informačné noviny Obce Pohorelá;

INFOLINKA KU SČÍTANIU
Štatistický úrad SR oznamuje, ţe
dňom 6.5.2011 bola zriadená na
pracovisku ŠÚSR v B.Bystrici
telefónna linka č.
048/4190152 ,
ktorá bude slúţiť ako infolinka
SODB 2011 pre širokú verejnosť.
Takisto je k dispozícii
e-mailová adresa:
scitaniebanskabystrica@statistics.sk
SČÍTACÍ KOMISÁRI
Z technických dôvodov muselo dôjsť
k zmenám v menovaní komisárov.
Takţe sčítanie v sčítacích obvodoch v obci
Pohorelá vykonajú títo sčítací komisári:
Pavol Brenčič
Dušan Čupka
Jozef Hazák
Mgr. Bohuš Janoška
Anna Janošková
Ondrej Polák
Jana Syčová
Mgr. Martina Tlučáková
Jana Uriašová
MUDr. Ľuboš Vojtko
(rozdelenie obce na sčítacie obvody si môţete

ročník VII.;

MÁJ 2011;

- ZADARMO -

Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája,
aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe aj elektronickej podobe. Do sčítacích
formulárov sa budú zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu
sčítania teda k polnoci z piatku 20. mája na sobotu 21. mája.
Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný sa preukazovať osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce.
Obyvatelia, ktorí sú definitívne rozhodnutí vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujú o tom
sčítacieho komisára. Sčítať sa elektronicky bude moţné len s tzv. identifikátorom. Identifikátor je
významové, náhodne vygenerované číslo, ktoré kaţdej osobe spolu s overovacím heslom doručí
sčítací komisár. Elektronické sčítanie bude moţné len v termíne od 21. mája do 29. mája.
Sčítacie tlačivá vypĺňajú obyvatelia sami, čo zaručí objektivitu zistených údajov. Obyvatelia by mali
pomocou vysvetliviek vyplňovať sčítacie tlačivá úplne, správne a pravdivo. Papierové sčítacie tlačivá
sa musia vypisovať modrým alebo čiernym perom.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi domácnosť. Skontroluje vypísané
tlačivá a v prípade potreby vyzve obyvateľa o doplnenie, prípadne spresnenie údajov a vyzbiera
správne vyplnené sčítacie tlačivá.
Sčítacie tlačivá zostanú aj po ich vyplnení anonymné. Nebudú obsahovať poţiadavku na uvedenie
mena, priezviska ani rodného čísla obyvateľa.
P.Halaj: Z vtáčej perspektívy

pozrieť na internetovej stránke a na informačnej
tabuli)

Vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra Obce Pohorelá
Obecné zastupiteľstvo Pohorelej vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá v
zmysle ustanovení §§ 18 aţ 18e zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na deň 8.6.2011.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra doručí
svoju písomnú prihlášku najneskôr do 25. mája
20011 do 14:00 na adresu Obecný úrad v
Pohorelej, Nová 392, 976 69 Pohorelá v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE POHORELÁ – NEOTVÁRAŤ". K prihláške je potrebné priloţiť
nasledovné prílohy:
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (poţadované
minimálne úplné stredoškolské),
profesijný ţivotopis,
čestné vyhlásenie o tom, či ku dňu podania
prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
čestné vyhlásenie o právnej spôsobilosti,
potvrdená prax v samospráve vítaná
Deň nástupu do práce je určený na 9.6.2011.
Pracovný úväzok je 7 hod. týţdenne. Odmeňovanie podľa §18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Radou vlády pre prevenciu
kriminality SR bola Obci
Pohorelá schválená dotácia
vo výške 8000 eur na financovanie časti
nákladov projektu Bezpečná Pohorelá.
Projekt Obce Pohorelá rieši prevenciu kriminality a sociálno-patologických javov v obci
monitorovaním strategických priestorov statickými kamerami.

