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Vážení spoluobčania!
Opäť sme sa ocitli na prahu nového roka. Želáme si
šťastie, zdravie a aby bol nový rok lepší ako ten predošlý. Ten
uplynulý sa iste každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie
vedel a to v každej oblasti. Pri pohľade na minulý rok musím
konštatovať, že bol rokom ťažkým a všetci sme boli skúšaní
zložitou situáciou, ktorú nám priniesla celosvetová pandémia.
Boli sme a sme obmedzení vo všetkých oblastiach života. Neostáva nám nič iné, len vydržať, byť trpezlivý a zachovať si ľudskosť. Nebolo možné realizovať takmer žiadne kultúrne, či spoločenské akcie. Ale verím, že všetko zlé sa raz skončí a verím,
že sa budeme môcť čoskoro vrátiť k životu, na ktorý sme boli
zvyknutí.

P.F. 2022

Foto: V.Hlaváč

Napriek obmedzeným finančným možnostiam sa nám podarilo pokračovať v obnove obecných budov a opravili sme hasičskú zbrojnicu. Stojí v centre obce a preto bolo našou snahou, aby táto budova priniesla nielen energetické úspory, ale aby aj skrášlila centrum obce.
Taktiež sme pokračovali v oprave miestnych komunikácií vyasfaltovaním úsekov, ktoré boli havarijné a je našou snahou pokračovať. V minulom roku sme odstránili stavbu pri budove obecného úradu, ktorá roky chátrala a v posledných rokoch sa stala nebezpečnou. Namiesto
nej vyrástol altánok, ktorý je už v súčasnosti využívaný korčuliarmi.
Opäť pokračujeme v projekte podpory opatrovateľskej služby, ktorý nám umožní vo veľkej miere zníženie nákladov na túto finančne
nákladnú, avšak potrebnú službu pre občanov. Taktiež našej Základnej škole s materskou školou sa podarilo získať finančné prostriedky
na výmenu okien na zostávajúcich budovách. Na základe požiadaviek rodičov sme v septembri otvorili ďalšiu triedu v materskej škole, a tým
mohli byť na predškolské vzdelávanie prijaté všetky deti. Aj vyučovanie v našej škole bolo veľmi ovplyvnené pandémiou a preto veríme,
že sa aj život v našej škole čoskoro vráti do starých koľají. Pevne veríme, že naše ďalšie plány bude možné vzhľadom na finančnú situáciu
ako aj s ohľadom na celospoločenský vývoj realizovať, a že opäť prispejeme k skvalitneniu života občanov našej obce. Súčasťou plnohodnotného života je nielen práca, ale treba aj pozdvihnúť ducha, zabaviť sa, a tak sme sa aspoň v rámci možností snažili podporovať aktivity,
ktoré bolo možné zrealizovať, či podporiť športovcov a kluby pracujúce v obci.
Vážení spoluobčania, želajme si byť optimisti. Želajme si, aby nový rok bol lepší ako minulý. Predovšetkým by som vás chcela poprosiť,
aby ste sa v novom roku nastavili na dobro, vzájomné pomáhanie si a pochopenie sa navzájom. Veď v plnej miere platí:“ Človek oveľa
menej potrebuje ako chce“. Ak si toto uvedomíme, náš život bude aj v tejto neľahkej dobe oveľa lepší. Nezabúdajme na to aké dôležité je
zdravie. Vážme si ho a chráňme zdravie svoje aj svojich blízkych. Toto je v súčasnosti opäť veľmi aktuálne, aj keď by sme sa podľa tohto
pravidla mali riadiť celý život. Nebuďme na seba zlí a nervózni, ale rozdávajme úsmev a prívetivé slovo. Veď toto nič nestojí a každého
človeka to veľmi poteší.
Ďalej sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu našej obce. Ďakujem
všetkým, ktorí prispeli k rozvoju kultúry, športu a vzdelávaniu našich obyvateľov. Ďakujem za spoluprácu všetkým organizáciám pôsobiacim
v obci, farskému úradu, základnej škole s materskou školou, občianskym združeniam, súkromným spoločnostiam, zamestnancom obce, ale
aj jednotlivcom.
Našej obci dávajú život občania svojou prácou, postojmi a práve preto je dôležité, aby sme sa navzájom počúvali, boli si inšpiráciou,
či kritikmi. Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám v novom roku hlavne pevné zdravie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných
úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa nám podarí prekonať a opäť sa budeme môcť vrátiť k životu, na ktorý
sme boli zvyknutí. Želám Vám a nám spoločne , aby sme zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali a tých, zamračených dni v našich
dušiach, aby bolo čo najmenej. Želám si, aby sme na seba boli dobrí, aby v našich domácnostiach a v našej spoločnosti nevládla nervozita
a zlo. Ešte raz ďakujem všetkým naším obetavým občanom, podnikateľom, poslancom obecného zastupiteľstvo ako aj všetkým zainteresovaním, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju.
V novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva,
prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím aj želanie pevného zdravia a zlepšenia medziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si aj malé veci, ktoré majú naozaj hodnotu.
Prajem Vám všetko dobré v novom roku 2022!
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV
Vzhľadom na platné protiepidemiolo
gické opatrenia si v obmedzenom počte
pripomenuli zástupcovia obce, ZO SZPB a
žiaci ZŠ 103. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.
Pietny akt sa konal pri renovovanom
pamätníku obetí oboch svetových vojen
11.11. o 11:11, kedy pred 103 rokmi začala platiť dohoda o prímerí medzi vojnovými stranami. Tento deň sa oslavuje aj
ako Deň vojnových veteránov - Deň červených makov.
Renovácia pamätníka v roku 2021
bola financovaná z dotácie na obnovu vojnových hrobov, ktorú vo výške 700 € poskytol Úrad vlády SR.

