informačné noviny Obce Pohorelá;

Úspešný projekt
v oblasti odpadového hospodárstva
V auguste 2017 sme v rámci výzvy: IROPPO2-SC222-2016-13 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho
odpadu v obci Pohorelá. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po dlhom
schvaľovacom procese sme boli úspešní a získali sme nenávratný finančný príspevok vo
výške 152.582,60 EUR (celkové výdavky projektu 160.613,26 EUR).
V rámci projektu bude upravená vydláždená
plocha dvora a opravená hospodárska budova –
strecha a priľahlé miestnosti na budove bývalého Miestneho hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti v zlom technickom stave. Zakúpime nové
vozidlo valník do 3,5 t, štiepkovač a 12 ks zberných 1100 l nádob, taktiež bude vybudované
ďalšie kontajnerové stojisko.

ročník XIV.;

APRÍL 2018;

- ZADARMO -

Spomienkový deň
Občianske združenie OPORA Pohorelá v spolupráci s Obcou Pohorelá pripravili už
po 24. krát Spomienkový deň pri príležitosti výročia lavínového nešťastia v Kulichovej
doline nad Dolnou Lehotou, pri ktorom 8. marca 1956 zahynulo 16 lesných robotníkov
(z toho dve kuchárky) – deväť obetí bolo z Pohorelej a sedem z Telgártu.
Pamiatku obetí si ráno v sobotu 10. marca uctili pozostalí, zástupcovia Obce Pohorelá i š.p. Lesy SR položením vencov a zapálením sviečok v miestnom cintoríne pri hroboch pohorelských lesných robotníkov.

Ing. Jana Tkáčiková

Zamestnanci, ktorí nepodávali tohto roku
daňové priznanie, ale im zamestnávateľ robil
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov,
ešte stále môžu podporiť neziskové organizácie
darovaním 2% z dane z príjmu.
Stačí do konca apríla doručiť na daňový
úrad (príp. organizácii, ktorú chcete podporiť)
tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane ... (od zamestnávateľa) a podpísané tlačivo „Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane“ (vyplniť
podľa Potvrdenia o zaplatení dane).
V našej obci môžete podporiť:
Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt.Nálepku 291, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37891324
Občianske združenie PLŤ,
Pohorelská Maša 84, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37824856
Rodičovské združenie pri základnej škole
v Pohorelej,
Kpt.Nálepku 852, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37950835
Telovýchovná jednota
Pohorelá 780, Pohorelá,
IČO: 17060711

Mladosť

Pohorelá,

Spomienkový deň pokračoval v telocvični, kde sa uskutočnil „Memoriál pohorelských
rubárov“ - majstrovstvá Pohorelej v nohejbale trojčlenných družstiev.
Domácich účastníkov turnaja prišli potrápiť aj zohrané tímy z Heľpy i z Ružomberka.
Vysoko kvalitné výkony predviedli všetky zúčastnené tímy, no z celkového víťazstva sa
napokon radovali hráči družstva Ružomberok „A“.
Konečné poradie: 1. Ružomberok „A“, 2. Miku Heľpa, 3. Ružomberok „B“, 4. Hybox
Heľpa, 5. Borovičtan (Jozef Kanoš, Jozef Siman, Ján Tlučák, Michal Tlučák), 6. Pohorelá
(Marek Buvala, Ľubomír Lihan, Maroš Siman)
Organizátori podujatia aj touto cestou ďakujú všetkým partnerom a sponzorom
podujatia. Osobitné poďakovanie patrí Milke Tlučákovej, ktorá pre všetkých účastníkov
turnaja okrem už tradičných zákuskov pripravila aj originálne pohorelské graple.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
22.4. TJ Mladosť

–

FK Sokol Braväcovo

16:00 - majstrovské futbalové stretnutie
18. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

5.5. V Schillerovej stope

Termíny zberu plastov
24. 4.

Termíny zberu komunálneho odpadu

22. 5.

