informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XVI.;

MAREC 2020;

- ZADARMO -

KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE INFORMÁCIE
V zmysle rozhodnutia krízového štábu SR sú dňom 16.03.2020 všetky školy a školské
zariadenia na území SR uzatvorené po dobu 14 dní, t.j. do 29.03.2020 (vrátane). Pre žiakov to
znamená, aby sa zdržiavali doma a zbytočne nenavštevovali verejné priestory a prevádzky, a ani
iné domácnosti. Aj pre nich platí dôrazné dodržiavanie základných hygienických pravidiel.
PRERUŠENIE VYUČOVANIA NEZNAMENÁ, ŽE SÚ PRAZDNINY!
Obec Pohorelá z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku možného šírenia koronavírusu na Slovensku oznamuje občanom, že s účinnosťou od 16.03.2020 až do odvolania pracuje
Obecný úrad v Pohorelej v obmedzenom režime:
 pre verejnosť sa odporúča s obcou využívať bezhotovostný platobný styk
(IBAN: SK4909000000000301091874),
 na obecnom úrade sa obmedzujú úradné hodiny s platnosťou od 16.03.2020 až do odvolania
PONDELOK
08.00 h - 10.00 h
UTOROK
ZATVORENÉ
STREDA
14.00 h - 16.00 h
ŠTVRTOK
ZATVORENÉ
PIATOK
08.00 h - 10.00 h
 prosíme občanov, aby využívali hlavne písomnú, telefonickú (048/6196102, 048/6196109)
a elektronickú (obec@pohorela.sk) komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu.
 počas obmedzeného režimu sa dane a poplatky vyrubovať a platiť nebudú
Zároveň Obec Pohorelá oznamuje, že do odvolania:
 zatvára pracovisko obecnej knižnice, telocvičňu aj pre verejnosť, multifunkčné ihrisko
 ruší všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované obcou Pohorelá.
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Obec Pohorelá neustále sleduje aktuálny vývoj na Slovensku a v prípade zhoršenia situácie
operatívne príjme ďalšie opatrenia.
S platnosťou od 10.3.2020 do 23.3.2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
V obmedzenom režime pracujú všetky úradovne miestnej a štátnej správy, ako aj pracoviská
rôznych inštitúcii. Ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady a úradovne, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V prípade zmeny situácie obec prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov
zverejní aktuálne informácie.
Ing. Jana Tkáčiková - starostka obce

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

je naplánovaný na stredu 8. apríla 2020 o 15:00 hod.
v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá.
Týka sa to predškolákov, ktorí do 1. septembra 2020
dovŕšia šiesty rok veku (narodení od 1.9.2013 do
31.8.2014) alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky a ich trvalý pobyt je v obvodoch obcí Pohorelá a
Vaľkovňa. V prípade záujmu veľmi radi v našej škole privítame aj deti z iných obcí.
K zápisu si zákonný zástupca dieťaťa prinesie:
- rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu,
- zdravotný preukaz poistenca dieťaťa alebo jeho kópiu,
- platný občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- vyplnené dokumenty doručené od ZŠ,
- v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave
dieťaťa,
- 15 € na moju prvú knihu a školské potreby

O akejkoľvek zmene, hlavne z dôvodu súčasnej mimoriadnej situácie, budeme informovať miestnymi prostriedkami.

Odporúčame obmedziť cestovanie
v rámci Slovenska a zahraničia. Odložte
všetky návštevy. Pokiaľ je to možné ani
neprijímajte doma návštevy.

Zvlášť upozorňujeme starších
a chorých obyvateľov, aby obmedzili osobné stretávania a akýkoľvek osobný kontakt.
Pre zabezpečenie nevyhnutných
životných potrieb požiadajte svojich najbližších rodinných
príslušníkov.
Toto je základný systém
kolektívnej ochrany obyvateľstva.
Dbajte na zvýšenú hygienu.
Zároveň žiadame obyvateľov, aby nepodliehali panike, sledovali informácie
vo vysielaní oficiálnych média a zároveň
nešírili neoverené informácie (hoax).
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní
ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto
ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať
nasledovne:
 výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
 nechodiť priamo do ambulancie všeobecného
lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
 následne po konzultácii s lekárom, postupujte
podľa telefonických pokynov,
V prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte
- Národné centrum zdravotníckych informácií 0800 221 234
- Úrad verejného zdravotníctva SR
0917222682, novykoronavirus@uvzsr.sk
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Občania, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
musia absolvovať 14-dňovú karanténu
– domácu izoláciu. Každý, kto sa bude vracať
zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho bude informovať
o ďalšom postupe.
Byť v domácej izolácii znamená:
- zdržať sa sociálnych kontaktov (napr.
rozhovor so susedom)