DEŇ MATIEK
Slávnostný program Základnej
školy s materskou školou
a DFS Mladosť
Nedeľa 22.5. 2011 o 13:00
Pohorelá - amfiteáter

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
MÁJ
1.5. Pohorelá – Dolná Lehota
19. kolo oblastnej futbalovej súťaže mužov
(od 16:30 na futbalovom ihrisku)

6.5. PIETNY AKT
kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
(o 10:00 na námestí)

22.5. 1.FK Horehron – Dudince
20. kolo III. ligy starších žiakov
(od 10:00 na futbalovom ihrisku)

22.5. OSLAVY DŇA MATIEK
slávnostný program detí ZŠsMŠ a DFS Mladosť
venovaný matkám a starým matkám
(o 13:00 na amfiteátri)

28.5. ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ
športové súťaţe detí na futbalovom ihrisku

JÚN
1.6. Pohorelá – Michalová
predohrávka 28. kolo oblastnej
futbalovej súťaže mužov
(od 17:00 na futbalovom ihrisku)

4.6. PLES ŠPORTOVCOV
2. ročník plesu športovcov
(reštaurácia Pod Orlovou, kontakt Ing.R.Tlučák)

5.6. 1.FK Horehron – Hliník n.Hr.
22. kolo III. ligy starších žiakov
(od 10:00 na futbalovom ihrisku)

11.6. MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ
(A SVETA) V KOSENÍ
XVII. ročník súťaže v kosení

12.6. CYKLISTICKÁ ČASOVKA
cyklistická časovka detí a mládeţe do 15 rokov
(Poh.Maša - Pohorelá)

C e l o r o č n e:
Nácviky a tréningy v telocvični:

AEROBIK / ZUMBA
Pondelok 18:00-19:00 a Streda 18:00 – 19:30
(kontakt: Janka Ďuburová)

DFS MLADOSŤ – mladší ţiaci
Utorok 13:30 – 14:30
(kontakt: Mgr.Mária Huťová)

DFS MLADOSŤ – starší ţiaci
Štvrtok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Gabriela Kanošová)

FLORBAL
Pondelok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL
Pondelok 19:00 – 20:00
(kontakt: Ján Krupa)

FUTBAL – tréning - ţiaci
Utorok 14:30-16:30 a Streda 13:30 – 15:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL – tréning - dospelí
Piatok 18:00 – 20:00 a Nedeľa 13:00-15:00
(kontakt: Š.Kalman, Mgr. Jozef Šajša)

KALANETIKA
Pondelok 16:00 – 17:00 a Štvrtok 16:00-17:00
(kontakt: Mgr.D.Schillerová)

NOHEJBAL - tréning
Piatok 16:00 – 18:00
(kontakt: Ľ.Lihan)

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera
Streda 15:00 – 18:00
(kontakt: 0911218459)

Stolný tenis – tréning - ţiaci
Štvrtok 17:00 – 19:00
(kontakt: M.Puťoš)

Stolný tenis – tréning - dospelí
Sobota 14:00 – 17:00
(kontakt: J.Haľak)

Termíny zberu komunálneho odpadu
4. máj

18. máj

1. jún

15. jún

Termíny zberu plastov
28.-29. jún
3.-4. máj
31.máj-1.jún
Ţiadame občanov, aby vykladali len
plné a zaviazané vrecia.

29. jún

Ţiadame občanov, aby si nádoby
vyloţili pred brány uţ deň vopred,
pretoţe sa zbiera od 7:00 hod.!

(Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem)

VÝKUP PAPIERA bude 1. a 3. júna 2011
Výkup papiera, kartónu, letákov, novín, časopisov a kníh bez textilných obalov po obci:
cena za 1 kg – 0,03€ (vyplácané nad 100 kg) alebo 1 toaletný papier za 6 kg

Dňa 10.4.2011 sa v jedálni
ZŠsMŠ uskutočnilo Valné
zhromaţdenie Urbárskeho a
pasienkového
pozemkového
spoločenstva Pohorelá za účasti

V piatok 15.4.2011 mestá a
obce Slovenska opäť
zaţiarili svieţou ţltou
farbou narcisov - konal sa

15. ročník Dňa narcisov

18,99% hlasov podielnikov urbáru a
14,76% hlasov podielnikov pasienkového spol.
Valné zhromaţdenie prebehlo podľa programu
rokovania a schválilo nasledovné rozdelenie
zisku za rok 2010:
vyplatenie podielov urbáru: 1 podiel = 0,50€
(celkom 12740 podielov = 6370€)
vyplatenie podielov pasienkového spoločenstva: 1 podiel = 0,06€ (celkom 82300 podielov
= 4938€)
Valné zhromaţdenie zvolilo nový výbor a dozornú radu na trojročné obdobie v zloţení:
Výbor UaPPS:
Ján Lakanda - predseda
Ing. Matej Jakubčo - I. podpredseda (za urbár)
Šimon Raši - II. podpredseda (za pasienk.spol.)
členovia: Ondrej Baran, Jozef Janoška, Jozef
Maťúš, Ján Pompura, Ján Rochovský, Ján Vojtko Kubanda
Dozorná rada:
Anna Syčová – predseda
členovia: Blaţena Pompurová, Ing. Jozef Slíz

Finančnou zbierkou z tohoto DŇA
prispievame na fond LIGY PROTI
RAKOVINE.
Tak to bolo aj v našej obci. Dievčatá a
chlapci základnej školy v tento deň
ponúkali kvety narcisov, ktoré ste vy,
milí spoluobčania, ochotne prijali. Do
tohto podujatia sa v našej obci zapojilo
spolu 210 detí a občanov, čím sa
prispelo na humánne podujatie sumou
201,55 €. I materská škola sa aktívne
zapojila a vyzbierala 33 €. Peniaze sa
pouţijú na zlepšenie podmienok liečby
onkologicky
chorých
v banskobystrickom regióne.
Všetkým Vám srdečne ďakujeme!

V priebehu mesiacov máj a jún
budú do domácnosti doručované
Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. Ide o domácnosti
napojené na obecnú kanalizáciu.
Ostatné domácnosti budú povinné dokladovať spôsob likvidácie odpadových vôd.

ÚSPEŠNÁ SEZÓNA CYRILA GANDŢALU
Cyril Gandţala aj v uplynulom roku (2010) vo farbách
oddielu CK Svätý Jur úspešne prezentoval našu obec na
mnohých cyklistických pretekoch. Jednalo sa hlavne o cyklomaratóny, ale i cestné preteky.
Pri účasti na deviatich cyklomaratónskych pretekoch sa
5-krát umiestnil na prvom mieste a 2-krát na druhom.
Z cestných pretekov je zaujímavé jeho umiestnenie v Jarnej
klasike išlo o preteky s medzinárodnou účasťou, kde sa
umiestnil na 2. mieste. V Modre pri Bratislave sa konali
cestné preteky - časovka do vrchu - zároveň to boli
Majstrovstvá Slovenska železničiarov, kde Cyro Gandţala obsadil vo svojej kategórii prvé
miesto a sa stal Majstrom Slovenska ţelezničiarov.

NA ÚSPECHY SVOJHO OTCA
PLYNULO NADVÄZUJE DCÉRA
Veronika Gandţalová tohto roku uţ absolvovala
dvojo pretekov cyklomaratónskej série pretekov
na horských bicykloch. Na úvodnom podujatí,
ktorým bol Kaktus Bike Svätojúrsky MTB Maratón, skončila na štvrtom mieste. Na pretekoch 6.
ročníka BBB Vlko-Hron cyklomaratónu na horských cestách nad obcami Vlkanová a Hronsek sa
stala absolútnou víťazkou medzi ţenami.
Drţíme palce aj do ďalších pretekov.
Od začiatku mája 2011 v predajniach COOP Jednota na ulici Novej
a ulici Clementisovej je dostupná sluţba CashBack
CashBack je nová sluţba pre drţiteľov debetných kariet VISA Electron, VISA, MasterCard alebo Maestro,
prostredníctvom ktorej môţete získať hotovosť priamo pri platení kartou vo vybraných supermarketoch, obchodných domoch či v maloobchodnej predajnej sieti. Minimálny nákup v prevádzkovej jednotke musí byť
5 € a maximálny moţný výber sluţbou CashBack je 50 €.
Nie všetky banky poskytujú sluţby Cash Back. Za sluţbu Cash back sa platí poplatok v zmysle platného sadzobníka banky, ktorá vydala bankovú kartu.

