informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XV.;

OKTÓBER 2019;

- ZADARMO -

15. SEPTEMBER JE VYHLÁSENÝ ZA SVIATOK
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE - PATRÓNKY SLOVENSKA
Sedembolestná je aj patrónkou nášho kostola a teda aj celého cirkevného spoločenstva.
V tento deň sa u nás každoročne koná slávnostná odpustová omša. Tak tomu bolo aj teraz.
Na slávnostnej omši, pred oltárom, stáli viacerí duchovní otcovia. My, seniori, máme nadviazanú družbu
so seniormi v Lučenci. Na odpust do Pohorelej prišlo aj 50 z nich spolu so svojím duchovným otcom, ktorý
predtým pôsobil práve v našej farnosti.
Po slávnostnej omši naše stretnutie pokračovalo slávnostným obedom v školskej jedálni.
V družnej debate odzneli od našich priateľov len
chválospevy na kostol, spevy a vzornú prípravu
slávnostnej svätej omše. Spoločné prekrásne
chvíle s priateľmi spestrili piesňami „Pohorelskí
chlopi“ sprevádzaní harmonikárom Jožkom, ku
ktorým sa postupne pridávali aj ostatní. Keď nastal čas lúčenia, naším lučenčanom sa od nás odchádzať nechcelo. Ďakovali za prekrásne prežitý
deň, na ktorý dlho nezabudnú, za príjemné prostredie i pohľad na naše Nízke Tatry.
Toto hodnotné stretnutie by sa neuskutočnilo bez obetavej pomoci členiek a členov nášho Denného
centra seniorov a sponzorov z našej obce, ktorí nám prispeli či už finančne alebo materiálne. Vedenie DCS
chce aj touto cestou poďakovať našim dobrodincom za pomoc a nášmu duchovnému otcovi za ústretovosť
v Božom chráme. Ešte raz všetkým veľká vďaka!
- za DCS Anna Lakandová – (foto: J.Lakanda, O.Martinec)

TELOCVIČŇA S NOVOU PALUBOVKOU
Od 19. septembra 2019 bola naša telocvičňa uzavretá z dôvodu výmeny celého podlahového systému
a 14.10.2019 sme opätovne začali výučbu Telesnej a športovej výchovy v jej vynovených priestoroch.
Celá výmena v hodnote takmer 25.000,- € bola financovaná z dvoch zdrojov. V marci 2019 sme vypracovali projekt „Výmena pôvodnej podlahy v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá“ cez Úrad vlády SR a požiadali o dotáciu
z fondu na podporu rozvoja športu na rok 2019 v hodnote 25.000,-€. Dotácia bola schválená vo výške 11.000,€. Zvyšné financie našej škole prisľúbila pani starostka Ing. Jana Tkáčiková a obecné zastupiteľstvo Obce
Pohorelá v lete schválilo spolufinancovanie vo výške takmer 14.000,-€.
V prvých dňoch - 19. a 20. septembra prebiehali búracie práce, odstraňovala sa stará pôvodná podlahová krytina z roku 1968. V tejto fáze
nám veľmi pomohli zamestnanci Obecného úradu v Pohorelej a pracovníci a pracovníčky, ktorí poberajú príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Všetky staré parkety sa vytrhali a vyčistil sa betónový podklad celej telocvične.
V utorok 24. septembra 2019 sa začala druhá fáza, montáž novej
športovej podlahy v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá. Stavbu realizovala
firma Parkety-Plachý z okresu Vranov nad Topľou. Práce boli ukončené
3.10.2019 a až do 13.10.2019 sme nechali novú nalakovanú palubovku
schnúť a tvrdnúť.
Ďakujeme pani starostke Obce Pohorelá Ing. Jane Tkáčikovej za
pomoc aj za finančnú podporu pri realizácii výmeny palubovky.
Nová podlaha prispeje k zdravému športovému vyžitiu žiakov školy,
občanov obce Pohorelá a športových záujmových združení v našej obci.
- Mgr. Jozef Šajša -

