informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIV.;

Dňa 17.04.2018 v popoludňajších hodinách Komunitné centrum Pohorelá zorganizovalo komunitnú aktivitu –„Maľovanie pieskom“. Na aktivite sa zúčastnili žiaci základnej školy s pedagógmi a klienti komunitného centra. Aktivitu viedol pán Igor
Kabzan zo Žiliny, ktorý predstavil novú, netradičnú výtvarnú techniku - maľbu farebným pieskom. Deti s nadšením vytvárali obrazy podľa vlastnej fantázie. Novú techniku
využijú aj na výtvarnom krúžku a vytvoria logo školy. Aktivita zanechala na deťoch
silný zážitok a mala veľký úspech. Naše poďakovanie patrí riaditeľstvu základnej
školy, ktoré na tento účel poskytlo priestory v škole a pánovi Kabzanovi, ktorý si našiel
čas a prišiel medzi nás .
- Komunitné centrum –

MÁJ 2018;

- ZADARMO -

V utorok 10. apríla sa uskutočnil už 18. ročník podujatia Brezniansky slávik – súťaž päť- až šesťročných škôlkarov
z okresu Brezno v speve ľudovej piesne.
Spomedzi pätnástich súťažiacich porota ocenila a špeciálnu cenu udelila Janikovi Pompurovi – za interpretáciu
v pohorelskom nárečí a Miškovi Kalmanovi za originálny prejav pastierskej tematiky.
(foto: D.Krupová)

V nedeľu 29. apríla sa v Telgárte uskutočnil 55. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Brezno „Horehronská valaška“ aj s účasťou pohorelských mladých folklóristov.
Kategória 6 - 10 rokov (1.-4. ročník ZŠ)
Duospev: 1. miesto – Alžbeta Bodnáriková, Lucia Gandžalová
Spevácke skupiny: 1. miesto – DFS Mladosť Pohorelá

Kategória 11 – 16 rokov (5.-9. ročník ZŠ)
Duospev: 1. miesto - Natália Pokošová, Kristína Gandžalová

Ľudové hudby (6-15 rokov): 3. miesto DFS Mladosť Pohorelá

(foto: Štefan Németh)

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 20. 4. 2018
Uznesenie č. 6/2018:

20.5. TJ Mladosť

–

FK 34 Brusno-Ondrej

17:00 - majstrovské futbalové stretnutie
22. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD., Ľubomíra Lysinová;
2. zapisovateľku: Annu Syčovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Maroš Siman, Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 7/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. nákup osobného motorového vozidla s financovaním na polovice, na rok 2018 vo výške cca 6.632 EUR;
2. rozpočtové opatrenie č.OZ 01/2018: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, s
ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu 2018 a to:
- zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 290, v celkovej sume 2.459,00 EUR
- zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 700, v celkovej sume 2.459,00 EUR
3. rozpočtové opatrenie č. OZ02/2018: presun z položky 700, na účel územný plán z vlastných zdrojov vo
výške 10.000 EUR na položku 700, na účel nákup osobného motorového vozidla vo výške 4.173 EUR.

Uznesenie č. 8/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE
1. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá na 1. polrok 2018.

Uznesenie č. 9/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE
1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá za rok 2017.

2.6. ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ
športové súťaže detí v netradičných
disciplínach od 9:00 na futbalovom ihrisku

Uznesenie č. 10/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE
1. správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 1/2018.

Uznesenie č. 11/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu Komisie pre školstvo, šport a kultúru o posúdení a odporučení žiadosti o dotácie na rok 2018.
B. BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosti o poskytnutie dotácii na rok 2018 od nasledovných žiadateľov:
Žiadateľ
Názov projektu
Požadovaná
suma
Verejno-súkromné
Preklad publikácie autoriek D. Krupovej a I. Rochov1.000 €
partnerstvo Horehron
skej s názvom „Umelci v materskej škole“ do anglického jazyka
Šachový klub
Činnosť šachového klubu Orlová Pohorelá
1.680 €
Orlová Pohorelá
ŠŤASTNÉ DETSTVO
2.000 €
Miestny odbor Matice XXIII. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek –
1.500 €
slovenskej Pohorelá
Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení 2018
TJ Mladosť Pohorelá
Okresná futbalová súťaž – kategória MUŽI
4.000 €

Uznesenie č. 12/2018:

3.6. TJ Mladosť

–

FK Podkonice

17:00 - majstrovské futbalové stretnutie
24. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

9.6. JUNIÁLES
júnová zábava
s DFS Mladosť Pohorelá, so skupinami
Tulibanda, Retro a DJ MAXIm

17.6. TJ Mladosť

–

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE
1. Spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ Pohorelá z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 vo výške najmenej 10% z požadovanej dotácie.

