informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

NOVEMBER 2017;

- ZADARMO -

„CTÍME ŤA , JESEŇ ŽIVOTA“
Aká to rozmarná hra prírody,
Aká to radosť z prežitých dní,
I keď už čarokrásna jeseň prichodí,
I vtedy ich neopustia nádherné sny.
Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aspoň na pár chvíľ spomalíme rýchle tempo života, pristavíme sa pri našich blízkych, starých rodičoch, ujoch, tetách, susedoch,
pozdravíme ich, venujeme kvietok, pohladkáme po vráskavých rukách, vypočujeme a oceníme ich múdre rady.
Naše babičky, dedkovia, tety a ujovia prešli jarou i letom svojho života. Prišla jeseň. Všetko ide tak, ako v kolobehu prírody musí ísť. Jar a leto
vyplnili statočnou prácou a pokojná jeseň prináša svoje plody.
"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila 23.10.2017 PK – spoločenské vedy pri ZŠ s MŠ Pohorelá pestrý kultúrny program. Symbolickou
kytičkou uvitou z piesní a básní, tancov a dramatických výstupov popretkávaných hudobnými číslami si spolu so žiakmi chceli uctiť starších ľudí v
našom okolí. Peknými pozdravmi prispeli aj deti zo školského klubu a sladkou pozornosťou p. starostka obce Ing. Jana Tkáčiková. Pre členov Klubu
dôchodcov a starších občanov Pohorelej bolo popoludnie strávené na pôde školy spestrením pokojného toku dní. Účinkujúci i hostia vytvorili
neobyčajné spoločenstvo, ktoré naplnila radosť, harmónia a pohoda.
Žijú medzi nami. Stretávame ich na ulici, v autobusoch, v obchodoch.
Neprechádzajme okolo nich bez pozdravu, bez povšimnutia. Obklopme ich pozornosťou, zaujímajme sa o ich skúsenosti. Obdarujme starých ľudí
láskou, úctou, slušnosťou, uvoľnením miesta, pomocou v ťažkostiach. Aby mal človek ku človeku blízko. Na tichý úsmev, nežné pohladenie, milé
slovo...
Skúsme nájsť spôsob, ako našim starkým prejaviť úctu a lásku nie iba jeden deň, či mesiac v roku, ale stále. Aby nemali pocit, že sú zbytoční
a osamotení. Aby jeseň ich života bola pokojná a radostná.
Skloňme sa s úctou pred rokmi, ktoré naplnili činmi pre blaho nás všetkých.
Sú pre nás studničkou múdrosti, z ktorej sa môžeme napiť, oázou pokoja a pohody, do ktorej sa vždy radi vraciame.
Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý.
Mgr. M. Skladaná

STRETNUTIA PO ROKOCH .....

V Pohorelej sa po rokoch stretli pohorelskí rodáci, spolužiaci ... tohtoroční jubilanti. Na pôde Obecného úradu v Pohorelej ich privítala starostka
obce Ing. Jana Tkáčiková spolu s členmi ZPOZu, ktorí ich pozdravili aj kultúrnym programom – 16. septembra tohtoroční 60-níci (na fotografii vľavo) a
28. októbra tohtoroční 50-níci (na fotografii vpravo).

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
19.11. ŠK ORLOVÁ – ŠK Podpoľanie Stožok
súťažné stretnutie 3. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

Termíny zberu plastov
7. november

Termíny zberu komunálneho odpadu
8.11.

5. december

Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané
vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše stlačiť, aby
sa zmenšil ich objem!) Zbiera sa od 8:00!!

22.11.

6.12.

20.12.

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

Obecný úrad v Pohorelej, PD AGROPohorelá, ZŠ s MŠ Pohorelá, DFS
Mladosť, MO MS Pohorelá a OZ OPORA Pohorelá Vás pozývajú na

V obci Pohorelá sa dňa 4.11.2017 zúčastnilo volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 638 oprávnených voličov z celkového počtu 1926 zapísaných, čo predstavuje 33,13 %-nú účasť. Účasť v okrese Brezno bola 41,83% a celková účasť v banskobystrickom kraji 42,29%.