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
- program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“

NA JESENNÝCH CESTÁCH
NEZABUDNITE NA REFLEXNÉ PRVKY
Polícia pripomína nepísané pravidlo „VIDIEŤ A
BYŤ VIDENÝ „ je v najmä v tomto období obzvlášť
dôležité. Jesenné počasie je už tu a s ňou aj znížená
viditeľnosť a hmly. Dni sa taktiež skracujú, o to skôr
je tma, chodci sú preto málo viditeľní. Niektorí
chodci sú podľa slov polície priam nepoučiteľní, aj
napriek pravidelných výzvam polície, odmietajú dobre mierenú výzvu nosiť reflexné prvky.
Chodci by mali byť označení reflexnými prvkami
preto, aby na seba upozornili ostatných účastníkov
cestnej premávky na svoj pohyb po cestnej komunikácii, ktorý je pre ostatných viditeľný. Polícia preto
opakovane vyzýva chodcov, aby nezabúdali na potrebu nosenia reflexných prvkov ako na oblečení,
tak aj na taškách.
Chodec idúci po kraji cesty by mal mať tieto
prvky na tej strane tela, ktorú vidno z vozovky, nie
na tej pri krajnici. Reflexné predmety je najlepšie
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne pásu a na
rameno, cyklisti tiež na prilbu a na bicykle.

ZBER ELEKTROODPADU sa uskutoční:

v utorok 22.10. v Pohorelskej Maši, v stredu 23.10. v Pohorelej – nižný koniec
(od školy dole), vo štvrtok 24.10. v Pohorelej – vyšný koniec (od školy hore)
Elektroodpad sa bude odvážať traktorom v dopoludňajších hodinách – pracovníci vynesú elektroodpad zo dvorov
aj domov, len je ho potrebné vopred nahlásiť na obecný úrad.

Čo to je elektroodpad? - práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, 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 ručné náradie, hračky,
Čo je veľmi dôležité? aby bol elektroodpad kompletný a neporušený, nerozobratý

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 16. 9. 2019
Uznesenie č. 28/2019:

19.10. VEDOMOSTNÝ KVÍZ
večer plný zábavy a nových informácii
- vedomostná súťaž družstiev v Krčme pri mlňe

26.10. MOCNÁ RUKA
3. ročník silovej súťaže
v pretláčaní v Krčme pri mlňe

2.11. VEDOMOSTNÝ KVÍZ
večer plný zábavy a nových informácii
- vedomostná súťaž družstiev v Krčme pri mlňe

11.11. DEŇ ČERVENÝCH MAKOV
-pietny akt pri pamätníku obetí svetových
vojen pri príležitosti 101. výročia
ukončenia 1. svetovej vojny

27.11. ŠK Orlová – ŠK Slovan Nová Baňa „B“
súťažné stretnutie 3. kola krajskej šachovej
4. ligy C21 – školská jedáleň od 10:00 hod.
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

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

CVIČENIE SENIOROV
Utorok 15:00 – 16:00

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
Memoriál Vladimíra Ružičku „Schody“ organizujú bratislavskí hasiči od roku 1998 ako pamiatku na svojho kolegu, ktorý tragicky zahynul v roku 1997 pri výkone svojho povolania ako zamestnanec Mestského požiarneho zboru Bratislava. Dvojčlenné skupiny
hasičov ustrojených v kompletnom zásahovom odeve s použitím
autonómnych dýchacích prístrojov si každoročne zmerajú sily v čo
najrýchlejšom výstupe/výbehu do 22. nadzemného podlažia.
Tento rok sa jubilejný XX. ročník súťaže konal 2. augusta vo výškovej budove RTVS v Mlynskej doline v Bratislave. Náš Ján SIMAN
s kolegom Denisom Danielom zaostali za víťaznou dvojicou iba o 20
sekúnd a výbeh do schodov zdolali v čase 2 minúty 58 sekúnd a 64
stotín, čím obsadili celkovo vynikajúce 4. miesto medzi 48 súťažiacimi dvojicami zo Slovenska a Českej republiky.
Srdečne gratulujeme!