11. 4. 25. 4. 9. 5.

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

23. 5.

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

Viete koľko trvá, kým si príroda „poradí“ s odpadom?
PLECHOVKA

CIGARETA

PLIENKA

TEXTIL

SKLO

PLAST. FĽAŠA

15 rokov

15 rokov

250 rokov

1 rok

TISÍCROČIA

100 ROKOV

TETRA-PAK

POMARANČ

TAŠKA

ŽUVAČKA

PAPIER

TÉGLIK

100 rokov

1,5 roka

25 rokov

50 rokov

4 mesiace

70 rokov

6. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu
Zraz účastníkov: o 9:00 na námestí
(MO MS, PaedDr.Janoška)

6.5. TJ Mladosť

–

FK Brezno

16:30 - majstrovské futbalové stretnutie
20. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

8.5. PIETNY AKT
kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
o 16:00 na námestí

13.5. OSLAVY DŇA MATIEK
slávnostný program detí ZŠsMŠ a DFS Mladosť
venovaný mamám a starým mamám
(o 14:00 na amfiteátri)

20.5. TJ Mladosť

–

FK 34 Brusno-Ondrej

17:00 - majstrovské futbalové stretnutie
22. 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
Streda 18:00 – 20:00, Piatok 20:00 – 22:00

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

ZBER
ELEKTROODPADU
sa uskutoční:
v utorok 17.4. v Pohorelskej Maši
v stredu 18.4. v Pohorelej – nižný koniec
(od školy dole)
vo štvrtok 19.4. v Pohorelej – vyšný koniec
(od školy hore)
Elektroodpad sa bude odvážať traktorom v dopoludňajších hodinách– pracovníci vynesú elektroodpad
zo dvorov aj domov, len je ho potrebné nahlásiť na
obecný úrad.
Čo to je elektroodpad?
veľké a malé domáce spotrebiče, telekomunikačné
zariadenia, spotrebná elektronika, svetelné zdroje,
elektronické nástroje a náradie, zdravotnícke prístroje, elektrické automaty, počítače

Hokejisti HK Pohorelá (na fotografii vpredu Adam Baksa, Peter Gálik, Ľubomír Mecko, Peter Polák,
Peter Polák, vzadu Vasil Černák, Dominik Mecko, Erik Šagi, Cyril Gandžala, Jakub Černák) sa 24. februára zúčastnili v Heľpe hokejového turnaja Winter Classic 2018, na ktorom obsadili 3. miesto.
(foto: M.Latináková)

„BIATLONOVÁ SÚŤAŽ“
V marci sa v našej škole konala súťaž „Biatlon“. Zúčastnilo sa jej 25 súťažiacich.
Po rozbehaní, rozcvičení, pridelení
súťažných čísel nasledovalo vysvetlenie súťažnej disciplíny.
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách
podľa ročníkov, zvlášť chlapci a zvlášť
dievčatá.
Vždy dvaja súťažiaci si obuli „lyže“
(kartónová krabica od vreckoviek,
plastový 3-D obal), nasadili palice, vyskúšali funkčnosť balóna. Potom bežali
čo najrýchlejšie k strelnici. Ich úlohou
bolo zhodiť plastové poháre v stoji,
resp. aj v ľahu (ml. žiaci 3 poháre len v
stoji, st. žiaci 3 poháre v stoji a 3 poháre
v ľahu). Rýchlejšie časy získali umiestnenia.
Odmenou pre všetkých boli balóny
a pre víťazov ešte aj medaily.
Zapretekali si aj p.učiteľky, ktoré
súťaž zorganizovali – zvíťazila Mgr.
Elena Halušková, ktorá porazila Mgr.
Lenku Sidorovú.