Podnikateľským subjektom ponúkame počas podujatia na námestí
možnosť predaja voňavých pochutín (i nápojov), ako aj iných (podľa
možností vianočných) výrobkov – bližšie info na OÚ v Pohorelej.

26.12.

„O PUTOVNÝ LOPÁR“

24. ročník športovo-spoločenského podujatia
-štefanského volejbalového turnaja
pohorelčanov a návštevníkov Pohorelej
(OZ OPORA, OÚ Pohorelá)

30.12. ŠACHOVÝ TURNAJ
vianočný turnaj v RAPID-šachu
(ŠK ORLOVÁ)
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

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

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

Pre voľby predsedu BBSK bolo odovzdaných 625 platných hlasovacích lístkov.
Ako sme v Pohorelej hlasovali za jednotlivých kandidátov: Ján Lunter –
306 hlasov (48,96 % z platných hlasovacích lístkov), Martin Juhaniak –
140 (22,4%), Marián Kotleba - 130 (20,8%), Igor Kašper – 26 (4,16%),
Stanislav Mičev - 5 (0,8%), Milan Urbáni – 5 (0,8%), Viliam Baňák – 3
(0,48%), Michal Kantor – 3 (0,48%), Miroslav Gálik – 2 (0,32%), Martin
Klus - 2 (0,32%), Pavel Greksa – 1 (0,16%), Alena Pivovarčiová – 1
(0,16%), Jozef Šimko – 1 (0,16%).
V hlasovaní v rámci celého banskobystrického kraja najviac hlasov získal nezávislý
kandidát Ján Lunter, ktorý sa stal novým županom. Svoj hlas mu odovzdalo 99.169 voličov
(čo je 48,53% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov).
Pre voľby poslancov BBSK bolo v Pohorelej odovzdaných 623 platných hlasovacích lístkov.
Ako sme hlasovali za jednotlivých kandidátov: Tomáš Ábel – 242 hlasov, Marcel Pollák –
210, Andrea Kirschová – 184, Martin Juhaniak – 182, Eva Laurinc Wolframová – 159, Slavomír Pôbiš – 148, Daniel Struhár – 144, Jozef Tokár – 115, Jaroslav Demian – 112, Andrej
Barančok – 86, Ivan Brozman – 73, Ján Mora – 67, Tatian Čontofalská – 64, Jozef Krutel –
62, Milan Macuľa – 62, Martin Ridzoň – 59, Ľubica Štugnerová – 59, Peter Ridzoň – 58, Ivan
Bobák – 56, Ján Račák – 47, Vratko Strmeň – 47, Marián Pavúk – 46, Bohuslav Nemky – 37,
Jerguš Ridzoň – 34, Miroslav Fašang – 28, Zuzana Kúdelková – 21, Roman Švantner – 21,
Milan Belko – 20, Ingrid Poliaková – 18, Peter Bánik – 17, Janka Halgašová – 17, Juraj
Uhrin – 12, Michal Kantor – 10, Peter Halás – 6, Jozef Harvan – 6, Juraj Lokša – 6, Elena
Majerová – 6, Andrea Mojžišová – 6, Michal Gubár – 5, Ján Ciglan – 4, Andrej Majerík – 4,
Marek Trnavský – 4, Peter Ondriaš – 1.
V okrese Brezno sa volieb celkovo zúčastnilo 21.152 voličov. Najviac hlasov získali
a najbližších 5 rokov budú náš okres zastupovať v Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (všetko nezávislí kandidáti):

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

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

ZUMBA
každý pondelok
17:30 – 19:00 v telocvični
predcvičuje Ing. Jarmila Trčanová