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.

Uznesenie č. 29/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:

1. zapisovateľku: Anna Syčová;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.
B. SCHVAĽUJE: 1. návrhovú komisiu v zložení: Ján Kanoš, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Jozef Baran;

Uznesenie č. 30/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-E parc. číslo 6505/1 v k.ú. Pohorelá,
zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 78 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov do výlučného vlastníctva Jozef Hazák, bytom: Za Vŕšok 242, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j.
spolu: 234 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 31/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky na odpredaj majetku obce Pohorelá:
Parcela č. Umiestnenie č. 1
Umiestnenie č. 2
1288/1 Anna Merkt, Winterova 10, Piešťany
Ľubica Parošová, Kpt. Nálepku 1, Pohorelá
1301 Ľubica Parošová, Kpt. Nálepku 1, Pohorelá
Ing. Mária Datková, M.R.Štefánika 681, Pohorelá
1302 Ľubica Parošová, Kpt. Nálepku 1, Pohorelá
Marián Janoška a Libuša Janošková,
M.R.Štefánika 689, Pohorelá
1309 Ján Gavura a Marta Gavurová,
Ľubica Parošová, Kpt.Nálepku 1, Pohorelá
M.R.Štefánika 692, Pohorelá
1310 Ľubica Parošová, Kpt. Nálepku 1, Pohorelá
Ján Gavura a Marta Gavurová, M.R.Štefánika 692,
Pohorelá
1311/1 Jaroslav Kalman, M.R.Štefánika 685, Pohorelá
x-x-x

Uznesenie č. 32/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – priamy predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C a) parc. číslo 1288/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 383 m2, v súlade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov do výlučného vlastníctva p. Anny Merkt, rod. Bialikovej, bytom: Winterova 10,921 01
Piešťany za cenu 4,50 EUR/m2, t.j. spolu: 1.723,50 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
B. ODPORÚČA: 1. Určiť lehotu na prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 14 dní od doručenia výzvy
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, v prípade neprijatia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude pozemok ponúknutý na odpredaj záujemcovi s umiestnením č. 2.

Uznesenie č. 33/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – priamy predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 1301 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 382 m2, v súlade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva p. Ľubice Parošovej, rod. Parošovej, bytom: Kpt. Nálepku 1, 976
69 Pohorelá za cenu 6,28534 EUR/m2, t.j. spolu: 2.401 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
b) parc. číslo 1302 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 299 m2, v súlade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva p. Ľubice Parošovej, rod. Parošovej, bytom: Kpt. Nálepku 1, 976
69 Pohorelá za cenu 6,55518 EUR/m2, t.j. spolu: 1.960 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
c) parc. číslo 1310 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 281 m2, v súlade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva p. Ľubice Parošovej, rod. Parošovej, bytom: Kpt. Nálepku 1, 976
69 Pohorelá za cenu 6,2064 EUR/m2, t.j. spolu: 1.744 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
B. ODPORÚČA: 1. Určiť lehotu na prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 14 dní od doručenia výzvy
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, v prípade neprijatia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude pozemok ponúknutý na odpredaj záujemcovi s umiestnením č. 2.

Termíny zberu
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
5. 11.

3. 12.

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

ÚSPECHY NAŠÍCH BEŽCOV
7. septembra sa v susednej Heľpe konali cezpoľné preteky „Heľpiansky kros“.
Na trati dlhej 8,2 km s prevýšením 320 m sa nestratili ani pohorelskí bežci - kategória MUŽI: Juraj
PUŤOŠ 9. miesto (41:21,7), Miroslav MALECKÝ 17.
(44:17,82), Radoslav TEREK 27. (46:41,47);
kategória ŽENY: Ľudmila VOJTKOVÁ 12.
(1:01:37,09), Zuzana ROCHOVSKÁ 15. (1:05:04,7).
V najmladšej kategórii zvíťazil Janko HLAVÁČ.