Čo je veľmi dôležité?
aby bol elektroodpad kompletný a neporušený,
nerozobratý

Súčasne sa uskutoční aj a
ZBER OPOTREBOVANÝCH
PNEUMATÍK A AUTOBATÉRIÍ

- www.zspohorela.edu.sk -

Výzva pre remeselníkov
Fakulta architektúry STU v Bratislave v rámci projektu IDENTITA.SK hľadá tradičných remeselníkov alebo
ich príbuzných, ktorí ovládajú remeslo alebo majú náradie a predmety, ktoré by sa mohli zdokumentovať a mohli
by slúžiť na inšpiráciu v modernom dizajne. Realizátori
projektu plánujú v júni aj podujatie - workshop priamo v
Pohorelej. Lokálnym koordinátorom je Radka Pánisová a
zodpovedná za projekt za FA STUBA je Veronika Kotradyová.
Bližšie informácie a kontakt na adrese:
kotradyova@fa.stuba.sk alebo tel. 0903691551

Veľkonočný pokrový turnaj
sa uskutočnil v sobotu
24. marca v pohostinstve Old
West.
Šiesti hráči odohrali takmer
sedem hodín. Po prvých piatich
hodinách zostali v hre 2 hráči –
Matej Prč a Samuel Prč. Súboj
generácii napokon skončil víťazstvom mladšieho Samuela Prča.
Ocenení boli obaja najúspešnejší, tesne k cene mal aj v poradí tretí Peter Kubanda ml.

Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom živočíchov,
ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce upozorniť najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok
nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy! Oheň v otvorenom priestore sa môže
veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí,
ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa. Stačí trocha nepozornosti, či panika. Pamätajte na to, že
vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto
zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €,
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

JUBILANTI
85 rokov
Anna Mačkinová, Orlová 646

84 rokov
Valéria Anna Bialiková, Kpt.Nálepku 164

83 rokov
Anna Gáliková, Jánošíkova 496

82 rokov
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov :
 zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na miestach , kde by sa oheň mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové
oblasti v blízkosti lesa, opekačky v lesných porastoch mimo určených a vyznačených miest a pod.),
 zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov,
 zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Anna Pompurová, Kpt.Nálepku 295

80 rokov
Veronika Rašiová, M.R.Štefánika 679
Anna Puťošová, Kpt.Nálepku 113

75 rokov
Fyzické osoby by mali vyššie uvedené opatrenia a zákazy rešpektovať hlavne v čase tzv. „zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“, t.j. v jarnom a dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí.

Anna Jakubčová, Pohorelská Maša 30

Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :
 vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť improvizovanými prostriedkami (haluz, alebo vrecovina „ubijeme
oheň“, čím zamedzíme prístupu vzduchu a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 ak máte po ruke vodu, majte šaty vždy mokré a dýchajte cez mokrú ochrannú šatku,

Jozef Terek, Clementisova 735
Rudolf Ginič, Orlová 579
Anna Mecková, Jesenského 118

70 rokov

65 rokov
Mária Tereková, Nová 383
Juraj Mecko, Orlová 512

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá!
Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.
Ak nie, okamžite volajte hasičov na telefónnom čísle 150 alebo 112.

60 rokov
Ing. Matej Dubec, Kpt.Nálepku 300

Prajeme Vám pokojné prežitie jarného obdobia bez zbytočných požiarov.
V sobotu 31. marca sa uskutočnil už 19. ročník Veľkonočného
turnaja v rapid šachu . Tohto roku sa zišlo 42 hráčov, aby si v deväťkolovom maratóne porovnali svoje schopnosti a ukázali svoje umenie v
tejto kráľovskej hre. Víťazom turnaja so 7,5 bodmi sa stal Filip Haring
z ŠK Junior Banská Bystrica, ako druhý v poradí skončil medzinárodný
majster Pal Kiss zo susedného Maďarska (7 bodov) a na treťom mieste
s rovnakým počtom bodov skončil Oliver Tropp z Liptovskej šachovej
školy. Životný výkon podal Slavo Hazák z domáceho oddielu ŠK Orlová
Pohorelá, ktorý ako 26. nasadený skončil na peknom ôsmom mieste.
Cenu pre najlepšieho v kategórii žiakov získala Katarína Bobrová, cenu
pre najlepšieho dôchodcu bral J.Kanoš z domáceho oddielu.
Umiestnenie Pohorelčanov: 8. Slavomír Hazák, 14. Jozef Kanoš, 27. Peter Kanoš, 30. Milan Baksa, 32. František Baloha, 35. Adam Kanoš, 36.
Róbert Tlučák, 42. Miroslav Dudáš.
ŠK Orlová Pohorelá ďakuje touto cestou všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto podujatie.
-J.Kanoš-