Termíny zberu plastov
25. 1.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu

22. 2.

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

26. 1.
9. 2.
23. 2.
9. 3.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

Odovzdaním/vyhodením separovaného odpadu sa jeho cesta nekončí, ale iba začína. Všetky vytriedené suroviny putujú do triediacej
haly na RUČNÉ DOTRIEDENIE.
Čistota vytriedených zložiek odpadov je veľmi dôležitá, nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ĽUDIA. Berme ohľad aj na nich, pomôžeme tak k vytvoreniu dôstojnejších pracovných podmienok.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 10. 12. 2021
Uznesenie č. 32/2021: 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. 33/2021: 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: Ing. Anna Pravotiaková, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Marek Syč, PhD.;
C. VOLÍ:
1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Ľubomíra Lysinová;

Uznesenie č. 34/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

Následne po pietnom akte bola na
priečelí budovy Obecného úradu v Pohorelej odhalená Pamätná tabuľa, ktorá pripomína, že v tejto lokalite bola po ukončení Slovenského národného povstania
rozpustená Partizánska brigáda Jánošík,
ako i ďalšie významné udalosti v našej
obci počas SNP.

A. BERIE NA VEDOMIE:
1. stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k návrhu rozpočtu na
roky 2022 – 2024;
2. výhľadový rozpočet na roky 2023 -2024.
B. SCHVAĽUJE:
1. rozpočet obce Pohorelá na rok 2022 nasledovne:
Obec:
Bežné príjmy:
1.588.777 € Bežné výdavky:
773.307 €
Kapitálové príjmy:
0 € Kapitálové výdavky:
175.110 €
Príjmy finančných
155.000 € Výdavky finančných
0
operácii:
operácii:
Základná škola s MŠ:
Bežné príjmy:
23.600 € Bežné výdavky:
818.960 €
Obec + ZŠsMŠ spolu:
Celkové príjmy:
1.767.377 € Celkové výdavky:
1.767.377 €

Uznesenie č. 35/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. UZNÁŠA SA:

1. v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na

Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 3/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022.

Uznesenie č. 36/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. UZNÁŠA SA:
1. v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 4/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022.

Uznesenie č. 37/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

Do 31. januára 2022 treba
podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľností
(z bytov, nebytových priestorov,
pozemkov a stavieb)
v tom prípade, ak ste v priebehu uplynulého
roka
nadobudli
nehnuteľnosť
a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil
do 31. decembra 2021.
Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti
alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či
druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo,
správa, nájom či užívanie niektorej
nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové
priznanie.
Ak v priebehu roka 2021 nedošlo k žiadnym
zmenám, daň sa vám automaticky vyrubí podľa
údajov
z
posledného
podaného
priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať
do 31. januára 2022.