Uznesenie č. 13/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

TJ Druž. Strelníky

17:30 - majstrovské futbalové stretnutie
26. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda
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

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL

Denné centrum seniorov Pohorelá je viac ako rok aktívne. Členovia denného centra sa podieľajú na spoločných aktivitách, či už vzdelávacích alebo záujmových. Denné centrum je pre každého
seniora alebo zdravotne postihnutého občana z našej obci a verím, že sa tento rok zasa rozrastieme
a budeme spolu tvoriť, vzdelávať sa a stretávať sa v našom Dennom centre seniorov, ktoré sme si od
nuly vybudovali za podpory OÚ Pohorelá. Tento rok máme za sebou zaujímavé činnosti a jednou z
nich bola príprava na Veľkú noc.
Tešíme sa na nových členov a prezradíme Vám, že máme pripravené fantastické letné aktivity. Jednou aktivitou, ktorá sa opakuje, je oslava cirkevného sviatku Petra Pavla, na ktorú Vás srdečne pozývame po skončení večernej omše. Oslava bude ako aj minulý rok pod prístreškom nad
farou. Tešíme sa na Vás.
- Anna Prčová –

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

STOLNÝ TENIS

Termíny zberu plastov

Štvrtok 18:00 – 20:00

22. 5. 19. 6.

VOLEJBAL

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

Piatok 18:00 – 20:00

sa zmenšil ich objem!) Zbiera sa od 8:00!!

Termíny zberu komunálneho odpadu
9. 5. 23. 5. 6. 6.

20. 6.

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

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 26. 4. 2018
Uznesenie č. 14/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

A. SCHVAĽUJE:

JUBILANTI

B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Peter Frajt, Ľubomíra Lysinová;
2. zapisovateľku: Mariannu Gandžalovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Maroš Siman, Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 15/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. poskytnutie dotácii na rok 2018 nasledovným žiadateľom:
Žiadateľ
Názov projektu
Verejno-súkromné
partnerstvo Horehron
Šachový klub
Orlová Pohorelá
Miestny odbor Matice
slovenskej Pohorelá
TJ Mladosť Pohorelá

93 rokov
Františka Kuklicová, Orlová 604

89 rokov
Anna Bialiková, Kpt.Nálepku 164

A. SCHVAĽUJE:

Preklad publikácie autoriek D. Krupovej a I. Rochovskej s
názvom „Umelci v materskej škole“ do anglického jazyka
Činnosť šachového klubu Orlová Pohorelá

87 rokov

Požadovaná suma
1.000 €

Schválená
suma
1.000 €

1.680 €

1.680 €

Mária Frajtová, Orlová 576

86 rokov
Mária Baksová, Kpt.Nálepku 101

85 rokov
Anna Maťúšová, Kpt.Nálepku 40

XXIII. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek – Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení 2018
Okresná futbalová súťaž – kategória MUŽI

1.500 €
4.000 €

1.500 €
4.000 €

B. SCHVAĽUJE:
2. rozpočtové opatrenie č. OZ03/2018: presun z položky 700, na účel územný plán z vlastných zdrojov vo výške
10,000,00 EUR na položku 640, na účel šport – dotácie: 450,00 EUR.

Uznesenie č. 16/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. informácie starostky obce,
2. informáciu o vyhodnotení ponúk na nákup osobného motorového vozidla.