- nechodiť do práce
- neopúšťať byt (napr. ísť na kávu alebo do kina)
V karanténe budú spolu s rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže
byť občanovi uložená pokuty až do výšky
1650 eur.
Aktuálne informácie o koronavíruse na stránke
- Ministerstva zdravotníctva SR:
https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19
- Úradu verejného zdravotníctva SR
http://www.uvzsr.sk/

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
Toto sú plánované termíny podujatí.
V súčasnosti však platí od 10. marca na dobu zatiaľ 14 kalendárnych dní
ZÁKAZ ORGANIZOVAŤ A USPORADÚVAŤ HROMADNÉ PODUJATIA,
ŠPORTOVEJ, KULTÚRNEJ, SPOLOČENSKEJ ČI INEJ POVAHY.
Tento zákaz môže byť ešte predĺžený.

24. 3.

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

18.4. V Schillerovej stope
8. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu
Zraz účastníkov: o 9:00 na námestí

21. 4.

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

11. 3.

25. 3.

7. 4.

22. 4.

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

V APRÍLI BUDÚ V NAŠEJ OBCI OPÄŤ ROZMIESTNENÉ
KONTAJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

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

Termíny zberu
zmesového komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov

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

informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

Triedením skla šetríme prírodné zdroje
So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje
charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame
sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien
a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.
Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.
Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka
jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).
Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by
sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.
Základná škola s materskou školou Pohorelá usporiadala každoročný "Lampiónový sprievod". Žiaci a ich rodičia sa stretli 29. 10. 2019 o
15:30 v jedálni našej školy. Pripravené pre deti boli tvorivé dielne (maľovanie na tvár, maľovanie pieskom i vyrezávanie tekvíc) a tradičné malé
občerstvenie pre všetkých účastníkov. Pracovníčky Komunitného centra v
Pohorelej pripravili strašidelné dobroty, a naše pani kuchárky zase veľa
tradičných "grapľov" a skvelý čaj.
Sprievod začal o 18:00 pred hlavným pavilónom školy a pokračoval cez
obec. Podujatie bolo spojené so súťažou o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu,
ktorú hodnotila porota zložená zo zástupcov žiackeho parlamentu.

AKO SME VOLILI V POHORELEJ
V 3 volebných okrskoch v Pohorelej sa v sobotu 29. februára volieb
do NR SR z celkového počtu 1880 voličov zapísaných vo voličských zoznamoch zúčastnilo 1080 voličov, čo predstavuje 57,45 %-nú účasť.
Voľby mali pokojný priebeh. Voliči z časti Pohorelá mali volebné miestnosti po prvýkrát v spoločenskej miestnosti v nových priestoroch Obecného úradu v Pohorelej – v rekonštruovanej časti viacúčelovej budove pri
amfiteátri.
Okrsok

Počet zapísaných voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet platných odovzdaných hlasov

V daňovom priznaní sa môžete rozhodnúť, či
a komu poskytnete 2% zo svojich daní.
Zamestnanci, ktorí nepodávali tohto roku daňové priznanie, ale im zamestnávateľ robil ročné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, ešte stále
môžu podporiť neziskové organizácie darovaním 2%
z dane z príjmu.
Stačí do konca apríla doručiť na daňový úrad
(príp. organizácii, ktorú chcete podporiť) tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane ... (od zamestnávateľa)
a podpísané tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane“ (vyplniť podľa Potvrdenia o zaplatení dane).
V našej obci môžete podporiť:
Občianske
združenie
OPORA
Pohorelá,
Kpt.Nálepku 291, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37891324
Občianske združenie PLŤ,
Pohorelská Maša 84, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37824856
Rodičovské združenie pri základnej škole
v Pohorelej,
Kpt.Nálepku 852, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37950835
Telovýchovná
jednota
Pohorelá 780, Pohorelá,
IČO: 17060711

