informačné noviny Obce Pohorelá;
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 30. septembra 2020 rozhodla o vyhlásení NÚDZOVÉHO STAVU
s účinnosťou od 1. októbra 2020. Zatiaľ má trvať 45 dní.
Vyhlásenie núdzového stavu upravuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v Článku 5. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona
obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas - najdlhšie na 90 dní.
V čase aktuálne vyhláseného núdzového stavu pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu môže vláda v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas
podľa závažnosti ohrozenia obmedziť či zakázať uplatňovanie práva pokojne
sa zhromažďovať, či zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním.
Opatrením nie je dotknutá právomoc Úradu verejného zdravotníctva regulovať konanie hromadných podujatí, a to obmedziť či zakázať ich.
Uznesením Vlády SR č. 645 s účinnosťou od 13. októbra 2020
je zakázané uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v
počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO je v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta s výnimkami uvedenými v Opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
OLP/8323/2020.

ročník XVI.;

OKTÓBER 2020;

- ZADARMO -

Obecný úrad v Pohorelej z dôvodu preventívnych opatrení
za účelom zamedzenia možného šírenia koronavírusu s účinnosťou
od 12. októbra až do odvolania pracuje v obmedzenom režime.




Pre stránky/klientov je vstup do budovy OÚ možný iba v čase:
v pondelok dopoludnia od 7:30 do 12:00
v stredu
popoludní od 12:30 do 16:30
v piatok
dopoludnia od 7:30 do 12:00
Vstup je potrebné si vopred dohodnúť na čísle 048 6196 102.

Vstupujúce osoby musia mať prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa). Pri
vstupe si osoba vydezinfikuje ruky. Každý musí používať vlastné pero.
Pri vstupe do budovy bude každej osobe zmeraná teplota a zaznamenané kontaktné údaje.
Žiadame občanov, aby na obecný úrad - ako aj na iné úrady a úradovne - chodili
iba v nevyhnutných prípadoch.
Situácia so šírením koronavírusu je naozaj veľmi vážna a netreba ju podceňovať
v záujme ochrany zdravia a života svojho ako aj ostatných.

Predajne potravín a drogérie umožnia od pondelka do piatka
v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov.
Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase, dôrazne sa im však ako
rizikovej skupine odporúča využiť imvyhradený čas.