83 rokov
Anna Maková, Kpt.Nálepku 12

81 rokov
Mária Kubandová, Clementisova 812
Elena Kršňáková, Kpt.Nálepku 4

80 rokov
Mária Kuklicová, Jánošíkova 481

75 rokov
Milan Datko, Hviezdoslavova 54

VÝKUP POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV
sa uskutoční súbežne S VÝKUPOM PAPIERA 24. a 25. MÁJA (štvrtok a piatok)
Zbierajú sa letáky, noviny, časopisy a knihy bez textilných obalov.
Je potrebné, aby bol papier zviazaný!
5 kg vykúpeného papiera = 1 rolka toaletného papier,
1 kg vykúpeného papiera = hygienické vreckovky 1ks,
10 kg vykúpeného papiera = papierové utierky 1 ks

70 rokov
Mária Tešlárová, Jánošíkova 490
Anna Refková, Kpt.Nálepku 273
Ján Siman, Clementisova 758

65 rokov
Mária Hlavatá, Clementisova 755
Jolana Baksová, Clementisova 761

60 rokov

OLEJ sa bude vykupovať IBA V 1,5- alebo 2-LITROVÝCHv PET fľašiach.
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 1 ks rolka papiera
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 3 ks hygienických vreckoviek

Milan Chromiak, Pohorelská Maša 70

ZBIERKA OBLEČENIA

NOVORODENCI

sa v Pohorelej uskutoční v dňoch pondelok 28. máj, streda 30. máj a piatok 1. jún
v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch bývalej materskej škôlky.
Je to možnosť pomôcť ľuďom bez domova prípadne tým, ktorí sú v materiálnej núdzi a potrebujú
oblečenie. Zbierať sa bude oblečenie pre deti a dospelých, posteľná bielizeň, uteráky, obuv ...
Darované veci by mali byt opraté a čisté. Prosíme Vás, zvážte funkčnosť, zachovalosť a užitočnosť
každej veci, ktorá má byť darovaná.
Žiadame darcov, aby veci priniesli zabalené v igelitových vreciach, prípadne taškách.

Deň narcisov v Pohorelej
V piatok 13. apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti
rakovine. Aj v našej obci sa práve v tento deň 7 dobrovoľníkov pristavilo pri Vás a ponúkli Vám narcis – symbol zbierky.
Liga proti rakovine tak ako každý rok aj teraz, oslovila
so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou
školou Pohorelá a poskytli 107 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov 8. ročníka - Janka Kamzíková, Silvia
Ševcová, Janka Halušková, Marek Medveď,Vladimír Gavura, Štefan Trčan, Róbert Tlučák - a ponúkali kvety na
najfrekventovanejších miestach v obci a v škole. Pomoc s
prepravou žiakov do Pohorelskej Maše ochotne poskytol
pán Jozef Ševc.
Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ste prejavili spolupatričnosť a zároveň sa rozhodli pomôcť tým,
ktorí s ochorením bojujú. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo
výške 235,72 eur.
Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti za prejavenú podporu!!!
- Ing. A.Pravotiaková -

Milovníkom horehronského folklóru oznamujeme, že v uplynulých dňoch
vydalo hudobné vydavateľstvo MôlčaRekords hudobné CD Ľudovej hudby
Jána Maka a ich hostí - „HUDAJ ME, ROĎINKO“.
CD si môžete objednať e-mailom na adrese oz.skalka@gmail.com alebo si
zakúpiť aj na Obecnom úrade v Pohorelej.
Cena CD je 10,- €.

Nikola Kanošová, Športová 875

ZOMRELÍ
František Janoška
Clementisova 798;
84 r.

Pred 100 rokmi sa narodil Ján ADAM
- verejný činiteľ – ekonóm nar. 06.05.1918 Pohorelá - zomr. 06.03.1975 Bratislava
(otec Ondrej Adam-Garec, matka Mária rod. Kybová)