23. 10.

6. 11.

20. 11.

4. 12.

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

Jesenná sezóna vytrvalostných behov na Horehroní pokračovala 28. 9. okruhovými pretekmi v Závadke nad Hronom „Závadský štvanec“ – 10 km s prevýšením 342 m. Aj tu vyhral
najmladšiu kategóriu Janko HLAVÁČ.
V
mužskej
kategórii
na
vynikajúcom
2. mieste skončil Ján SIMAN (43:54,93), na 10. mieste Juraj PUŤOŠ (51:11,72), 14. Radoslav TEREK (54:01,39),
v ženskej kategórii 18. Ľudmila VOJTKOVÁ (1:13:14,4),
21. Zuzana ROCHOVSKÁ (1:18:05,14).
VŠETKÝM GRATULUJEME!

Uznesenia OZ Pohorelej zo zasadnutia dňa 16. 9. 2019
Uznesenie č. 34/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – priamy predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc. číslo
1309 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 173 m 2, v súlade s § 9 a
ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do bezpodielového spoluvlastníctva
p. Jána Gavuru a p. Marty Gavurovej, rod. Syčovej, obaja bytom: M. R. Štefánika 692/30, 976 69 Pohorelá za cenu 6,9364
EUR/m2, t.j. spolu: 1.200 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
B. ODPORÚČA: 1. Určiť lehotu na prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 14 dní od doručenia výzvy na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, v prípade neprijatia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude pozemok ponúknutý na odpredaj záujemcovi
s umiestnením č. 2.

Uznesenie č. 35/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – priamy predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc. číslo
1311/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91 m 2, v súlade s § 9 a
ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva p. Jaroslav
Kalman, bytom: M. R. Štefánika 685/23, 976 69 Pohorelá za cenu 3,2967 EUR/m2, t.j. spolu: 300 EUR. Poplatky spojené s
prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 36/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Stanovisko komisie pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie.
2. Žiadosť o vybudovanie detského ihriska na časti parcely KN-C 1364/2 a parcely KN-C 114.
3. Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností.
B. NESCHVAĽUJE: 1. Zámer prenájmu nehnuteľnosti na vybudovanie detského ihriska na časti parcely KN-C 1364/2 a parcely
KN-C 114.

Uznesenie č. 38/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch.
B. SCHVAĽUJE: 1. rozpočtové opatrenie č. OZ03/2019: presun z položky 635, na účel MK – údržba ciest vo výške 26.071 EUR
na položku 635, na účel údržba priestorov a budov ZŠ 14.000 EUR.
2. rozpočtové opatrenie č. OZ04/2019: presun z položky 717, na účel chodník cintorín Poh.Maša, Pohorelá vo výške 10.000
EUR na položku 717 Sihla – rekonštrukcia, EE prípojky vo výške 10.000 EUR.

Uznesenie č. 39/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom
nariadení obce Pohorelá č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení.

Uznesenie č. 40/2019:

JUBILANTI
88 rokov
Mária Koprajdová, Orlová 648

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

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

75 rokov

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1žiadosť o prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc. číslo 455/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný
na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 528 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľa Urbárske a pasienkové
pozemkové spoločenstvo, so sídlom: Nová 392, 976 69 Pohorelá, IČO: 37897934.

Uznesenie č. 37/2019:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

Matej Halaj, Clementisova 799
Mária Datková, Kpt. Nálepku 79
Karol Lakanda, Kpt. Nálepku 196

70 rokov
Anna Čupková, Clementisova 730

65 rokov
Marta Puťošová, Kpt. Nálepku 108
Eva Halušková, M. R. Štefánika 675
Milan Glejdura, Clementisova 809

60 rokov
Anna Gandžalová, Partizánska 549

NOVOMANŽELIA
Róbert Pokoš, Za Hronom
a Michaela Bodnáriková, Za Hronom

1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá na 2. polrok 2019.