BEH VĎAKY K BUNKRU NA ROVNI
V septembri pripravili Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá a Obecný úrad
v Pohorelej tradičné podujatie, ktoré nadväzuje na udalosti spojené obsadením obce nemeckou a maďarskou armádou.
Stalo sa tak 24.10.1944. Po obsadení v obci zostali len maďarskí vojaci, štáb s Nemcami sa usídlil v susednej obci Heľpa. Už pred očakávaným postupom frontu
do oblasti Horehronia si občania našej obce začali budovať v priľahlých dolinách Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria jednoduché prístrešky - “zemlianky“. Pred
obsadením obce sa prakticky celá dedina, niektorí aj s dobytkom, vysťahovala do týchto pripravených priestorov. Po niekoľkých dňoch, po upokojení situácie, sa
vrátili do svojich domovov. Maďarskí vojaci si nevedeli poradiť s častými prepadmi partizánov a preto Nemci urobili v dedine dve razie. Prvú na Štefana 26.12.1944
a odvliekli do Heľpy 350 mužov a pri tom ešte zastrelili priamo v obci troch našich mužov - 39 ročného Karola Datka Vanca, 24 ročného Karola Tlučáka Baboša a
priamo vo svojom dome 23 ročného Michala Tereka. Pod hrozbou postrieľania chceli od nich vyzradenie mien partizánov. Nikto zo zajatých neprezradil žiadne mená,
svorne tvrdili, že v obci nie sú partizáni. Na ich záchrane sa príhovorom podieľali vtedajší komisár obce Juraj Šťavina a gardista Matej Syč Bučko.
Druhý raz 3.1.1945 vypálili aj 6 cigánskych domčekov a streľbou poranili 2 cigánske deti, z ktorých jedno zomrelo a 250 mužov z obce mužov do Závadky nad
Hronom. Úmyslom Nemcov bolo zabiť všetkých elektrickým prúdom alebo odvliecť do zajatia. Na ich záchranu nepomohli ani prosby spomenutých dvoch zástupcov
obce, ako aj lesného radcu Ing. Holmana. Zachránil ich rodák z obce Jozef Dovala, ktorý bol duchovným otcom robotníkov Slovákov v Nemecku a práve bol na
návšteve svojej dediny. Potvrdil Nemcom, že v dedine okrem jedného, ktorý im nemohol veľmi škodiť, nieto viac partizánov.
Šiesty ročník športového podujatia na pripomenutie si týchto smutných udalostí sa uskutočnil v sobotu 12. septembra. Celkovo sa zúčastnilo 18 pretekárov
z Pohorelej a iných obci. Čo je pozitívne, mimo súťaž vyšliapalo k bunkru aj mnoho našich členov a občanov Pohorelej. Po vyhodnotení behu, odovzdaní medailí,
diplomov a cien, všetkým pretekárom, ako aj všetkým účastníkov bolo podané občerstvenie. V príjemnom počasí, v krásnom horskom prostredí pri vatre sme si aj
zaspievali povstalecké piesne. Poďakovanie patrí všetkým pretekárom, účastníkom, organizátorom a sponzorom menovite: Bartrans Pohorelá, PD AgroPohorelá,
UaPPS Pohorelá, Hamannax Pohorelá, DVaCHOaK Pohorelá.
Výsledky: TRAŤ C 1 km - Predškoláci: 1. Alenka Hlaváčová 18:51; TRAŤ B 3 km- Mladšie žiačky: 1. Alžbetka Tlučáková 26:30, 2. Karolínka Mikolajová 26:32; Mladší
žiaci: 1. Ján Hlaváč 23:12; Staršie žiačky: 1. Karolínka Pinčiarová 25:55; TRAŤ A 4,4 km - Juniori: 1. Matúš Baláž 19:21; Ženy: 1. Janka Pohorelcová 27:18, 2. Ľudmila
Vojtková 28:26, 3. Marta Danišová; Muži – 1. Peter Kalman 19:26, 2. Juraj Puťoš 20:51, 3. Marek Gandžala 21:38, 4. Radislav Terek 21:56, 5. Ján Štefanovie 22:19,
6. Ivan Haľak 22:49, 7. Branislav Tlučák 23:23, 8. Miroslav Malecký 24:01

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
OLP/8326/2020 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007
Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám JE S ÚČINNOSŤOU
OD 15. OKTÓBRA 2020 DO ODVOLANIA ZAKAZANÉ
USPORADÚVAŤ HROMADNÉ PODUJATIA ŠPORTOVEJ,
KULTÚRNEJ, ZÁBAVNEJ, SPOLOČENSKEJ ČI INEJ POVAHY V JEDNOM OKAMIHU V POČTE NAD 6 OSÔB.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
3. 11.

1. 12.

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

StVPS, a.s. vyhlásila GENERÁLNY PARDON
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti
s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod, avšak nemajú
uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.
Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle Trestného zákona.
Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď
takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ vyhlasuje do 30.10.2020 generálny pardon.
Call Centrum: 0850 111 234, cc@stvps.sk