A. UZNÁŠA SA:
1. v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2022.

Uznesenie č. 38/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. UZNÁŠA SA:
2. 1. v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.

Uznesenie č. 39/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. Školský vzdelávací program materskej školy SLNIEČKO.

Uznesenie č. 40/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 (ZŠ).

Uznesenie č. 41/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Pohorelá v školskom roku 2020/2021.

Uznesenie č. 42/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:
1. Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie ZŠ s MŠ Pohorelá školský
rok 2021/2022.

Uznesenie č. 43/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:
1. Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie školský rok 2021/2022.

Uznesenie č. 44/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:
1. Výchovný program Školského klubu detí Základná škola s materskou školou Pohorelá 2021/2022.

Uznesenie č. 45/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:
1. Odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva obce Pohorelá parciel KN-C 2726/4 o výmere 1518 m2, druh pozemku: ostatná plocha a KN-C 2726/5 o výmere 491 m2, druh pozemku: orná pôda.

Uznesenie č. 46/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. Informácie starostky obce.

A. BERIE NA VEDOMIE:

Obyvateľstvo Pohorelej v roku 2021
V roku 2021 sa v Pohorelej narodilo 10 detí (7 chlapcov, 3 dievčatá).
Zomrelo 42 obyvateľov (17 mužov, 25 žien).
V minulom roku sa do obce prisťahovalo – prihlásilo na trvalý pobyt - 22 obyvateľov. Z obce sa odsťahovalo – odhlásilo z trvalého pobytu – 14 obyvateľov.
K 31.12.2021 mala Pohorelá 2138 obyvateľov (prihlásených na trvalý pobyt)
– 1006 mužov (47,05 %) a 1132 žien (52,95 %).
v predproduktívnom veku - do 14 rokov (vek,
v ktorom obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky aktívne)

OBYVATEĽSTVO PODĽA ČASTÍ OBCE:

bolo 243 obyvateľov (125 chlapcov a 118
dievčat; z toho Pohorelská Maša 6 chlapcov a dievčat
7) – čo predstavuje 11,36 % z celkového počtu

narodení

v produktívnom veku – od 15 do 64 rokov

zosnulí

(vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna) bolo 1373 obyvateľov (677 mužov
a 696 žien; z toho Poh.Maša 54 mužov a 116 žien vrátane DSS) – 64,22 %

prisťahovaní
odsťahovaní

v poproduktívnom veku - nad 65 rokov (vek,
v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívne) bolo 522 obyvateľov (204 mužov a 318
žien; z toho Poh.Maša 21 mužov a 36 žien) – 24,42 %
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Priemerný vek obyvateľov našej obce je 46 rokov (najstarší obyvateľ našej obce p. František
Tlučák oslávil v decembri minulého roku 94 rokov).

SAMI ROZHODNITE
O POUŽITÍ ČASTI VAMI ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU
Ľudia (podnikatelia i zamestnanci), ako aj firmy môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej
dane z príjmov v prospech neziskových organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac,
ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená
v prospech konkrétnej, vami určenej organizácie.
Ako poukázať podiel zaplatenej dane? Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.
1. Ak si sám podávam daňové priznanie:
- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov
- Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca (buď elektronicky alebo osobne, poštou na daňový
úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu)
2. Ak mi zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane:
- Od zamestnávateľa si vyžiadajte "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov"
- Vyplňte tlačivo "Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane"
- Obidve tlačivá podáte do 30. apríla osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad

Organizácie so sídlom v našej obci, ktoré môžete v tomto roku podporiť:
Občianske združenie OPORA Pohorelá, Kpt. Nálepku 291/188, Pohorelá, IČO: 37891324;
PLŤ, 1. mája 84, Pohorelá, IČO: 37824856;
Pohorelá Vedno, Clementisova 826/2, Pohorelá, IČO: 52102718;
Telovýchovná jednota Mladosť Pohorelá, Pohorelá 780, Pohorelá, IČO: 17060711