Mladosť

Pohorelá,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
DOBRÁ VOĽBA
Sloboda a Solidarita
SME RODINA
Slovenské Hnutie Obrody
ZA ĽUDÍ
MÁME TOHO DOSŤ !
Hlas pravice
Slovenská národná strana
Demokratická strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU občianska demokracia
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99 % - občiansky hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská liga
VLASŤ
MOST - HÍD
SMER - sociálna demokracia
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Socialisti.sk
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V Pohorelej najviac preferenčných hlasov („krúžkov“) získali
títo kandidáti – uvádzame tých čo
získali viac ako 10 preferenčných
hlasov:
P.Pellegrini 285, R.Fico 173,
R.Raši 143, I.Matovič 129, Marian Kotleba 113, D.Saková 82,
B.Kollár 64, A.Danko 50, M.Mazurek 46, E.Tomáš 46, Ľ.Blaha
40, J.Budaj 35, G.Grendel 35, J.
Demian
33,
J.Naď
32,
R.Schlosár 30, Š.Harabín 26,
M.Beluský 23, L.Kyselica 22,
P.Morong 22, J.Paška 21,
A.Hlina 20, C.Líšková 20, E.Heger 19, R.Sulík 19, M.Baxa 18,
J.Blanár 18, Ľ.Laššáková 18,
M.Urban 18, T.Drucker 16, E.Kočiš 16, A.Kiska 15, J.Richter 15,
M.Truban 15, Marek Kotleba 14,
G.Matečná 14, M.Šofranko 14,
P.Žiga 14, O.Ďurica 12, I.Kašper
12, L.Kurilovská 12, J.Pročko 12,
M.Vetrák 12, I.Uhrík 12, M.Krajňák 11, M.S.Soročinová 11.
Pozn.: Právo voliť poštou zo zahraničia využilo 10 voličov/občanov Pohorelej (o voľbu požiadalo
11). Hlasovacích preukazov bolo
vydaných 63. V našich okrskoch
hlasovalo na základe hlasovacieho preukazu 69 občanov

Účasť vo voľbách do NR SR
rok
SR
okres BR
Pohorelá

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2016

2020

75,65%

84,24%

70,06%

54,67%

58,83%

59,65%

59,82%

65,80%

84,13%

69,22%

52,47%

56,01%

57,21%

58,55%

61,72%

86,83%

76,16%

64,08%

58,14%

59,11%

60,08%

57,45%

(okres BR
ešte nebol)

90,50%

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 14. 2. 2020
Uznesenie č. 1/2020:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

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. 2/2020:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:

1. zapisovateľku: Annu Syčovú;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ján Kanoš.

B. SCHVAĽUJE:
C. VOLÍ:

83 rokov
Mária Gáborová, Pohorelská Maša 5

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. Územný plán obce Pohorelá
2. Spôsob prerokovania návrhu Územného plánu obce Pohorelá a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených
pri jeho prerokovaní.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. ODKLADÁ:

1. Rokovanie o Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na budúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Závažné pripomienky vznesené obcou Pohorelá k Oznámeniu č. OU-BB-OSZP1-2020/007031-2-Ku zo dňa 24. 1. 2020.

Uznesenie č. 7/2019:

Mária Poláková, Hviezdoslavova 63

75 rokov
Jozef Tajboš, Partizánska 523
Rudolf Mecko, Jesenského 118
Matej Krnáč, Orlová 612

70 rokov

1. Ponuku vedenia komplexného platobného styku pre obec Pohorelá.

Uznesenie č. 6/2020:

82 rokov
Mária Uriašová, Clementisova 734

80 rokov

B. UZNÁŠA SA:
1. Na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Pohorelá.

Uznesenie č. 5/2020:

Anna Refková, Orlová 659
Juliana Tlučáková, Orlová 638
Anna Tlučáková, Clementisova 808
Štefan Matula, Pohorelská Maša 8

1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Ing. Anna Pravotiaková;

Uznesenie č. 4/2020:

88 rokov

85 rokov

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Jozef Baran;

Uznesenie č. 3/2020:

JUBILANTI

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

Jozef Kriváň, Clementisova 756
Blažena Pompurová, Clementisova 750
Marta Rašiová, Nová 320

65 rokov
Anna Gáliková, Partizánska 547
Mária Simanová, Orlová 564
Anna Vojtková-Kubandová, Poh.Maša 54
Anna Pompurová, Nová 369

60 rokov
Dáša Borloková, Kpt. Nálepku 179
Ľubica Balohová, Partizánska 561
Helena Hájková, Kpt.Nálepku 73

NOVOMANŽELIA
René Kriváň, Clementisova 756
a Eva Lauková, Poltár
V dňoch od 10.2. do 14. 2. 2020 sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku žiaci 7.A triedy s inštruktormi Mgr. Jozef Šajšom,
Mgr. Andrea Kriakovou a pedagogickým dozorom Mgr. Mariannou Kalmanovou. Výcvik sa realizoval v obci Hnilčík v lyžiarskom stredisku Ski Centrum Mraznica. Prebiehal 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením
inštruktorov.
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,
Žiaci mali možnosť navštíviť Banský skanzen v Hnilčíku - múzejnú expozíciu a štôlňu Ľudmila. Každý večer si žiaci
spríjemňovali kultúrnym programom, súťažami a diskotékou v priestoroch ubytovne.
Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu naučiť žiakov základné
lyžiarske zručnosti, Chate Mraznica za ubytovanie a výbornú stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní.
ZŠsMŠ Pohorelá

