkaz, akú veľkú starostlivosť venuje naše štátne zriadenie pod vedením Komunistickej strany Československa
starým občanom.
I doplnková starostlivosť bola v tomto roku poskytovaná vybraným dôchodcom formou stravy zdarma. Na ten účel Okresný národný výbor poskytol
približne rovnakú sumu jako minulý rok vo výške 80 000,- Kč.
SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE: Činnosť spoločenských organizácií sa oproti minulosti nezmenila. Už niekoľko rokov sa zameriavajú len na
vnútorno organizačné otázky. Uskutočňujú len výborové a členské schôdzky a nezameriavajú svoju činnosť na prehlbovanie spoločensko-politického
života v obci. Požiarnici sa zúčastňovali súťaží. Najaktívnejšie pracoval i v tomto roku Slovenský zväz žien.
I v tomto roku v obci pracovali záujmové organizácie poľovníkov, rybárov, včelárov, ovocinárov a drobnochovateľov zvierat.
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