V 13. ročníku celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže "Cesty za poznaním minulosti"
získal krásne 3. miesto v 2. kategórii poviedkou Psí príbeh žiak 8.A triedy – Jozef Šajša.
Neobyčajný, jazykovo bohatý a pútavo napísaný príbeh zaujme čitateľa svojou úprimnosťou,
dôverou i silným citovým putom, ktorý sa odvíja na pozadí neláskavej a často i zraňujúcej pandemickej doby,
ktorú žijeme. Je akoby návodom, ako ľudsky, dôstojne a so šťastím môžeme žiť svoj život i v ťažkých časoch,
s láskou ku každému živému tvorovi. (Príbeh si môžete prečítať na internetovej stránke školy: skolapohorela.sk)
Je príkladom toho, že sa môžeme neustále zdokonaľovať, rozvíjať svoje schopnosti a rôznym spôsobom preukázať svoj talent. Jožkovi sa to podarilo mierou vrchovatou.
Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej literárnej tvorbe.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne upozorňuje občanov
na zvýšenú opatrnosť na cestách v okrese Brezno,
pričom za rok 2021 došlo celkom k 102 dopravným nehodám, čo je o 10
dopravných nehôd menej ako v rovnakom období roku 2020. Vodiči motorových vozidiel zavinili 88 dopravných nehôd, čo je o 8 dopravných nehôd menej ako v rovnakom období roku 2020. Vodiči nemotorových vozidiel zavinili
4 dopravné nehody, chodci zavinili 3 dopravné nehody, lesnou zverou a domácimi zvieratami bola zavinená 1 dopravná nehoda, zavinenie nebolo zistené pri 6 dopravných nehodách.
Usmrtené boli 3 osoby, čo je o 3 osoby viac ako v rovnakom období roku 2020, ťažko zranených osôb
bolo 7, ľahko zranených bolo 34 osôb.
Z časového hľadiska najviac dopravných nehôd pripadá na pondelok a sobotu a to po 19 dopravných nehôd, pričom najčastejšie dochádza k dopravným nehodám v čase od 12.00 – 16.00 hod. a to po 28 dopravných nehôd.
Z hľadiska príčin k dopravným nehodám najčastejšie dochádzalo z dôvodu porušení povinnosti vodiča
a to k 60 a nedovolenej rýchlosti jazdy – 17 dopravných nehôd.
Hmotné škody boli odhadnuté na 378.840 €. Za 12 mesiacov roku 2021 došlo k 352
škodovým udalostiam, ktoré sú v evidencii okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Brezno.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
90 rokov
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 42

86 rokov
Anna Kanošová, Kpt. Nálepku 153

84 rokov
Veronika Baksová, Kpt. Nálepku 15
Gabriela Kanošová, Clementisova 781
Anna Refková, Clementisova 723

83 rokov
Helena Baranová, Clementisova 771

82 rokov
Jozef Garec, Clementisova 779
Františka Chromčová, Kpt. Nálepku 314
Anna Pompurová, Orlová 588
Mária Šajšová, Kpt. Nálepku 138
Magdaléna Vašíčková, Pohorelská Maša 13

81 rokov
Anna Syč-Kriváňová, Kpt. Nálepku 102

80 rokov
Anna Datková, Kpt. Nálepku 34
Jozef Syč, Orlová 606
Michal Vojtko, Nová 368

75 rokov
Štefan Krešák, Orlová 583
Mgr. Elena Kubandová, Clementisova 825
Ľudmila Simanová, Clementisova 791
Ján Syč, Nová 371

70 rokov
Anna Bialiková, Kpt. Nálepku 183
Karol Mikolaj, Za potokom 713
Ján Syč Kriváň, Clementisova 803

65 rokov
Štefan Mravík, M. R. Štefánika 676
Mária Mravíková, M. R. Štefánika 676
Ľudmila Rochovská, Pohorelská Maša 26
Mária Simanová, Kpt. Nálepku 115

60 rokov
Jana Balogová, Clementisova 734
Helena Mačkinová, Partizánska 545

NOVOMANŽELIA
Milan Haring, Kpt. Nálepku 293
a Alica Špačková, Ivachnová

NOVORODENCI
Eliška Pompurová, Kpt. Nálepku 282

ZOSNULÍ
Mária Nosková, r. Dudášová, 83 r.

