informačné noviny Obce Pohorelá;
Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového
spoločenstva Pohorelá so sídlom Nová 392, Pohorelá,
pozýva všetkých členov spoločenstva na
zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa
uskutoční v nedeľu 28. júna 2020, o 14:00
Zároveň pozýva všetkých členov spoločenstva na
zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. júna 2020, o 14:15
v prípade nedostatočného počtu hlasov pre rozhodovanie
riadneho valného zhromaždenia.
Zasadnutia
valných
zhromaždení
sa
uskutočnia
v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou v Pohorelej, na adrese Kpt. Nálepku 878 v Pohorelej, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania VZ
2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zhromaždenia
5. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločenstva za r. 2019
6. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti
7. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2019
8. Návrh výrobno-finančného plánu na r. 2020
9. Návrh na rozdelenie zisku
10. Diskusia
11. Uznesenia
12. Záver

ročník XVI.;

JÚN 2020;

- ZADARMO -

PIETNA SPOMIENKA - 75. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY
V predvečer
významného výročia
ukončenia druhej svetovej vojny predseda
základnej organizácie Ján Lakanda spolu s
pokladníčkou Máriou Hazákovou, položili
veniec a zapálili sviečky na dvojhrobe všetkým
padlým pochovaným v miestnom cintoríne. V
deň výročia ukončenia vojny v Európe 8.5.2020
sme siedmi členovia výboru a starostka obce
Pohorelá Ing. Jana Tkačíková položili kyticu
kvetov k pamätníku padlých v oboch svetových
vojnách. Uctili a poklonili sme sa nehynúcej
pamiatke všetkých padlých v oboch vojnách.
Predseda ZO vo svojom krátkom prejave,
poukázal na množstvo obetí, ale aj odvahu všetkých, ktorí bojovali v radoch armády, ale aj dobrovoľníkoch bojujúcich v polovojenských zoskupeniach. Pripomenul, že sa nesmú zabúdať a prekrúcať dejinné udalosti o našich osloboditeľoch.
Boli to predovšetkým vojaci Sovietskej a Rumunskej armády, ktorá prvá vstúpila do našej
obci.
- J.Lakanda -

Účasť členov spoločenstva na zasadnutiach valných zhromaždení je nutná.
Poučenie: Členovia spoločenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
Dostávame sa do poslednej fázy uvoľňovania opatrení. Nákazu COVID-19 sa nám
podarilo dostať pod kontrolu, ale ešte sme úplne nevyhrali. Stále sa môžeme nakaziť.
Naďalej dodržiavajte zásady R.O.R.!
Umývajte si často a dôkladne ruky.
Na verejnosti si držte od ostatných odstup aspoň 2 metre.
Noste rúško vždy, keď ste v blízkom kontakte s cudzími ľuďmi v uzavretých priestoroch.
Od 20. mája vonku rúško nosiť nemusíte. No ak sa k ostatným priblížite na menej ako 2
metre, nasaďte si ho.
S pandémiou COVID-19 bojujeme už tretí mesiac. Naša krajina sa za ten čas stala pre ostatné štáty príkladom, ktorý je hodné nasledovať. Hlavne vďaka disciplinovanosti a zodpovednosti nás všetkých sa nám spoločne podarilo udržať nákazu mimo extrémneho, nekontrolovateľného šírenia.
Možnosť nakaziť sa COVID-19 však stále existuje. Preto nepodceňme hrozbu, ktorá ešte
existuje. Vírus je veľmi variabilný a prejavuje sa rôzne. U niekoho sa príznaky nemusia objaviť vôbec, iný môže zomrieť. COVID-19 je 2x nákazlivejší ako sezónna chrípka. COVID-19
môžete šíriť aj vy, hoci necítite príznaky ochorenia. Príznaky COVID-19 sa prejavujú pomalšie,
ako pri sezónnej chrípke, pretože inkubačná doba môže trvať 2 až 14 dní, zatiaľ čo inkubačná
doba sezónnej chrípky je len 1 deň. Nedodržiavanie hygienických zásad zvyšuje riziko šírenia
nákazy.
Všetky dôležité a overené informácie o koronavíruse a chorobe COVID-19 nájdete
na internetových stránkach:
www.korona.gov.sk (CALL CENTRUM 0800 221 234 alebo *0123)
Úrad verejného zdravotníctva SR - http://www.uvzsr.sk/
Ministerstvo vnútra SR - http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus
Ministerstvo zdravotníctva SR - https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
Inštitút zdravotnej politiky - https://izp.sk/covid-19/
Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách (najmä verejnoprávnej
)