Beh vďaky k bunkru na Rovni
Základná organizácia SZPB Pohorelá v spolupráci
s Obcou Pohorelá a OZ OPORA usporiadala 1. septembra
druhý ročník bežeckého podujatia pri príležitosti 73. výročia
SNP.
Trať so štartom pri železničnej stanici dlhou 4,4 km
s prevýšením 280 m najrýchlejšie prekonal Ľubomír Baksa
s časom 21 min. 23 sek., pred druhým Petrom Halajom
(22:06) a tretím Jozefom Šluchom (22:12). Poradie na
ďalších miestach 4. Andrej Polák (22:19), 5. Ján Syč (23:44),
6. Miroslav Malecký (24:38), 7. Štefan Puťoš (25:12), 8. Ivan
Tešlár (27:30), 9. Maroš Siman (27:50), 10. Radoslav Terek
(32:18).
Žiacke kategórie zdolávali trať dlhú 3 km s prevýšením
200 m: mladšie žiačky – 1. Kristína Součeková (33:14),
staršie žiačky – 1. Janka Balážová (23:35),
starší žiaci – 1. Milan Kováč (23:35)

JUDr. Tomáš
Ábel, PhD.
(12.799 hlasov)

Mgr. Martin
MUDr. Eva
Mgr. Daniel
Juhaniak Laurinc Wolframová Struhár
(7.578)
(4.561)
(3.922)

Ing. Miroslav
Fašang
(3.634)

( Účasť voličov v Pohorelej v predchádzajúcich voľbách do BBSK:
rok 2001: 1. kolo – 21,82%, 2. kolo – 25,12%;
rok 2005: 1. kolo – 24,04%, 2. kolo – 24,51%;
rok 2009: 1. kolo – 24,61%, 2. kolo – 14,36%;
rok 2013: 1. kolo – 15,81%, 2. kolo – 22,87%;)

Šachový klub Orlová POHORELÁ, ZŠ s MŠ
Pohorelá,
Obecný
úrad
v Pohorelej
21.10.2017
- súťaž
Mocná
ruka a KŠZ
Banská
Bystrica
boli usporiadateľmi
V sobotu
21. októbra
Majstrovstiev okresu Brezno žiakov v rapid šachu, ktoré sa konali 18.10. v našej
škole. Súťažili žiaci a žiačky základných škôl
a 1. stupňa osemročných gymnázií vo veku 6
- 15 rokov z okresu Brezno.
Z našich mladých šachistov skončili na medailových pozíciách Adam Kanoš a Bianka
Tlučáková, ktorí obaja vyhrali kategóriu žiakov i žiačiek. A aj vďaka pekným herným výkonom ďalších našich žiakov (Miroslav
Dudáš, Róbert Tlučák, Dávid Krajčí-Farský,
Jozef Šajša) sa naša ZŠsMŠ stala víťazom aj
v kategórii družstiev.

Adam Kanoš a Bianka Tlučáková s riaditeľom majstrovstiev Jozefom Kanošom a riaditeľom ZŠsMŠ Pohorelá Mgr. Jozefom Šajšom.

Oblastná futbalová súťaž mužstiev okresov Brezno a Banská Bystrica– I. trieda
Výsledky stretnutí TJ Mladosť Pohorelá
v jesennej časti ročníka 2017/2018:

Poradie po jesennej časti:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI

TJ Mladosť Pohorelá – FK Šalková B 3:2 (0:1)
TJ Mladosť Pohorelá – TJ Tatran Č.Balog 0:4 (0:2)
TJ Mladosť Pohorelá – FK Sokol Nemecká 2:4 (1:2)
FK Sokol Braväcovo - TJ Mladosť Pohorelá 9:2 (3:0)
TJ Mladosť Pohorelá – ŠK OPL Poniky 1:5 (0:2)
FK Brezno - TJ Mladosť Pohorelá 8:0 (2:0)
TJ Mladosť Pohorelá – OFK Slovenská Ľupča 2:3 (0:3)
FK 34 Brusno-Ondrej - TJ Mladosť Pohorelá 2:0 (0:0)
TJ Mladosť Pohorelá –TJ ŠK Hronec 1:1 (0:0)
FK Podkonice – TJ Mladosť Pohorelá 12:0 (5:0)
TJ Mladosť Pohorelá TJ Partizán Osrblie 0:0 (0:3)
OFK Slovan Valaská – TJ Mladosť Pohorelá 4:0 (2:0)