Vyučil sa za záhradníka. Pracoval ako záhradnícky robotník v Bratislave, potom v Banskej Bystrici 1937-1938, neskôr ako továrenský
robotník v Pohorelej. Od roku 1940 bol príslušníkom finančnej stráže, neskôr pracovník Povereníctva
vnútra,
Povereníctva
výživy.
V
roku 1951 sa stal zástupcom vedúceho oddelenia kontroly plánu na Povereníctve potravinárskeho priemyslu. Popri zamestnaní absolvoval
ekonomickú plánovaciu akadémiu a Vysokú
školu ekonomickú v Bratislave, v roku 1957 získal titul Ing. Od roku 1960 bol vedúci odboru plánovania investícií n.p. Slovnaft v Bratislave.
Ako funkcionár KSČ organizoval politický a
verejný život na Horehroní. Zúčastnil sa prípravy
ilegálneho protifašistického odboja, pomáhal pripravovať ozbrojený odboj. Po vypuknutí SNP bol
krátko
internovaný
v Poľsku.
V rokoch
1968 - 1971 bol poslancom Slovenskej národnej
rady, člen Slovenskej odborovej rady a jej Predsedníctva.

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

1938 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – POVOLANÝ JEDEN ROČNÍK K ZVLÁŠTNEMU VOJENSKÉMU CVIČENIU 21. MÁJA: Rok 1938
je jubilejným rokom nášho Česko-slovenského štátu. 20 rokov tomu, čo Slováci a Česi striasli zo sebaq putá vazalov a stali sa slobodnými a rovnocenným
i národmi medzi ostatnými národami Európy a celého sveta. Za tento čas doháňali sme zvlášte my Slováci mnoho, čo bolo u nás zameškané za stáročia
v područí Maďarov, zvlášte na poli školskom – osvetovom a v uvedomení národnom. A možno skoro všeobecne tvrdiť, že sa nám to skoro za tak krátky čas
podarilo, ačkoľvek ešte v mnohom máme, čo doháňať, aby sme vo všetkom mohli spoločný krok držať so štátmi s vyspelou kultúrou. Tvorivej práci darí sa
najmä v dobách úplného mieru. Vtedy mysle obyvateľov s štátnikov môžu sa zcela venovať vnútornej konsolidácii štátu ako prácam politickým, sociálnym,
hospodárskym, kultúrnym atď. Poprevratová doba bola na toto zvlášť výhodná. Vojnové hurhaje prestaly, len úbohé siroty a váleční invalidovia pripomínali
ľuďom hrôzy válečných čias. Ale hovorí sa: „Čas bolí, čas hojí.“ Tak pomaly aj na tieto zjavy sa zabúdalo a ľudstvo vrátilo sa do normálneho diania čias
mierových už aj preto, lebo všeobecne sa tvrdilo, že po tak hroznej vojne ako bola svetová, už na mnohé a mnohé roky bude ľudstvo ušetrené od vojny.
A hľa, neminulo ani celých 20 rokov od ukončenia posledných bojov a revolúcií, už zas začalo sa „brnkať šabličkami“. Okolité štáty, zvlášte naši južní
a západní susedia neboli a nie sú spokojní s dnešným stavom a rozdelením mapy Európy, domáhajúc sa na jedenj strane stratených kolónií, na druhej strane
chceli by k materskej ríši pripojiť všetkých svojich rasove a rečove rovných spolubratov pridelených svetovými mierovými zmluvami k rôznym susedným
štátom. Rakúsko sa tomuto dlho bránilo, až konečne bez jednej kvapky krve padlo ako zrelé jablko do lona ríše nemeckej. Naši, lepšie rečeno českí sudedskí
Nemci jasali nad privtelením Rakúska k ríši preto, lebo boli presvedčení, že príde teraz rad na nich.
Podľa písania česko-slovenských novín a podľa hlásenia v česko-slovenskom rozhlase malo k tomu skutočne aj dôjsť 21. mája 1938, keď vraj boly vyslané
smerom k našim štátnym hraniciam nemecké ríšske vojská. Ešte vraj nemecké vojská nedosiahly našich hraníc, keď minister národnej obrany Machník
povolal jeden ročník vojakov záložníkov, ktorí behom niekoľko hodín obsadili betonové zákopy nášho štátu v blízkosti hraníc.
Táto mobilizácia jedného ročníka previedla sa jedinečným spôsobom. Záložníci – vojaci, ktorí podliehali tomuto nariadeniu, boli roztratení za prácou po
rôznych krajoch. Táto roztrúsenosť mobilizovaných však nijako neprekážala rýchlemu nastúpeniu do zbrane, lebo četníctvo alebo vojsko došlo autami až
na tvar miesta, kde povolaní pracovali. Naložili ich do aut, odviezli do najbližšej posádky alebo četnícku stanicu a tam ich ihneď vystrojili a vyzbrojili
a odvážali na hranice.
Keď sa toto regrutovanie dialo, nikto nevedel, čo sa deje a o odvádzaných kolovaly všelijaké domnienky medzi ľudom. Len vo večerných hodinách dozvedeli
sme sa pravú príčinu odvážania mužov.
OBECNÉ VOĽBY: Do týchto rozháraných a úzkostlivých dní boly vypísané voľby do obcí, ktoré sa vlastne maly previesť už v minulom roku. Vláda
však, nevedno z akých príčin, vypísala len v tomto roku. Písalo sa v novinách a rečnilo sa do rádia, že tieto voľby do obcí nebudú politické, ale myslím
a som toho presvedčenia, že ani predošlé voľby do obecných zastupiteľstiev neboly menej politické, ako tieto. Agitovalo sa pred nimi práve tak, ako keby to
maly byť voľby do parlamentu. V niektorých obciach republiky boly voľby 22. mája, v iných 29. mája a vo väčšine obcí 12. júna. U nás v Pohorelej boly
voľby do obecného zastupiteľstva určené na 12. júna.