VÝZVA VLASTNÍKOM, NÁJOMCOM
A SPRÁVCOM PÔDY
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor,
u p o z o r ň u j e
a
v y z ý v a
každého vlastníka, nájomcu a správu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §
3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie
kvalitatívnych vlastnosti poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej
poškodením a degradáciou;
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín;
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí;
4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje. poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v letných a jesenných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych
predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
21.6. ŠK Orlová – Klopačka ŠK B.Štiavnica
súťažné stretnutie 9. kola krajskej šachovej
4. ligy C21 – školská jedáleň od 10:00 hod.

9.-12.7. FIDE OPEN POHORELÁ
XX. ročník turnaja v rapidšachu
info a prihlášky: ŠK Orlová,– 0907815650,
adamik@pobox.sk

18.-19.7. NÍZKOTATRANSKÁ STÍHAČKA
11. ročník pretekov jednotlivcov v kategórii “ultra-trail” so 103 km dlhou trasou vedúcou hlavným hrebeňom Nízkych Tatier väčšinou vo vysokohorskom teréne z obce Telgárt na Donovaly).
https://stihacka.hiking.sk/

25.7. POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL
SUMMER CLASIC
11. ročník hokejbalového turnaja o KantaCup
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

V súlade s platnými opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva SR, ktorými sa okrem iného povoľuje
používanie vnútorných športovísk verejnosťou, je
od 3. júna 2020 opäť k dispozícii pre verejnosť )
telocvičňa základnej školy za podmienky
dodržiavania hygienických predpisov.
Pri pohybových aktivitách nie sú potrebné rúška.

Pečivo z Horehronia firmy Bartrans získalo
značku „Regionálny produkt HOREHRONIE“
Vôňa pomletých orechov a maku, medu i tmavej čokolády. Maslová
chuť jemného cesta koláčikov rozplývajúcich sa na jazyku. Sladkastá plná chuť
ovocia v lekvári, ktorý kedysi staré mamy zavše schovávali pred mlsnými jazýčkami malých pomocníkov. To všetko sa ukrýva v krabičke Pečiva z Horehronia, ktoré s láskou pečú v cukrárenskej výrobe BARTRANS Pohorelá podľa
desaťročia tradovaných receptov šikovných pekárok.
Obsahom tejto tradíciami naplnenej krabičky je niekoľko druhov rôznych trvanlivých koláčikov, ktoré
bývajú súčasťou sviatočných hostín Horehroncov. Vďaka trvácnosti balíčka si Pečivom z Horehronia môžete osladiť aj všedný deň alebo podarovať kus horehronských dobrôt svojim blízkym.
Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá sa používa na označenie výrobkov, produktov a služieb s pôvodom v regióne Horehronie.

ZAČAL SA PREDAJ LÍSTKOV NA „HOREHRONSKÝ EXPRES“
Vychutnajte si počas letných prázdnin jazdu historickým vláčikom na trase
Brezno – Č.Skala – Dedinky a späť po jednej z najkrajších železničných tratí Slovenska
a cez monumentálne technické pamiatky. Atmosféru vo vlaku bezpochyby zaručí
animačný program, ktorý zabaví aj naučí.
Vlak bude premávať v sobotu 25.7, 1.8. a 22.8. Lístky odporúčame si vopred rezervovať (hlavne pri
ceste s bicyklom) a zakúpiť na stránke http://expres.zahoramizadolami.sk/, kde sú zverejnené aj trasy a odchody vlaku z jednotlivých zastávok. Nájdete tu aj tipy na výlety v okolí jednotlivých zastávok. Informácie
získate i na telefónnom čísle 0948 874 620 alebo e-mailovej adrese
Odchody z Pohorelej smer Červená Skala sú o 10:39 hod. a odchody z Pohorelej smer Brezno o 18:00 hod.
Z dôvodu, že pri ostatnom výkupe papiera a kuchynských olejov boli prekročené kapacity
vozidla, uskutoční sa ešte DOZBER 17. JÚLA. Žiadame občanov, ktorí ešte majú nachystaný
na výkup papier alebo olej, nech to nahlásia čo najskôr na Obecný úrad v Pohorelej.