93 rokov
Ján Vírus, Orlová 602

88 rokov
Mária Tešlárová, Kpt.Nálepku 276

87 rokov
Anna Simanová, Kpt.Nálepku 115

86 rokov
Emília Datková, Pohorelská Maša 75

85 rokov
Ján Adam, Jánošíkova 455

84 rokov
Antónia Malecká, Jánošíkova 480

83 rokov

Andrejcová Vertikal 2017

Anna Krajčiová, Hviezdoslavova 53

V krásnom jesennom počasí sa v Pohorelej v sobotu 14. októbra konalo skvelé športové podujatie s medzinárodnou účasťou Andrejcová Vertikal 2017 – „výbeh z pohorelského námestia na Andrejcovú“, ktoré zorganizovalo OZ Horské spoločenstvo. 48 pretekárov (z toho 8 žien) sa muselo popasovať s náročnou trasou
dlhou 5,5 km s prevýšením až 760 m. Víťazom v kategórii Muži do 40 rokov ako aj absolútnym víťazom
pretekov sa stal Andrzej Długosz z Poľska, ktorý trasu zdolal v rekordom čase 31 min. 51 sek.
Poradie na ďalších miestach v kategórii Muži: 2. Jakub Dekrét (33:57), 3. Boris Obiergries (37:11), 4. Ján
Klíma, 5. Ján Siman (39:32 – Majster Pohorelej), 6. Peter Kalman (40:13), 12. Jozef Šluch (41:51), 23. Peter
Brenčič (54:05).
V kategórii Ženy vyhrala v rekordnom čase 51:35 Mariana Šebestová. Ďalšie poradie: 2. Andrea Ličková
(54:40), 3. Lucia Zajacová (1:00:47), 4. Ľudmila Ridzoňová (1:11:32 – Majsterka Pohorelej)), 5. Tina Kovalančíková (1:12:19).
Kategória Seniori: 1. Zbigniew Jaworski (36:05), 2. Ján Pokľan (36:58), 3. Marek Tabernaus (41:58), 4.
Ľubomír Baksa (43:12), 5. Peter Štulrajter (43:53), 10. Peter Halaj (49:29), 14. František Nikel (59:17).
Kategória Seniorky: 1. Daša Adameková (54:08), 2. Zita Šucháňová (1:04:58), 3. Mária Niklová
(1:07:06).

81 rokov
Jozef Borlok, Kpt.Nálepku 171
Jozef Polák, Hviezdoslavova 63
Emília Murínová, Pohorelská Maša 19

80 rokov
Anna Syčová, Orlová 609
Mária Janošková, Orlová 600

75 rokov
Mária Gavurová, Hviezdoslavova 48
MUDr. Michal Obložinský, Poh.Maša 10

70 rokov
Mária Kuklicová, Partizánska 525

65 rokov
Ján Baksa, Nová 347
Ján Puťoš, Jánošíkova 447
Ján Krešák, Nová 344
Anna Pompurová, Clementisova 742

60 rokov
Jozef Kanoš, Za Vŕšok 228
Mgr. Františka Baksová, Orlová 577
Karol Hudák, Clementisova 775
Ján Polák, Kpt.Nálepku 17