Za účasti 17 tímov, v ktorých hralo 67 hráčov (vrátane historicky prvej ženskej účastníčky turnaja Bibiány Zlúkyovej
a najmladšieho hráča 12-ročného Jakuba Korbeľa) sa odohral v sobotu 18. januára už 5. piaty ročník turnaja v minifutbale:
GACOPER CUP 2020.
Konečné poradie:
1. miesto Young Boys (Matúš Nosko, Tomáš Martinec, Lukáš Jagerčík, Daniel Horvath)
2. miesto ELIT ( Jozef Ciper, Tomáš Bukovina, Peter Gordan, Peter Kupec)
3. miesto Los Blancos (Ivan Tešlár, Peter Dubašak, Matej Baliak, Matúš Bošeľa)
Najlepším pohorelský tím bol ChoČo (J.Tlučák, R.Kuklica, M.Prč, J.Černák); najlepším strelcom turnaja bol P.Ďurovčík
(17 gólov), Najlepším hráčom I.Tešlár, najlepším pohorelským hráčom J.Ciper.

NOVORODENCI
Lucas Kuchar, Pohorelská Maša 11
Lucia Filová, Orlová 607
Júlia Gáliková, Kpt. Nálepku 72
Lukáš Sojka, Clementisova 779

ZOSNULÍ
Ján Bugajda, 70 r.
Mária Dirgová, 66 r.
Katarína Polláková, 75 r.
Jozef Siman, 68 r.
Anna Šulejová, 84 r.

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

1940 (zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – 14. MAREC: V predvečer
štátneho sviatku bol usporiadaný lampiónový sprievod, ktorého sa účastnila školská mládež vyšších ročníkov, Hlinkova mládež, gardisti, hasičia a veľa obyvateľstva. Sraz bol pred hostincom Mateja Maleckého,
zkadiaľ išiel potom sprievod hore dedinou za spevu gardistických pochodov a cigánskej hudby, na Hlinkovo námestie a konečne pod Brezinou, kde bola zapálená vatra. Po zaspievaní piesne Kto za pravdu horí
prehovoril k prítomným učiteľ Andrej Žúdel.
Na druhý deň, 14. marca, boly o 8. hod. slávnostné bohoslužby, po nich
nasledovala v hlavnej budove školy akadémia, ktorú pripravil učiteľský
sbor so žiakmi št. ľud. školy. Slávnosť zahájil predseda miestnej organizácie HSĽS dp. Alexander Horák, slavnostný prejav k prítomným mal
správca školy Koloman Piljar. Prítomní vypočuli aj reč. p. prezidenta
zo slávnostného zasadnutia Slovenského snemu, prenášanú Slovenským
rozhlasom.
KURZ PRE UČITEĽOV BRANNEJ VÝCHOVY: V dobe od
23. do 30. marca 1940 usporiadaný bol v Poprade kurz pre cvičiteľov
Brannej výchovy. Z Pohorelej sa ho účastnili por. v zál. Koloman Piljar,
slobodník v zálohe Juraj Datko a za Pohorelskú Mašu slobodník v zálohe Ivan P.

NÁSTUP NOVÁČKOV K PREZENČNEJ VOJENSKEJ SLUŽBE: Ministerstvo národnej obrany pozmenilo termín nástupu nováčkov oproti obvyklému nástupu k 1. októbru. Tak branci odvedení v roku 1939 nastupovali
k svojim telesným útvarom až 10. januára 1940.

1950 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) – VÝROK PREZIDENTA KLEMENTA GOTTWALDA PRI PRÍLEŽITOSTI IX. SJAZDU KSČ: „Našou politikou bude v budúcnosti ďalší a ďalší tovar uvoľňovať a ceny na
voľnom trhu snižovať. Toto predovšetkým závisí od rastu priemyselnej výroby a od presného plnenia dodávkových smlúv
naších roľníkov.“

SČÍTANIE ĽUDU: V dňoch 5. až 10. marca prevádzalo sa sčítanie ľudu. Počet obyvateľov bol 2544.
V roku 1950 bolo v tunajšom matričnom obvode celkom 64 narodených detí, z toho 4 z Pohorelskej Maše, zomrelo 10
detí. V roku 1950 bolo 20 sobášov. V roku 1950 zomrelo 39 ľudí, z nich 5 bolo z Pohorelskej Maše.
DOBYTČIE PASY: V roku 1950 vydalo sa 404 dobytčích pasov a to 67 kusov 15 korunovaných, 21 kusov 5 korunovaných, 316 kusov 10 korunovaných.
OBECNÉ HOSPODÁRSTVO: Obecné hospodárstvo javí sa veľmi dobre z obecného rozpočtu.
Preliminár riadneho rozpočtu z roku 1950: Riadna potreba 745550.-Kčs, Riadna úhrada 121000.-Kčs.
Schodok
624550 Kčs.
Mimoriadny príjmový a úhradový preliminár činil 3,300.000.-Kčs.
Záverečný účet za rok 1950 činil: Príjem 359102.70.Kčs. Riadny a mimoriadny výdavok činil 3,830.812.90 Kčs.
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