Uznesenie č. 41/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

Odporúčania hasičov
počas vykurovacej sezóny
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.
Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav
alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila
až 403 požiarov, ktoré si vyžiadali 3 usmrtené osoby a 7 zranených.
Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na viac ako 1,5 milióna eur.
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci
technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo
zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. Dlhoročné štatistiky poukazujú, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je práve nevyhovujúci stav
vykurovacích telies. Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies
ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať
predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.
Odporúčania počas vykurovacej sezóny:
 Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené
palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých
látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu
ovzdušia.
 Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto
sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu. Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať
svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie
dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo
k úniku plynu do okolia.
 Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení
môžu spôsobiť požiar.

POZOR! na podomových predajcov,
ktorí používajú neférové praktiky!
Vážení občania, upozorňujeme vás, že aj v našej obci
Vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií (elektrická energia, plyn) alebo telekomunikačných služieb,
ktorí používajú nekalé obchodné praktiky. Môžu vás nútiť OKAMŽITE podpísať novú zmluvu, alebo zavádzať,
že podpisom sa nezmení dodávateľ. Vy pritom vôbec
NEMUSÍTE ušetriť a môžete prísť aj o zákaznícku starostlivosť.
DOBRE ZVÁŽTE VÝHODNOSŤ KAŽDEJ PONUKY.

NOVORODENCI
Rastislav Harvan, Za Hronom
Adam Siman, Orlová 631
Bianka Harvanová, Za Hronom

Odporúčame vám, aby ste nepodpisovali žiadne
dokumenty skôr, ako si ich dôkladne prečítate.
Občanov, ktorí už novú zmluvu
podpísali a nie sú s ňou spokojní, informujeme, že zmluvu
uzatvorenú pri podomovom
predaji môžu bez udania dôvodu vypovedať do 7 dní od jej
uzatvorenia.

Aby ste si boli istí, že sa nestanete obeťou
podvodu:

 Pýtajte si identifikačný preukaz predajcu,
na ktorom je jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje.
 Neuspokojte sa len s prísľubom všeobecnej
niekoľkopercentnej zľavy. Nechajte si ju
na mieste písomne vypočítať podľa účelu,
na ktorý energie alebo telekomunikačné
služby využívate.
 Vyžiadajte si od predajcu zmluvu, cenník a všeobecné obchodné podmienky. Nechajte si čas
na ich dôkladné preštudovanie.
 Nedovoľte predajcovi vypisovať súčasti
zmluvy za vás. Môže totiž rozhodnúť o zmluvných podmienkach, ktoré budú pre vás znamenať dodatočné finančné náklady.
 Poraďte sa so svojím okolím – rodina, priatelia,
zákaznícka linka vášho súčasného dodávateľa.
 Nechajte si čas na rozmyslenie. Nepodpisujte
nič okamžite.

ZOMRELÍ
Ondrej Pompura, 59 r.

Našu základnú školu
v tomto školskom roku
navštevuje 218 žiakov.
O ich výchovu a vzdelávanie sa stará 18 pedagogických zamestnancov a 4 asistentky učiteľov.
Počty žiakov, ktorí navštevujú našu školu,
podľa miestnych častí a obcí: Pohorelá 83,
Za Hronom 56, Pohorelská Maša 5, Vaľkovňa 70, Šumiac 3, Heľpa 1.
Materskú školu navštevuje 31 detí (12
dievčat a 19 chlapcov) – 17 s celodennou
dochádzkou a 14 s poldennou, z toho 13
detí absolvuje prípravu na povinnú školskú
dochádzku. O ich výchovu a vzdelávanie sa
starajú 3 učiteľky.