NOVOMANŽELIA
Lukáš Pokoš, Brezno
a Veronika Harvanová, Za Hronom 834

OZ OPORA získalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja
Po tom čo sa v roku 2012 po prvý krát pohorelský futbalový tím pre nezáujem hráčov neprihlásil
do súťaže, prišli v Pohorelej 2 sezóny bez futbalu. V roku 2014 sa futbalisti znovu zmobilizovali, došlo k omladeniu hráčskej základne. Športové nasadenie, húževnatosť hráčov a seriózny prístup hráčov k reprezentácii
futbalového klubu a našej obce sa prejavil na stúpajúcich výkonoch. Toto všetko v sezóne 2016/2017 vyvrcholilo celkovým víťazstvom skupiny a postupom pohorelských futbalistov do vyššej triedy.
Pohorelskí diváci preto v novej sezóne môžu vidieť na pohorelskom ihrisku kvalitnejších súperov. K zvýšenej atraktivite futbalových stretnutí veľkou mierou určite prispieva aj svetelná tabuľa s časomierou. Svetelná tabuľa neslúži len divákom, ale aj rozhodcom a usporiadateľom. I samotní hráči sa vďaka nej
ľahšie orientujú a všetci majú jasnejší obraz o dianí na ihrisku. Doteraz akýkoľvek ukazovateľ skóre i času pri
podujatiach chýbal.
S myšlienkou sprehľadniť a zatraktívniť futbalové (ale aj ostatné športové) podujatia prišlo Občianske združenie OPORA Pohorelá. Projekt by sa nepodarilo zrealizovať bez pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja. Na svetelnú tabuľu s časomierou prispel Banskobystrický samosprávny kraj dotáciou zo
svojho rozpočtu vo výške 1.000,- €. Celkové náklady na projekt boli vo výške 1.140,- €.
Finančné prostriedky boli použité na nákup svetelnej tabule, nákup, montáž a osadenie nosnej
konštrukcie a ochrannej skrinky.
Samotná svetelná tabuľa je prenosná a preto sa bude dať použiť napríklad aj v telocvični pri
množstve športových podujatí, ktoré OZ OPORA organizuje, či spoluorganizuje – turnaje volejbalové, nohejbalové, hokejbalové, stolnotenisové. Keďže tabuľa je vybavená i časomierou, nájde svoje využitie aj pri detskej cyklistickej časovke i bežeckých podujatiach.
J.Pompura – predseda OZ OPORA

Patrik Oláh, Banská Bystrica
a Mgr. Janka Baranová, Jánošíkova 397
Ing. Michal Fukas, Banská Bystrica
a Mgr. Darina Baksová, Jesenského 121
Ing. Cyril Kvasnička, Hliník nad Hronom
a Mgr. Janka Piliarová, Jánošíkova 427

ZOMRELÍ
Mária Vírusová, rod. Srnková
Jánošíkova 440;
86 r.
Juliana Vosková, rod. Halajová
Clementisova 737;
83 r.
Tomáš Vojtko
M.R.Štefánika 698;

64 r.

Z k r o n i k y o b c e P o h o r e l á:

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

1947 (zapísal kronikár Anton Vajcík) – STAVBA VODOVODU, ZACHYTENIE PRAMEŇOV: Zdraví občania sú základom pre vývoj obce, národa
a štátu. V poslednej dobe, najmä v rokoch 1944, 1945 a 1946 obec Pohorelú zamorila epidemická nemoc – týfus. Na týfovú chorobu zomrelo v uvedených rokoch okolo 100 občanov – hlavne do 25 rokov. Rozširovateľom tejto nemoci je nezdravá pitná voda. Naliehavý verejný záujem, najmä
zdravotno-sociálna otázka vyžaduje, aby v obci Pohorelej čím skorej postavil sa vodovod, ktorý zamedzí ďalšie šírenie týfovej nemoci. S prípravnými
prácami započalo sa už v roku 1946. V roku 1947 previedlo sa definitívne zachytenie prameňov pre stavbu obecného vodovodu. Bola postavená
nádrž (malý rezervoár) pri prameňoch takzv. „Pod Úplaz“. Náklad na prípravné práce činil 446.165,75 Kčs. Obec na to dala 40%, štát 60%.
STAV MIESTNEHO PRIEMYSLU: Továreň v Pohorelskej Maši
V o
v í r e
č a s u
. . .
volá sa teraz Slovenské závody na smaltovaný a železný tovar, národný podnik. Vyrába lignos-dosky a plechové škatule. Zamestnáva
280 osôb i s úradníctvom. Táto továreň odkúpila dom č.p.40 v Poh.
Maši, dom bývalého majiteľa Juraja Kriaka za 140. 000.- Kčs. Dom
prerába sa na naturálne byty pre zamestnancov závodu. Prirážky sa
neplatia, boly zrušené zákonom o dvojročnom pláne a dostávajú sa náhradové prídely.
DRAŽBY: Pre neplatenie priamych daní boly v roku 1947 i dražby
– asi 20.
HĽADISKO POLITICKÉ: Občania boli organizovaní väčšinou
v Komunistickej strane a v menšine v Demokratickej strane.
1977 (zapísal kronikár Július Orolín) - ZDRAVOTNÍCTVO: Zdravotné
služby našim občanom celý rok poskytovalo Zdravotné stredisko v Pohorelskej Maši. Po organizačnej stránke v porovnaní s minulým rokom
nenastali nijaké zmeny. Má štyri oddelenia, obvodné, zubné, detské a
ženské. Natrvalo lekármi obsadené sú len obvodné a zubné. Obvod↑ Dnešní 50-níci ↓
ným lekárom bol do septembra MUDr. Patráš Igor, ktorý sa odsťahoval do Medzibrodu. Po ňom toto oddelenie prevzal MUDr. Krochta
František, ktorý prišiel z Prešova. Zubnou lekárkou je MUDr. Koláriková Veronika. Do detského a ženského oddelenia chodia naďalej ordinovať lekári z Okresného ústavu národného zdravia v Brezne. Vo
všetkých oddeleniach pracuje 13 zdravotných sestier. Stredisko má
k dispozícii 6 sanitiek, ktoré obsluhuje 6 rodičov. V zdravotnom stredisku je stála nočná pohotovostná služba pre obvod Polomka až Švermovo.
Pri zdravotnom stredisku je aj lekáreň, v ktorej vedúcim je PhMr. Babay Ondrej.
SOCIÁLNE POMERY: Na peňažité a vecné dávky a služby sociálneho zabezpečenia sa v tomto roku v celoštátnom meradle vynaložilo
60 miliárd Kč, t. j. o 2,7 percent viac jako v roku 1976. Na náklady na
zabezpečenie matky a dieťaťa pripadlo 14,2 miliárd Kč, na dávky dôchodkového zabezpečenia sa vynaložilo 36,7 miliárd Kč. Počet vypláDnešní 60-níci ↓
caných dôchodkov dosiahol 3 670 000, to znamená, že oproti roku
1976 sa zvýšil o 39 000 dôchodkov pracovníkov sa nápadne zvýšila a
koncom tohoto roku predstavovala v celoštátnom meradle 1 097,- Kč.
V našej obci sa výplata dôchodkov oproti minulému roku tiež zvýšila.
Počet dôchodcov stúpol zo 711 na 732 a suma výplatných dôchodkov
sa zvýšila zo 7 581 520,- Kč na 8 057 484,- Kč. Rovnako sa zvýšil aj
priemerný mesačný dôchodok z 880,- Kč na 917,- Kč. Aj keď výška
priemerného mesačného dôchodku nedosahuje ešte celoštátny mesačný
priemer, predsa tieto číselné údaje sú dôkazom neustále sa zvyšujúcej
starostlivosti nášho socialistického zriadenia o prestarlých občanov aj
v našej obci.
ODBER TLAČE: V tomto roku Poštová novinová služba doručovala
naším občanom noviny, časopisy a ostatnú tlač v nasledujúcich počtoch:
Noviny
315
Časopisy
984
Zahraničná tlač
282
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