ŠACH- 3. liga C2 – konečné poradie:
1. ŠK Podpoľanie Hriňová
2. Veža CVČ Banská Bystrica B
3. Magnezit Jelšava B
4. TJ Slávia TU Zvolen B
5. ŠO Podbrezová
6. ŠK Vinica
7. ŠK Čebovce
8. ŠK ORLOVÁ POHORELÁ
9. ŠK Garde CVČ Detva
10. Opevnenie Banská Štiavnica
11. Slovan Nová Baňa
12. Balassagyarmati Kabel SE
Výsledky ŠK Orlová:
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Magnezit Jelšava B - ŠK Orlová Pohorelá 4 : 4
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Čebovce 5,5 : 2,5
TJ Slávia TU Zvolen B - ŠK Orlová Pohorelá 6 : 2
ŠK Orlová Pohorelá - ŠO Podbrezová 4 : 4
Opevnenie Banská Štiavnica - ŠK Orlová Pohorelá 6 : 2
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Podpoľanie Hriňová 3 : 5
Balassagyarmati Kabel SE - ŠK Orlová Pohorelá 3 : 5
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Vinica 5,5 : 2,5
Veţa CVČ Banská Bystrica B - ŠK Orlová Pohorelá 5 : 3
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Garde CVČ Detva 8 : 0
Slovan Nová Baňa - ŠK Orlová Pohorelá 5 : 3

Zo zasadnutia OZ
6.4.2011 sa uskutočnilo zasadnutie
Obecného zastupiteľstva Pohorelej, ktorého
hlavným bodom programu bola voľba hlavného
kontrolóra obce. Poslanci volili zo 4 kandidátov.
Avšak zvolená kandidátka ku dňu nástupu do
práce odmietla podpísať pracovnú zmluvu. (Z
tohto dôvodu nasledujúcom zasadnutí OZ bolo
nútené hlavného kontrolóra odvolať a vyhlásiť
nové voľby.)
V ďalšom bode sa poslanci OZ oboznámili so správou komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
o podaní písomného Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
obce za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle
zák. NR SR č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
OZ taktieţ schválilo výšku stočného
0,50 € /m3 v súlade s rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví.
V ďalšom poslanci nanovo prejednali
a schválili projekt dokončenia kanalizácie na ulici
Clementisovej, podanie ţiadosti o nenávratný
finančný príspevok z fondov EU vo výške
442.439,62 € a spolufinancovanie vo výške
23.286,30 € z rozpočtu obce.
Na návrh Ing.Pompuru poslanci schválili za člena
komisie pre územné plánovanie p.Jakuba Bernadiča.
Ing. Baran upozornil na pretrvávajúci poruchový
stav na vodovodnom potrubí pod „Gálikovým
vŕškom“, ako aj neupravenú rozkopávku komunikácie v týchto miestach vodárňami.
Starosta obce informoval o realizácii prebiehajúcich projektov v obci:
- Revitalizácia centrálnych priestranstiev
a Rekonštrukcia základnej školy sú v štádiu
schvaľovania procesu verejného obstarávania
- kanalizácia – pokračovať vo výkopových
prácach sa začne v mesiaci máj, rovnako sa
začne aj oprava asfaltového povrchu miestnych
komunikácii – rýh po výkopových prácach na
kanalizácii,
- v štádiu ukončenia prípravných prác je aj výstavba vysielača Orange a.s.
oprava cesty I. triedy medzi Pohorelou
a Pohorelskou Mašou, ktorú SSC mala pôvodne
realizovať ešte v minulom roku (z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na riešenie havarijných stavoch ciest po povodniach sa práce
minulý rok neuskutočnili), bude urobená tohto
roku. *
Poslanci upozornili na pokračujúce poškodzovanie komunikácii - aj v obci, aj „hradskej“ kamiónmi s drevom, ktoré väčšinou prekračujú
svojim nákladom povolené zaťaţenie.