CYKLISTICKÁ ČASOVKA
Občianske združenie OPORA Pohorelá v spolupráci s Obecným úradom v Pohorelej usporiadali už 21. ročník cyklistickej časovky pohorelskej mládeže, tentokrát vzhľadom na epidemiologickú situáciu v náhradnom termíne v nedeľu 13. septembra.
Výsledky: Trať A 1 km - PREDŠKOLÁCI A MLADŠÍ: 1. Ferko Rochovský 2:33, 2. Filipko Kľučiar
2:38, 3. Kristiánko Pinčiar 3:15, 4. Ivonka Rochovská 3:27, 5. Matúško Muránsky 3:53, 6. Gabrielko Palus 3:58, 7. Simonka Baksová 4:22, 8. Janko Siman 5:20, 9. Maťko Hrčák 6:06, 10.
Sárka Rochovská 6:49, 11. Eliška Magosová 8:06;
Trať B 4,4 km - DIEVČATÁ 1.-3. trieda: 1. Nela Vojtková 12:18, 2. Nina Tlučáková 12:19, 3.
Karolína Kamzíková 12:30, 4. Bibiána Rochovská 12:42, 5. Nela Zacharová 15:28;
CHLAPCI 1.-3. trieda: 1. Matej Ševc 10:58, 2. Ľuboš Syč 11:38, 3. Tomáš Mecko 12:01, 4. Adrián Hruška 12:38, 5. Michal Alberty 12:41, 6. Juraj Vojtko 12:57, 7. Adam Vojtko 13:09, 8.
Ján Hlaváč 13:29, 9. Peter Siman 14:13, 10. Michal Borlok 15:57, 11. Tadeáš Kľučiar 16:02;
DIEČATÁ 4.-6. trieda: 1. Alžbeta Tlučáková 9:18, 2. Lucia Gandžalová 10:11, 3. Gabriela Medvegy 11.19, 4. Lucia Zlúkyová 13:51;
CHLAPCI 4.-6. trieda: 1. Jakub Pompura 9:08, 2. Šimon Refka 10:14, 3. Martin Borlok 10:36,
4. Peter Frajt 10:57, 5. Róbert Palus 11:02, 6. Daniel Kyseľ 11:04, 7. Kristián Hruška 11:28;
DIEVČATÁ 7.-9. trieda: 1. Karolína Pinčiarová;
CHLAPCI 7.-9. trieda: 1. Ján Gandžala 6:58, 2. Jakub Vojtko 10:38;
Usporiadatelia touto cestou ďakujú sponzorom (BARTRANS, Pohostinstvo Holdomáš) ako aj
všetky dobrovoľníkom za pomoc pri zorganizovaní tohto úspešného podujatia.
foto: J.Puťoš, J.Lakanda

21. 10.

4. 11.

18. 11.

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

ČO NEPATRÍ DO TRIEDENÉHO ODPADU?

POZOR NA NAJČASTEJŠIE CHYBY:

ZDRAVOTNÍCKY A INFEKČNÝ MATERIÁL
Použité jednorázové rúška, respirátory ani rukavice nepatria do triedeného zberu. Vložte ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho uzavrite a vyhoďte do zmesového komunálneho odpadu.
Inzulínové perá a injekčné striekačky sú nebezpečný odpad, s ktorým
nemožno ďalej manipulovať. Je potrebné ho odovzdať v lekárni. To isté
platí aj pre nepotrebované lieky. Na triediacej linke pracujú ľudia, ktorí
sú vystavení priamemu styku s odpadom a hrozí im riziko poranenia
alebo nákazy. Buďme k nim ohľaduplní.
PLAST – ČO DOŇ NEPATRÍ?
Aj keď sa môže niekedy zdať, že ide o plastový odpad, zamyslíme sa či
naozaj patrí do triedeného zberu. Nepatria tam napríklad odevy ani obuv,
i keď sú vyrobené z plastu. Rovnako tak žalúzie, hadice od vysávača,
maliarske potreby, kolieskové korčule ani koberce. Všetok tento odpad je potrebné odniesť k veľkoobjemovým kontajnerom do areálu čističky odpadových vôd, kde je prístup zabezpečený pracovníkom obce:

v pracovných dňoch v čase od 12:00 do 13:00 hod

v sobotu a nedeľu v čase od 7:00 do 9:00 hod.
PAPIER – ČO DOŇ NEPATRÍ?
Jednorazové plienky, ale ani mastný mokrý či znečistený papier nepatria do triedeného zberu papiera. Môžu totiž znehodnotiť ostatný vytriedený obsah, ktorý sa už nebude dať spracovať.
ZVYŠKY OLEJOV A POTRAVÍN
Odpad síce netreba umývať, ale mal by obsahovať čo najmenej nečistôt.
Kuchynský olej sa vykupuje v obci niekoľkokrát v roku súčasne s výkupom papiera. Rastlinné zvyšky potravín sa dajú kompostovať.
AUTOODPAD
Opotrebované pneumatiky vám bezplatne odoberie každý pneuservis
alebo predajca pneumatík. Autobatérie sa v obci zbierajú súčasne s elektroodpadom alebo v priebehu roka je možné ich odviesť do areálu ČOV.