ZA TRIEDENÝ ODPAD NEPLATÍME
Obec Pohorelá, ako súčasť systému ENVI - PAK prevádzkujúceho triedený zber
odpadu, prispela separovaním odpadov v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69.036.000 kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 255 815 958 km,
a teda 6 383-krát obišlo zemeguľu. (Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by
Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.)

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

Za prevádzkovanie triedeného zberu v obci Pohorelá organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK za rok 2019 uhradila náklady v celkovej výške
12.169 € bez DPH.
Výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom hradené z rozpočtu obce boli vo výške
58.275 €. Príjmy z poplatkov boli vo výške 28.179 €.
Náklady na prevádzku čističky odpadových vôd a kanalizácie boli vo výške 35.626 €,
príjmy zo stočného 13.744 €.
V roku 2019 sa v našej obci vyzbieralo celkovo 632,1 ton komunálneho odpadu. Vyseparovaných a zhodnotených zložiek bolo 87,8 ton (papier 19,77 t, sklo 34,44 t, plasty 16,353,
kovy 3,64, kartónové obaly z nápojov 0,257 t, plechovky a kovové obaly 0,317 t, elektroodpad
12,74 t, jedlé oleje 0,33 t). Množstvo netriedeného komunálneho odpadu bolo 544,26 ton
(odpad zo zberných nádob 328,25 t, odpad z veľkoobjemových kontajnerov 214,49 t, drobný
stavebný odpad 1,52 t)
Za triedený odpad neplatíme. Práve naopak – čím viac odpadu vyseparujeme, tým
menší je poplatok za uloženie netriedeného odpadu – menšie je množstvo odpadu, ale menšia
je aj samotná sadzba za uloženie odpadu. Čím vyšší je podiel vytriedeného odpadu, tým
menšie sú pre obce poplatky za uloženie netriedeného zmesového odpadu na skládku.
Bohužiaľ v Pohorelej je úroveň vytriedeného odpadu iba 13,9 %, preto naša obec platí
i v tomto roku druhú najvyššiu sadzbu – až 24 eur za tonu komunálneho odpadu.

Množstvo vytriedeného odpadu sa môže zvyšovať len vďaka obyvateľom,
ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne.

Obec Pohorelá pristúpila od 1. júna 2020 k zmene systému zberu odpadov do veľkoobjemových kontajnerov (zatiaľ v skúšobnej prevádzke) s cieľom možnosti ďalšieho vytriedenia
veľkoobjemového odpadu, ale hlavne s cieľom zabrániť prístupu k odpadu, aby sa odpad nerozhadzoval, nerobil sa neporiadok v okolí kontajnerov a aby nedochádzalo k preplňovaniu
kontajnerov.
Kontajnery sú pristavené v areáli 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.

Termíny zberu plastov
16. 6.

14. 7.

11. 8.

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

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
17. 6.

1. 7.

15. 7.

29. 7.

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

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 9. 6. 2020

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Uznesenie č. 13/2020: 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.

Uznesenie č. 14/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:
1. zapisovateľku: Annu Syčovú;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.

82 rokov
Štefánia Haľaková, Nová 340

C. VOLÍ:

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

81 rokov

Uznesenie č. 15/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

Juraj Krešák, Hviezdoslavova 51

1. Záverečný účet za rok 2019;
2. Celoročné hospodárenie bez výhrad;
3. Nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 303.093,53;

80 rokov

B. POTVRDZUJE:

1. schodok hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 132.029,50 € vyrovnaný z rezervného fondu (tvoreného z prebytkov hospodárenia v minulých rokoch);

Uznesenie č. 16/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Zmenu rozpočtu obce Pohorelá č. OZ 01/2020 na rok 2020 nasledovne:

Príjmové finančné operácie
Čerpanie
46
rezervného fondu
Bežné výdavky
Údržba
majetku

3.1

Kapitálové výdavky
Komunitné
13.5
centrum z RF
Komunitné
13.5
centrum

Funkčná
klasifikácia

454 001

Schválený
rozpočet

Mária Syčová, Nová 345

83 rokov

B. SCHVAĽUJE:

Kód Ekonomická
zdroja klasifikácia

84 rokov

Ružena Chlebušová, Nová 337

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

Kód
programu

JUBILANTI

Upravený
rozpočet
pred zmenou

Zvýšenie
rozpočtu

Zníženie
rozpočtu

Upravený
rozpočet
po zmene

0€

0€

65.000 €

0€

65.000 €

0€

0€

65.000 €

0€

65.000 €

0€

0€

65.000 €

0€

65.000 €

0€

0€

65.000 €

65.000 €

41

635 006

01.1.1

65.000 €

65.000 €

65.000 €

65.000 €

65.000 €

46

717 002

10.9.0

0€

0€

65.000 €

0€

65.000 €

41

717 002

10.9.0

65.000 €

65.000 €

0€

65.000 €

0€

Uznesenie č. 17/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie starostky obce.