4. máj – sviatok sv. Floriána
– patróna hasičov
Obecný hasičský zbor (OHZ) je výkonným orgánom
obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce
zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.314/2001
Z.z. o ochrane pred poţiarmi a všeobecne záväzných
nariadení obce.
OHZ vykonáva zásahy a záchranné práce pri poţiaroch,
ţivelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych
udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb,
zvierat a majetku podľa svojich technických moţností a
odbornej kvalifikácie.
Zriadenie a zloţenie OHZ Pohorelá bolo podľa § 11
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v
znení neskorších predpisov schválené uznesením obecného zastupiteľstva dňa 6.5.2003.
Náš OHZ má k dispozícii tieto prostriedky strojnej
sluţby: vozidlá CAS 25 - Š 706 RTHP a CAS 32 - T
148 a 2 ks pojazdnej protipoţiarnej striekačky PPS 12.
Činnosť OHZ je financovaná z rozpočtu obce – v roku
2010 vo výške 1.521 €. V roku 2010 museli členovia
OHZ vykonať 4 zásahy (1x výjazd k poţiaru, 2x cvičenie a 1x technický zásah).
Veliteľom OHZ Pohorelá je Ľubomír Buvala, strojníkom Matej Refka a preventivárom Jozef Kuklica.
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Pohorelá je dobrovoľné záujmové zdruţenie osôb. DHZ v našej obci
pôsobí od roku 1921. Predsedom DHZ Pohorelá
v súčasnosti je Ján Bialik. DHZ má 30 členov (z toho
10 členov spĺňajúcich podmienky pre zásahovú činnosť
– Obecný hasičský zbor).

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
OSLÁVENCI
89 rokov
18.5. Paulína Vojtková, Kpt.Nálepku 316

86 rokov
6.5. Františka Kuklicová, Orlová 604

83 rokov
26.5. Mária Krupová, Jánošíkova 416

82 rokov
5.5. Anna Bialiková, Kpt.Nálepku 164

81 rokov
1.5. Júlia Borlová, Kpt.Nálepku 165

80 rokov
9.5. Mária Vírusová, Jánošíkova 440
26.5. Mária Frajtová, Orlová 576

70 rokov
14.5. Mária Tešlárová, Clementisova 728
15.5. Veronika Cesnaková, Poh.Maša 70
24.5. Šimon Datko, Kpt.Nálepku 274

65 rokov
25.5. Ján Rochovský, Clementisova 740
29.5. Veronika Datková, Kpt.Nálepku 274
29.5. Mária Krešáková, Hviezdoslavova 51

60 rokov
5.5. František Lakanda, Kpt.Nálepku 247
12.5. Ľudmila Simanová, Poh.Maša 13
14.5. Ján Rochovský, Kpt.Nálepku 182

NOVORODENCI
5.4. Boris Puška, Za Hronom 830
11.4. Kristína Rašiová, Nová 320
13.4. Zdenko Maťúš, Hviezdoslavova 50