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

1971 –

(zaznamenal kronikár Julius Orolin) –OBYVATEĽSTVO: Počet obyvateľov v roku 1971 ostal približne na úrovni minulého roku. Pohyboval
sa medzi 3310 – 3320 osobami. Mužov je približne 1614 a žien 1706. Žien je o 92 viac. Nezmenili sa ani počty ekonomicky činných osôb, spolu ich
je 1262, z toho mužov 806 a žien 456. V poľnohospodárstve je činných len 12 osôb, hoci v obci je takmer 884 poľnohospodárskych domácností. Mimo
bydliska ale v okrese pracuje asi 440 občanov a mimo okresu 68. Najviac občanov pracuje v Omnii Pohorelá v Pohorelskej Maši a v Sigme v Závadke
a v Novej Maši. Značný počet pracuje tiež v lesoch okolitých lesných správ a na rôznych iných pracoviskách.
O neustále stúpajúcej životnej úrovni svedčia údaje o vybavenosti našich občanov. Podľa sčítania, ktoré sa uskutočnilo minulý rok 1. decembra a
podľa súčasného stavu vlastnia občania 20 elektrických ohrievačov, 9 kuchynských elektrických sporákov, 12 plynových sporákov, 246 chladničiek,
273 pračiek, 339 televízorov, 28 kuchynských liniek, 30 kuchynských robotov, 45 vysávačov, 39 osobných áut, 47 garáži, 493 rádií.
I v tomto roku približne 25% žiakov, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku, išlo na výberové školy. Aj na vysokých školách študuje značný počet
študentov.

1982 –

(zaznamenal kronikár Julius Orolin) –POPIS OBCE: Naša obec sa naďalej rozrastá. K 816 domom s rodinnými bytmi a k 3 verejným a 2
obchodným budovám, ktorá v minulom roku s areálmi Základnej školy a Jednotného roľníckeho družstva, s miestnou časťou Pohorelská Maša s národným podnikom Strojsmalt, s miestnymi komunikáciami a okolitým životným prostredím vytvárali vzhľadnejšej obce, pribudlo tohoto roku 5 rodinných domov, ktoré ďalej menia kvantitatívne aj kvalitatívne vzhľad našej obce.
Rodinné domy si postavili a do nich sa aj nasťahovali títo občania: Knižka Michal č. 217, Haľak Štefan č. 83, Gandžala Cyril č. 60, Refka Karol č.
328, Kybák Cyril č. 219,
SOCIÁLNE POMERY: Istoty v sociálnej oblasti, ktoré vytvorilo a ďalej rozširuje a zaručuje naše spoločenské zriadenie i napriek medzinárodným
ekonomickým nátlakom na našu ekonomiku, sa výrazne prejavili aj tohoto roku v sociálnych pomeroch v našej obci.
Dôchodkové zabezpečenie občanov dôchodcov stúplo zo 762 dôchodcov v roku 1981 na 769 v roku 1982 a suma vyplatených dôchodkov sa zvýšila z
10 279 104,- Kčs v roku 1981 na 11 739 636 ,- Kčs v tomto roku.
Stúpajúcu tendenciu má aj forma pomoci, ktorú poskytuje MNV prestárlym a menej situovaným občanom na stravu, kurivo a iné nutné výlohy. Táto
opakovaná pomoc je u prestárlych občanov veľmi vítaná.

ZDRAVOTNÍCTVO: Zdravotné stredisko v Pohorelskej Maši má štyri oddelenia – obvodné, ženské, detské a zubné. Lekármi sú trvale obsadené
obvodné, detské a zubné oddelenie. Obvodným lekárom je MUDr. Krochta František, detským MUDr. Bernadič Jozef a zubnou lekárkou je MUDr.
Kollariková Veronika. Do ženského oddelenia naďalej chodí ordinovať lekár z Okresného ústavu národného zdravia v Brezne.
Zdravotné stredisko poskytuje denné zdravotné služby občanom našej obce, občanom Vaľkovne a do zriadenia Závodného zdravotného
strediska v národnom podniku Strojsmalt, ktoré bolo zriadené tohoto roku, aj zamestnancom Strojsmaltu a Lesnej správy v Pohorelskej Maši. Vo
všetkých oddeleniach pracuje 13 zdravotných sestier. Stredisko má k dispozícii 6 sanitiek, ktoré obsluhuje 6 vodičov. V stredisku sa stále vykonáva
aj nočná pohotovostná služba pre obec Polomka, Závadka, Heľpa, Vaľkovňa, Šumiac, Švermovo a našu obec.
V zdravotnom stredisku je lekáreň, v ktorej vedúcim je Babay Ondrej.
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Zima kedysi na vleku na svahu Gindury v Pohorelskej Maši
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