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

1929 (zaznamenal kronikár Jozef Novák) – DOPRAVNÉ POMERY:

Dnešná obecná cesta vedúca k železničnej zastávke bola niekedy pred viacdesaťrokmi len poľnou cestou. A ako poľná cesta bola len ako iné poľné cesty udržiavaná. Keďže vývojový smer obce pokračoval vedľa tejto a približoval
sa čím ďalej tým bližšie ku krajinskej hradskej vystavenej v roku 1848, musela sa táto cesta nejakým spôsobom priviesť do takého stavu, aby mohla slúžiť
svojmu cieľu. Obecné zastupiteľstvo na čele s notárom Májekom a starostom Jurajom Borlokom usnieslo sa síce na tom, že uznalo potrebu stavby cesty,
ale z jakých prostriedkov sa potrebné náklady uhradia o tom nevynieslo konkrétneho usnesenia.
Obecný úrad viackrát písal v tejto veci okresnému úradu, až na veľké
doliehanie došiel osobne do Pohorelej okresný náčelník Bittera, ktorý
sám konštatoval, že cesta vyžaduje neodkladne opravy. Na základe
tejto pochôdzky začalo sa vyjednávať s rôznymi drevokupeckými firmami, aby na opravu cesty, nakoľko ju využívajú prispely.
Na tento cieľ udajne prispeli: Spoločnosť bývalých urbarialistov v Pohorelej s 200.000 Kč, Pasienkové spoločenstvo s 200.000Kč, firma Waldhof s 30.000 Kč. Ďalej vyplatila sa na túto cestu z fondu na bujakov
1.300 Kč a z vkladu obce Pohorelej 10.500 Kč, z chudobnej základiny
6.100 Kč a z vkladu na stavbu obecných ciest 2.700 Kč, spolu 20. 00
Kč. Podľa uvedených obnosov celkový príjem by mal činiť 485.600 Kč.
Podľa zmluvného protokolu stavbu previedol Ing. Viliam Fábry z Banskej Bystrice. Zmluvný protokol bol spísaný v Pohorelej dňa 18. októbra 1928 a znel na neprekročiteľný náklad 487.195Kč. So stavbou
obecnej cesty sa započalo roku 1927 a skončilo v roku 1929.

1959

(zaznamenal kronikár Ján Príšin)

– ZVYKY PRI SVADBE:

Okrem pekných zvykov pri odberačke a pri rukovaní zachovávajú sa
ešte pekné zvyky najmä pri svadbe. I svadba sa začína veselo. Najprv
zváčky pekné vyobliekané vo vŕzgavých čižmičkách pozývajú na
svadbu. Býva to obyčajne mladá nevesta z nejakou bližšou rodinou. Po
tomto nasleduje o niekoľko dní svadba samotná. Mladá nevesta daruje
budúcej svokre svoje dary a zasa svokra daruje neveste. Toto je osobitná
slávnosť – nosenie darov – robí sa verejne a nesie sa všetko dedinou
viditeľne na rukách.
V deň vlastnej svadby ide sa najprv – každý zo svojho domu – tedy i
ženích i nevesta v sprievode s hudbou a spevom na civilný sobáš na
miestny národný výbor. Odtiaľ potom vedie cesta do kostola. Treba
zvlášť pripomenúť, že len civilný sobáš je veľkou zriedkavosťou. Ľud sa
kŕčovite drží svojej viery a náboženstva a nijako sa neuspokojí s občianským sobášom. Po sobáši v kostole je „zvečňovanie“ tejto významnej
chvíle v živote mladých čiže fotografovanie obyčajne pred kostolom.
Nato sa ide do domu nevesty, kde trvá hostina do rána. Na druhý deň
to prejde k mladému zaťovi, kde sa v zábave pokračuje.

Cesta nevesty zo svojou družinou do mladého zaťovho domu. Nesú sa dary.
Nevesta je oblečená v krásnom bielom šate, na hlave má krásne zdobenú partu.
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