MLADOMANŢELIA
30.4. Jana Refková, Clementisova 723
a Pavol Birka, Telgárt

* HAVARIJNÝ STAV CIEST
NA HOREHRONÍ
Stav cestných komunikácií v našom regióne uţ tradične nie je dobrý, no po skončení tohtoročnej zimnej
sezóny je uţ ţalostný. Cesta I/66 („hradská“), za ktorú
zodpovedá Slovenská správa ciest uţ ani zďaleka
nepripomína cestu I. triedy. Rozsah poškodení spôsobených vrtochmi počasia a v neposlednom rade aj
preťaţenou nákladnou dopravou na niektorých úsekoch presahuje celú šírku jazdného pruhu a ohrozuje
tak nielen technický stav vozidiel, ale pri obchádzaní
alebo tzv. slalomovej jazde aj zdravie a ţivoty účastníkov cestnej premávky.
Tento kritický stav vyústil do spoločnej iniciatívy
starostov obcí Mikroregiónu Horehron, na základe
ktorej zástupcovia
mikroregiónu uskutočnili
19.4.2011 na Ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky stretnutie
s generálnym riaditeľom sekcie cestnej dopravy,
pozemných komunikácií a investičných projektov Ing.
Milínom Kaňuščákom kde predloţili poţiadavku
na opravu cesty I/66 prechádzajúcu Horehroním.
Ing.Kaňuščák predloţil plán opráv ciest I. triedy na
území celého Slovenska, ktorý je vo výške 150mil €.
V tejto sume sú uţ zahrnuté aj finančné prostriedky na
nový asfaltový koberec v úseku Polomka – Telgárt
v dĺţke 26 km. Na rekonštrukciu tejto cesty je uţ
vyhlásená verejná súťaţ na dodávateľa stavby. Stavba
by sa mala následne realizovať v mesiaci august 2011.
Na stretnutí sa hovorilo aj o prevencii poškodzovania
ciest preťaţenými nákladnými vozidlami a to
o budovaní dynamických váh.

ZOMRELÍ
Rozália Pištoľová, Za Hronom 833
(* 4.5.1936 -  14.4.2011)
Jozef Krešák, Kpt.Nálepku 299
(* 5.12.1927 -  27.4.2011)

Dňa 25. mája si pripomíname
25. výročie od smrti pedagóga,
ochotníckeho divadelníka a
zanieteného folklóristu Jána Tešlára
...len v našom vedomí budú žiť všetky dni,
ktoré si s nami žil a budeš prítomný.
aj s chlebom na stole, aj s vázou s kvetmi,
budeš žiť naďalej v deťoch a s deťmi...
Mál rád spev, hudbu, ľudový tanec a
rodnú Pohorelú. Povzniesol detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá do výšok a
zbieral s deťmi vavríny úspechov doma i v
zahraničí. Jeho ţivot sa predčasne naplnil.
Uţ 25 rokov si uvedomujeme, ţe človek,
ktorý miloval ţivot, je uţ bez ţivota, bez
ideálov a plánov, bez všetkého, čo ho
robilo ţivým. Ţivé však ostávajú výsledky
jeho práce a nezabudnuteľné spomienky.
Venujte mu tichú spomienku ...

Z obecnej kroniky:

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav)

Záznamy z roku 1935 –HASIČSTVO:

Dobrovoľný hasičský zbor bol zaloţený roku 1921, pravdepodobne z iniciatívy nadriadených politických úradov, Zemskej
hasičskej jednoty, ktorá v tejto dobe hodne propagovala rozšírenie dobrovoľných hasičských sborov na celom Slovensku. Organizáciu v obci najskôr previedol notár, starosta a vtedajší
veliteľ. Od zaloţenia sboru bol veliteľom Juraj Kriak, ktorý bol aţ do 7. mája 1933 aj predsedom; od tohto dňa je predsedom vedúci notár Ladislav Štrkula. Valné zhromaţdenia do 7.
mája 1933 sa nevydrţiavaly, aspoň o týchto ţiadnych dokladov a zápisníc niet. Práve preto nemoţno dnes presne ustáliť, ţe ktorí boli funkcionármi. Niektoré doklady podpisoval bývalý
notár Ján Májek niekde ako tajomník, inde zas ako predseda. Od 7. mája 1933 sa valné zhromaţdenia kaţdoročne konajú, v ktorých sa menovite prevádzajú voľby, poťaţne doplňovacie
a vydáva sa ročný počet o hospodárení.
Dobrovoľný hasičský sbor opatruje 2 ručné štvorkolesové striekačky pochádzajúce z konca minulého storočia s menším inventárom. Uloţené sú v hasičskom skladišti a stráţnici, ktoré
bolo vystavené v roku 1928. Stavba skladišťa so stráţnicou bola prevedená nákladom asi 40.000.-Kč. Predtým na tom istom mieste stálo hasičské skladište drevené.
Od roku 1933 sa uvaţuje o zadováţení motorovej hasičskej striekačky, ktorá dosiaľ nemohla byť zakúpená, lebo ani sbor ani obec na tento cieľ nemá potrebných financií. Spolok bývalých
urbarialistov právoplatným usnesením venoval na zakúpenie motorovej striekačky obnos 20.000,-Kč. Z vinkulovaného vkladu, avšak obnos pre zdĺhavé pokračovanie devinkulačné
nemohol byť obci na uvedený cieľ vyplatený.
Sbor zadováţil si aj svoj prapor, ktorý bol za hojnej účastí hostí a obyvateľstva posvätený 29. júna 1928. Umiestnený je v kostole.