Výluka na železnici v dňoch 19.-23. 10. 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich,
že v dňoch 19. – 23. októbra 2020 (pondelok až piatok) budú ŽSR
konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 9.00 h do 15.20 h medzi železničnými stanicami Heľpa – Červená Skala.
V dôsledku tejto výluky bude vlak Os 7251 s odchodom z Brezna
o 13:38 smerom do Červenej Skaly nahradený náhradnou autobusovou dopravou.
Náhradná autobusová doprava bude zastavovať:
HEĽPA - Pred budovou železničnej stanice
POHORELÁ - Zastávka SAD „Pohorelá, žel. st.“
POHORELSKÁ MAŠA - Zastávka SAD „Pohorelá, Pohorelská
Maša, Jednota“
NOVÁ MAŠA - Pred budovou železničnej stanice
VAĽKOVŇA - Zastávka SAD "Vaľkovňa"
ČERVENÁ SKALA - Pred budovou železničnej stanice
Dôležité upozornenie: V náhradnej autobusovej doprave nie je
k dispozícii preprava bicyklov a imobilných cestujúcich.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom
more ošípaných upozorňuje na

povinnosť registrácie chovov ošípaných na RVPS
Banská Bystrica v termíne do 23. októbra 2020.
Registrácia chovov ošípaných patrí k základným elementom pri prevencii, monitorovaní a zdolávaní afrického moru ošípaných. V prípade
zistenia nezaregistrovaných chovov pri výkone úradných kontrol Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica uloží pokutu
(pre fyzické osoby je výška pokuty do 300€ podľa §48 ods. 1 písm. a)
zákona č. 39/2007 Z.z., pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby je výška pokuty od 400€ do 3500€ podľa §50 ods. 1 písm.
e) zákona č. 39/2007 Z.z.
Kontakt pre registráciu chovu a hlásenia domácich zabíjačiek:
RVPS
B.Bystrica,
Skuteckého
19,
975
90
B.Bystrica;
e-mail: sekretariat.bb@svps.sk; tel. pre okres Brezno: 6114696
Potrebné tlačivá nájdete aj na internetovej stránke obce Pohorelá.

V týchto dňoch je už
v predaji nástenný
kalendár rozmeru A3
pre rok 2021
obsahujúci príslovia a porekadlá z
našej obce v našom krásnom
pohoreľskom nárečí.
"Prfšỵ" pohorelský kalendár, v ktorom sa nerozpráva ale
"gvari". Rodáci v ňom nájdu krásne "čỵtaňa", no ostatní
sa pri jeho listovaní budú "zajęnkovať".
Taktiež v ňom nájdete výber krásnych fotografií z posledného ročníka festivalu Pohorelá – Dedina ako klenotnica.
V prípade záujmu je možnosť objednania priamo u vydavateľa: Marek Gandžala - Gryc.sk (formou správy cez
Facebook) alebo prostredníctvom Obecného úradu
v Pohorelej.
Cena je 12,- €.
"Veď takich slọf hrdỵch jakimi
gvarimỵ neuslỵšỵš ňikde. A s
tỵm sə hrďimə."