Uplynulo 40 rokov od úmrtia Pavla Tonkoviča
- hudobného skladateľa, dirigenta, folklóristu, zberateľa ľudových piesní, spoluzakladateľa a prvého umeleckého vedúceho SĽUKu. V roku 1957 hudobne spracoval pásmo tanečných melódii z Pohorelej a vydal ich na platni vo vydavateľstve Suprafón pod názvom Veselica na Horehroní.
P.Tonkovič sa narodil 13.1.1907 v Podkoniciach, zomrel 22.5.1980 v Bratislave.
V roku 1938 absolvoval štúdium hry na husliach u N.Kubáta na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V rokoch 1950-53 študoval dirigovanie a spev na Vysokej škole múzických
umení.
V rokoch 1929-45 pôsobil ako učiteľ na rôznych miestach, v rokoch 1945-49 bol pracovníkom
rozhlasu v Košiciach, kde založil a dirigoval ľudový inštrumentálny súbor Branisko. Od roku
1951 bol pracovníkom rozhlasu v Bratislave, z toho v rokoch 1954-66 dirigentom Súboru ĽUT Československého rozhlasu, ktorého bol spoluzakladateľom, od roku 1966 bol vedúcim redakcie ľudovej hudby.
Roku 1949 bol spoluzakladateľom a do roku 1951 aj prvým umeleckým vedúcim SĽUKu. V rozhlase rozvinul bohatú
organizátorskú i skladateľskú činnosť. Upravoval ľudové piesne a tance, vytvoril okolo 200 kompozícií z ľudového hudobného materiálu, ktorý zbieral a nahrával po celom Slovensku - Vrchárska nálada, Veselica na Horehroní (Veselica z Pohorelej), Podtatranské obrázky, Do krutu a do šaflika, Hojdana, Hojdana atď.. Hudobne spolupracoval na filmoch Jánošíkova
tradícia a Cesta za ľudovými hudobnými nástrojmi. Zozbierané ľudové piesne vydal v publikáciách Spevy nášho ľudu (Bratislava 1951), Spevy z Oravy (Martin 1954), Terchovské nóty (Bratislava 1957). Na študijných cestách v zahraničí sa venoval aj zbieraniu folklórneho hudobného materiálu krajanov i iných národov (MĽR, BĽR, USA, Kanada, ZSSR, Vietnamská
socialistická republika, Tunisko a inde.) Príspevky o slovenských ľudových hudobných nástrojoch a nástrojovej hudbe
publikoval v odborných a osvetových časopisoch.
Bol Nositeľom Ceny A.Zápotockého (1977), vyznamenaný Za vynikajúcu prácu (1972) a menovaný Zaslúžilým pracovníkom Ministerstva kultúry vtedajšej SSR (1977).

INFORMÁCIA PRE OBČANOV
Chladiace zariadenie v Dome smútku v Pohorelej je stále plne funkčné a
prevádzkyschopné, spĺňa všetky technické normy a požiadavky v zmysle platnej
legislatívy – zabezpečuje trvalé udržanie požadovanej teploty v rozmedzí 0°C až
5°C. Technické a revízne prehliadky sú vykonávané pravidelne.
Ceny za poskytovanie služieb v dome smútku sú určené Všeobecne
záväzným nariadením obce Pohorelá č. 1/2017, ktorým bol vydaný prevádzkový
poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá – za uloženie pozostatkov v
chladiacom zariadení a vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni za
každý aj začatý deň je poplatok
- 7,- € za zosnulých, ktorých posledný trvalý pobyt bol v obci Pohorelá
- 12,- € za zosnulých z iných obcí

Mária Vojtková, Kpt. Nálepku 288
Matej Syč, Clementisova 777
Juraj Halaj, Clementisova 787

75 rokov
Anna Datková, Orlová 660
Mgr. Karol Kubanda, Clementisova 825
Anna Haľaková, Orlová 644