1971:

KULTÚRA - Na počesť 50. výročia zaloţenia KSČ sa obec zapojila do súťaţe Víťaznou cestou. Akciu pod vedením Výboru DO KSS a priamo jej predsedu organizoval MNV.
Naša obec súťaţila zo susednou obcou Heľpou. Prvé kolo sa uskutočnilo v kinosále v Pohorelej dňa 7. III. Zvíťazila v ňom naša obec. Zásluhu na víťazstve malo súťaţiace druţstvo
v zloţení: vedúci druţstva bol s. Vosko Karol a členmi druţstva boli ss. Baran Jozef, Matúš Juraj, Frajtová Marta a Garec Ondrej. Kultúrny program zostavil a nacvičil učiteľ tunajšej
školy s. Tešlár Ján. Kultúrny program rozhodol o víťazstve.
Druhé kolo sa uskutočnilo v Heľpe dňa 13. III. I v tomto kole zvíťazila naša obec. Zloţenie druţstva bolo to isté. Kultúrny program pod vedením predsedu DO KSS s. Matúša Juraja
upravili ss. Vosko Karol a Tešlár Ján. Nacvičovaniu programu venoval veľa úsilia s. Tešlár Ján.
Stretnutie medzi Šumiacom a Pohorelou sa uskutočnilo dňa 20. marca. Zásluhu na víťazstve malo druţstvo, ktoré sa zúčastnilo v tomto zloţení: vedúci druţstva s. Vosko Karol, členovia druţstva ss. Baran Jozef, Matúš Juraj, Šulejová Mária a Matúš Jozef. Druţstvo dosiahlo 154 bodov zo 160 celkove dosiahnuteľných. I kultúrny program prispel značnou mierou
k víťazstvu. Moţno o ňom povedať, ţe mal vysokú ideovú a umeleckú úroveň. Zásluhu na tom ma predseda Rady osvetovej besedy s. Tešlár Ján, ktorému DO KSS a MNV udelili za to i
diplom.
O obe súťaţe, ktoré sa uskutočnili v Pohorelej, bol veľmi veľký záujem. Kinosála bola tak preplnená, ţe nebolo ani kde jablko hodiť. Súťaţ mala veľký politický dosah. Obec pred a po
súťaţi ţila niekoľko dní len pod dojmom tejto akcie. Rovnako sa o ňu zaujímala mládeţ, stredná i staršia generácia.
Pohorelá jako víťaz sa stretla v súťaţi s Beňúšom v Polomke dňa 24. apríla. I z tohoto stretnutia vyšla jako víťaz zásluhou členov druţstva, ktorí svojimi odpoveďami zabezpečili
bodovú prevahu a tým aj víťazstvo.
24. mája sa druţstvo zúčastnilo súťaţe v Banskej Bystrici. Tam sa umiestnilo na 4. mieste. Členovia druţstva Matúš Juraj, Matúš Jozef, Vosko Karol za účasť v súťaţi dostali jako
odmenu 12-denný zájazd do Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorého sa zúčastnili od 2. do 14. mája. Podobného zájazdu sa s. Tešlár Ján zúčastnil v júli a auguste.
Za ochotnú účasť v súťaţi v kultúrnej časti boli odmenení i pionieri rekreáciou.
Oslava Medzinárodného dňa ţien bola 7. marca. Uskutočnili ju DO KSS a MNV za účasti ţiakov ZDŠ- SNP a súboru Mladosť.
Oslava 1. mája v obci nebola. Občania sa zúčastnili prvomájového sprievodu a manifestácií v Brezne. Pochodovali v sprievode s Omniou alebo Sigmou.
Deň víťazstva sa oslavoval. Oslava bola v kultúrnom dome. Slávnostný prejav mal predseda MNV s. Paroš Ján. Kultúrny program dodali ţiaci ZDŠ- SNP a súbor Mladosť.
Súbor Mladosť, ktorý vedie učiteľ tunajšej školy s. Tešlár Ján, vystupoval 5. a 6. júna v Heľpe na Horehronských hrách. Vystupoval aj v Banskej Bystrici dňa 13. júna, v Nitre dňa 20.
júna a v Ponikách na poľnohospodárskej výstave dňa 27. júna.
27. výročie SNP oslávili naši občania v Pohorelskej Maši. Oslavy boli spojené so slávnostným otvorením haly. Na oslavách vystúpil s kultúrnym programom súbor Mladosť. Športová časť
osláv prebiehala celý deň na ihrisku Telovýchovnej jednoty Omnia.
54. výročie VOSR oslávili naši občania 7. novembra v kultúrnom dome. Slávnostný prejav predniesol s. Matúš Juraj, zástupca riaditeľa školy a predseda DO KSS. Oslavu pripravili ţiaci
tunajšej školy, prednášali básne, spievali piesne a tancovali. Program spestril svojim vystúpením aj súbor Mladosť.
Na počesť okresnej konferencie Komunistickej strany Československa sa uskutočnila národná smena. Zamestnanci v závodoch ju odpracovali na svojích pracoviskách. Ţiaci, učitelia a
zamestnanci tunajšej školy uskutočnili jarné upratovanie areálu školy. Občania v Pohorelskej Maši pracovali pri výstavbe materskej školy a plánovanej dvojtriednej základnej deväťročnej
školy, ktorá by mala byť umiestnená na poschodí materskej školy.