Na internete sa v poslednom
období šíria mnohé NEPRAVDIVÉ SPRÁVY, ktoré spochybňujú dokonca i existenciu a závažnosť ochorenia COVID-19,
či nosenie rúška a ďalších
opatrení.
Šíritelia týchto nepravdivých a neoverených informácii nadobúdajú pocit, že svojim konaním odhaľujú
prísne tajné informácie, čo im dodáva pocit vlastnej
dôležitosti.
V záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia
svojich blízkych je rozumné radšej sa spoľahnúť na
dôveryhodné zdroje informácií vychádzajúce od odborníkov a nie na dezinformátorov zo sociálnych
sietí. Upozorňujeme občanov, aby boli opatrní
pri správach z neznámych alebo nedôveryhodných zdrojov.
Dezinformácie šírené v súvislosti s koronavírusom sú nebezpečný nástroj, ktorý má možnosť nepriaznivo až osudovo ovplyvniť zdravie
a životy obyvateľov. V prípade naplnenia skutkovej podstaty trestného činu sa ich šíriteľmi
bude zaoberať kriminálna polícia.
Ochorenie COVID-19 nemožno podceňovať
a považovať len za banálne ochorenie, tak ako
to rozširujú dezinformátori.
Vysvetlenie mnohých dezinformácii nájdete aj na
stránke https://www.facebook.com/hoaxPZ (samozrejme, že len ak si ich chcete overiť a nechcete za
každú cenu veriť bludom a nepravdám).
Všetky AKTUÁLNE DÔLEŽITÉ A OVERENÉ
INFORMÁCIE nájdete na internetových stránkach:
www.korona.gov.sk
a na CALLCENTRE 0800 221 234 alebo *0123

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 11. 9. 2020
Uznesenie č. 25/2020: 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.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
89 rokov
Mária Koprajdová, Orlová 648

84 rokov
Mária Pompurová, Kpt. Nálepku 76
Anna Krivosudská, Clementisova 738

83 rokov
Anna Vírusová, Partizánska 560
František Salcer, Pohorelská Maša 11
Anna Syčová - Jergušová, Orlová 618

80 rokov
Jozef Vojtko, Jánošíkova 489

70 rokov
Jozef Gavura, Za potokom 718
Anna Prčová, Orlová 568

65 rokov
Mária Hazáková, Clementisova 824
Emília Mecková, Orlová 461
Anna Malecká, Jánošíkova 474

60 rokov
Ján Tlučák, Clementisova 810
Mária Baksová, Jánošíkova 396
Juraj Tlučák, Nová 334
Marta Glejdurová, Clementisova 809
Ivan Syč, Kpt. Nálepku 189
Jozef Adam, M. R. Štefánika 691

Uznesenie č. 26/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:
1. zapisovateľku: Anna Syčová;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ján Šulej.
B. SCHVAĽUJE:

NOVORODENCI
Juliana Syčová, Nová 373

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Jozef Baran;
C. VOLÍ:

1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Ľubomíra Lysinová;

Uznesenie č. 27/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu k návrhu na zmenu rozpočtu;
B. SCHVAĽUJE:

1. Predloženú zmenu rozpočtu OZ02/2020 nasledovne:

Uznesenie č. 28/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. prijatie návratnej finančnej výpomoci obcou Pohorelá maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky (42 026,00 EUR).

Uznesenie č. 29/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. neposkytnutie dotácií podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá v roku 2020.

Uznesenie č. 30/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie starostky obce.

V decembri 2020 bude vydaná kniha Obranný
úsek Plesnivec od autora Marcela Maniaka.
Kniha s podtitulom „Horúca jeseň 1944 v
priestore Vernár - Telgárt - Šumiac – Pohorelá“
prináša doteraz nespracované alebo málo opísané udalosti Slovenského národného povstania. Autor sa v nej venuje bojom povstaleckej armády a partizánov na jeseň 1944 na celom obrannom úseku "Plesnivec" 2. taktickej skupiny 1.
čs. armády na Slovensku.
Obyvatelia horehronských obcí sa dozvedia o
osudoch povstaleckých a partizánskych veliteľov, ktorí počas SNP v našich obciach pôsobili.
V knihe je po prvýkrát v histórii spracovaný neúplný zoznam padlých na obrannom úseku "Plesnivec".
Knihu je možné si predobjednať buď priamo
u autora (maniak.marcel@gmail.com) - alebo
prostredníctvom členov výboru ZO SZPB.
Predpokladaná cena je okolo 20,- €