70 rokov
Júlia Veštúrová, Jánošíkova 454
Jozef Janoška, M. R. Štefánika 697
Ján Vojtko-Kubanda, Clementisova 743
Anna Gandžalová, Hviezdoslavova 60
Mária Tajbošová, Partizánska 523

65 rokov
Mária Knižková, Za Vŕšok 217
Emília Malecká, Jánošíkova 475
Mária Fačková, Orlová 661
Mgr. Margita Királová, Kpt. Nálepku 267

60 rokov
Anna Krešáková, Nová 344
Ján Zibrík, Kpt.Nálepku 6
Jozef Vojtko, Športová 359

NOVORODENCI
Nela Súkeníková, Za Hronom 830

ZOSNULÍ
Emília Barcajová, r. Murínová, 83 r.
Emília Janošková, r. Kružliaková, 84 r.
Mária Maťúšová, r. Maková, 74 r.

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

1950 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) – KULTÚRNY SÚBOR AKADÉMIE Z BANSKEJ BYSTRICE: Dňa 7. mája 1950 zavítal 60členný kultúrny súbor Akadémie z Banskej Bystrice a predviedol tu v kino-sále zábavné predstavenie, ktoré obecenstvo veselo pobavilo, takže účastníci
mali z toho veselý zážitok.
KONCERT KRÁĽOV HARMONÍK: Dňa 3., 4. a 5. júna bol v Pohorelej jedinečný koncert stálych hostí československého rozhlasu v Prahe pod
názvom Večer kráľov harmoník. Koncert týchto harmonikárov doprevádzaný spevom i tancom, aký tu v Pohorelej ešte nebol, dobre pobavil a k nadšeniu
strhol vo veľmi hojnom počte sídené obecenstvo v Kino-sále.

VYSTÚPENIE ZÁPASNÍKOV: V nedeľu dňa 18. júna 1950 bolo v Pohorelej pred hasičskou strážnicou tu nezvyklé vystúpenie zápasníkov.
ktoré bolo zaujímavé.

SMRŤ MATEJA TLUČÁKA: Pri práci na hradení bystriny Kompanica stala sa osudná nehoda. Dňa 14. júna 1950 pri práci regulácii tohoto
potoka náhle zomrel Matej Tlučák robotník z Pohorelej číslo popisné 289. Zomrel v mladom veku 31 rokov. Drvil skalu a odrazu na srdcovú porážku
klesol mŕtvy. Nech je česť jeho pamiatke!

1960 (zaznamenal kronikár Vincent Auxt) – HOSPODÁRENIE MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA:

Základné prostriedky (ZP) a drobné krátkodobé predmety (DKP) boli zaplatené z prebytku hospodárenia prevádzky v hodnote: Výrobné stroje a zariadenia (28) ......12.150.- Kčs ,
DKP.....10.437,35.- Kčs.
Od budovy sa platí nájomné, štvrťročne 467,40 Kčs majiteľovi Jozefovi Vozárovi. Výsledky hospodárenia sa odvádzajú do doplnkového rozpočtu
MNV, čo činilo v roku 1958 ..... 10.000Kčs ; 1959 ..... 20.000Kčs; 1960 ….. 11.000Kčs.
Stav peňažných prostriedkov MH k 1. 1. 1961 je nasledovný: Pokladničná hotovosť ..... 208,31Kčs; Bežný účet tržieb od obyvateľstva ..... 25.785,31;
Bežný účet ostatné tržby ..... 43.651,99; Materiálne zásoby ..... 11.834,81
Hospodárenie v roku 1960 bolo nasledovné:
Celkové príjmy ..... 143.133,43 Kčs (z toho tržby od obyvateľstva ..... 95.665,40; od soc. sektoru ..... 47.468,03)
Výdavky celkom ..... 97.531,76 (z toho na mzdy ..... 51.708,49; materiál ..... 34.220,36; DKP ..... 128,-; prevádzková réžia ..... 11.474,91)
Čistý zisk ..... 45.611,67
Na jedného obyvateľa v obci z celkových tržieb pripadá priemerne 47,70 Kčs, a z toho z tržieb od obyvateľstva 31,90 Kčs. Mzdy dvoch zamestnancov:
Jozefa Vozára a Ľudovíta Ďurču sa pohybovali mesačne od 3.080.- do 4.311,40 Kčs.

13. jún 1940, BIRMOVKA
Vládny komisár obce Juraj Šťavina víta J.E. biskupa prešovského Jozefa Čárskeho

Birmovanci a birmovní rodičia
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