Vo víre času

Ján Tešlár s členmi DFS Mladosť

V „spomienkovej“ časti nášho Pohorelského hlásnika by sme chceli, okrem výpisov z obecnej kroniky a historických fotografií, zverejňovať i slová piesni, ktoré zneli
v našom chotári v dávnej i nedávnej minulosti. Veríme, ţe i medzi našimi čitateľmi sa nájdu mnohí, ktorí sa s nami radi podelia o svoj „archív“ – či uţ piesne alebo
fotografie (materiály čestne vrátime) – aby sme spolu mohli zachovať, ale i šíriť vzácne duševné dedičstvo. Na úvod zverejňujeme slová piesne, ktoré si rád zanôtil
i p.Ján Tešlár, na ktorého sme v tom čísle PH spomínali:
1. A keď som bol rozžialený,
šiel som do druhej dediny.
Prišiel som tam má milej do dvora,
bola zavretá komora.

2. Či spíš milá, či čo robíš,
keď mi dvierka neotvoríš.
Ľavou rúčkou dvierka otvárala,
a pravú mi podávala.

3. Vitajte chlapci neznámi,
kdeže ste sa u nás vzali,
Prišli sme ťa má milá navštíviť,
či bys nešla do nás slúžiť

4. Slúžiť, slúžiť, aj za slúžku,
aj za moju vernú družku.
Slúžiť, slúžiť, ba aj za gazdinu,
aj za moju vernú ženu.
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