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

1935 (zaznamenal kronikár Koloman Piljar) - CINTORÍN: Terajší cintorín nachádzajúci sa tesne za múrmi kostola bol založený pravdepodobne v rokoch,
keď sa staval kostol. O vyvlastnení alebo dobrovoľnom prepustení pozemkov na tento cieľ nemohol som znikadiaľ zistiť letopočet, len v kanonickej
vizitácii je spomenuté, že bol vysvätený roku 1853 a určitá čiastka z neho bola vyhradená pre evanjelikov. Aspoň zo západnej strany bol obohnaný asi 1
m širokým múrom. Tomu svedčí dosiaľ už v rozvalinách sa nachádzajúci vchod pravdepodobne bývalá brána a od neho napravo a naľavo do základov
zruinované múry. Z ostatných troch strán už múra nebolo, len priekopa, ktorá je ešte dosiaľ na niektorých miestach dosť zjavná. Musí sa pripomenúť, že
ohrady okolo cintorína ešte ani dnes neni, ačkoľvek už viackrát boli cirkevníci terajším farárom vyzvaný, aby spoločnou prácou všetkých veriacich sa táto
vystavila, lebo v jeseň, keď už sa dobytok voľne (bez dozoru) vypúšťa na pastvu, pasie sa aj na hroboch. Takým spôsobom sa veru nectí pamiatka svojich
predkov. Neskoršie, keď už plocha cintorína nepostačovala pre stále vzrastajúcu obec, musela byť rozšírená až za rozbúrané mury cintorína smerom
k dedine, lebo už dnes /1935/ sa tu nachádza asi 160 hrobov opatrených väčšinu malými drevenými krížami / okrem troch náhrobných kameňov/, ktoré
nesú letopočty odumretia od 1920 – 1933.

1960 (zaznamenal kronikár Vincent Auxt) – KOMISIE MNV : Na základe uznesenia MNV z 25.júla 1960 boli vytvorené stále komisie MNV v tomto
zložení:
Stála komisia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: Ján Zibrík, predseda, Karol Polák, Ján Datko, Karol Kalman, Matej Kubanda, členovia, Ján
Petro, Jozef Slíz, Karol Rochovský, aktivisti.
Stála komisia finančno-rozpočtová: Cyril Tlučák, predseda, Ján Kuklica, Jozef Mak, Ján Hudák, Ondrej Garec, Veronika Halušková, členovia, Cyril Syč
Kriváň, Štefan Syč Ruman, aktivisti.
Stála komisia zdravotná a sociálneho zabezpečenia: Ján Šulej, predseda, František Chlebuš, Ondrej Haľak, Vladimír Prastička, členovia, Ondrej Datko,
Ján Grlák, Jozef Ciper, Štefan Syč Ruman, aktivisti.
Stála komisia pre výstavbu a vodné hospodárstvo: Matej Palus, predseda, Ján Petruška, Karol Kuklica, Karol Polák, členovia, Ján Tlučák, Karol Terek,
Ondrej Datko, Matej Syč Milý, aktivisti.
Stála komisia pre verejný poriadok: František Rochovský, predseda, Miroslav Gálik, Kristína Datková, Viktor Barančok, Anna Maťúšová, Anna Syčová,
Cyril Maťúš, Jozef Baran, Ján Hazák, Michal Chromč, Jozef Ciper ml., Štefan Švarok, aktivisti.

1970 (zaznamenal kronikár Július Orolín) –V MATERSKÁ
Mária. Kapacita tejto školy už nestačí,
o
v íŠKOLA:
r e Riaditeľkou
č a Materskej
s u školy
. je. Balohová
.
nemôžu byť zaškolené všetky deti, ktorých rodičia majú o to záujem.

TLAČ:V obci sa odoberala tlač nasledovne: Domáca tlač

78 titulov -

853 kusov;, Zahraničná tlač

15 titulov

- 24 kusov.

Pohoreľskí rubári s faktorom Jozefom Haľakom (rok 1955)
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