1948 (zapísal kronikár Anton Vajcík) – STAVBY: Bolo vystavených 15 rodinných domkov nákladom asi 1,200.00.-Kčs.
OBECNÉ HOSPODÁRSTVO: Ako každý rok i tohto roku bol rozpočet riadnych potrieb a mimoriadnych. Investície boly v pokračovaní prác začatých v prvom roku dvojročnice (r.1947). Preliminár príjmový činil 208.498.-Kčs; výdavkový činil 713.074.-Kčs; schodok 504.576.-Kčs. Skutočný
príjem bol 1,300.473 Kčs; výdavol bol 751.357 Kčs.; zvyšok činil 549.116 Kčs
POPULAČNÉ HĽADISKO: V roku 1948 narodilo sa dovedna 65 osôb, z toho v Pohorelej 58 a v Pohorelskej Maši7. Zomrelo dovedna 32 osôb,
z toho v Pohorelej 23 osôb a v Pohorelskej Maši 9 osôb. Počet sobášov: 36.
NÁRODNÉ POISTENIE: Zákonom č.49/48 bolo zavedené národné poistenie, ktoré sa vzťahuje na všetky druhy prác všetkých povolaní, i na
také, čo dosiaľ poisťovacej povinnosti nepodliehaly (napr. furmani, roľníci). V dôsledku tohto nového poistenia v našej obci sociálne pomohlo sa asi
180 rodinám, v ktorých hlava domácnosti dostáva podporu ak je vo veku nad 65 rokov, alebo i mladší, keď je uznaný úradne za práceneschopného.
Zákon po stránke sociálnej má veľký význam, lebo zabezpečí v starobe každému na pomoc odkázanému istý mesačný príjem.
1958 (zapísal kronikár Ján Príšin) – POKUS O OŽIVENIE RESPEKTÍVE ZNOVU-VYTVORENIE SÚBORU KRÁĽOVA HOĽA: V tomto roku
opäť bol urobený pokus o znovu – otvorenie súboru Kráľova hoľa. Ujal sa toho Ján Príšin, riaditeľ OSŠ a Matej Pompura Dupkoš, bývali vedúci súboru.
Súbor sa vytvoril z pohoreľských chlapcov a dievčatá doplnili učiteľky OSŠ. Súbor začal sľubne nacvičovať a dňa 1.mája 1958 vystúpil verejne v Brezne. Po
tomto vystúpení zastala jeho činnosť snáď už naveky. Hlavným dôvodom pre zánik tohoto súboru sú finančné ťažkosti, lebo bez financií nemožno zabezpečiť
súbor nie patričnými krojmi ani zaistiť k nemu hudbu, ktorá má veľmi dôležitú rolu.

 r.1958 - Dievčatá (väčšinou učiteľky) obnoveného súboru na 1.mája v Brezne.

 r. 1978 - Krojované účastníčky výstavy Agrokomplex
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