Zápis do materskej školy
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch od 2. do 10. mája
v čase od 11:00 do 12:00 hod. v priestoroch materskej školy. K zápisu je potrebné priniesť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, preukaz poistenca a rodný list dieťaťa.
Zároveň oznamujeme, že v dňoch 2. - 3. mája v čase
od 9:30 do 15:30 hod. bude v materskej škole DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Rodičia sa spolu s deťmi môžu oboznámiť s prostredím materskej školy a získať bližšie informácie o školskom
vzdelávacom programe.

NOVORODENCI
Ema Frajtová, Orlová 608

ZOMRELÍ
Jozef Petro
Jánošíkova 462;
77 r.

Polomské štyri zvony

Aj tento rok sa v Polomke uskutočnila regionálna súťaž
v prednese poézie, prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe.
Úspešne sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Vo svojich kategóriách získali:
5.-7. ročník:
poézia: 3. miesto Matej Tešlár (5.A) – (na fotografii)
8.-9. ročník:
poézia: 1. miesto Aneta Haľaková (9.A)
próza: 2. miesto Jakub Bútora (8.A)
Diplomy v súťaži vo vlastnej tvorbe získali:
1. miesto Júlia Kanošová (3.A)
1. miesto Petra Kantorisová (7.A)

Okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny
Dňa 14.3.2018 pripravila Historicko-dokumentačná komisia pri Oblastnom výbore SZPB v Brezne
okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny pre žiakov základných škôl a 8. ročných gymnázií. Okresného kola sa zúčastnilo 10 škôl z okresu Brezno. Súťaž pozostávala z 25 otázok o najdôležitejších
udalostiach 2. svetovej vojny, SNP a národnooslobodzovacieho boja. Pre každé družstvo zložené z troch žiakov 9. ročníka boli pripravené účastnícke diplomy a občerstvenie. Prvé tri družstvá dostali okrem diplomov za
umiestnenie aj pekné vecné ceny. Prvé miesto získala ZŠ s MŠ Predajná, druhé miesto po rozbroji ZŠ s MŠ
Karola Rapoša Brezno, Pionierska 4 a tretie miesto ZŠ s MŠ Pohorelá (Róbert Tlučák, Silvia Ševcová, Marek
Medveď). Pre všetkých účastníkov okresného kola vedomostnej súťaže pripraví OblV SZPB zájazd do Múzea
SNP v Banskej Bystrici, Národnej kultúrnej pamiatky Kalište a do Pamätníka obetiam fašizmu v Nemeckej.
Spomínanými akciami chce Oblastný výbor SZPB v Brezne pripomenúť mladej generácii, ako ťažko sa
rodil slobodný život na Horehroní.

Družstvo našej ZŠ s tajomníkom Oblastného výboru
SZPB Brezno Jánom Šulejom

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

1938 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – PRVOTINY (PRIMÍCIE) KŇAZSKÉ: Naša katolícka obec prežívala

dňa 2. apríla slávnostný deň, trebaže toho dňa bola sobota – všedný deň. Pred týmto dňom zúrila celé tri dni
veterná povíchrica, ktorá zanechala znateľné stopy na lesoch, ktoré sem tam trošku preriedila a na plotoch, ktoré
pováľala, Ale v túto slávnostnú sobotu jasavé lúče slnečné a kľud prekvapily všetkých, ktorí predpokladali, že
i dnes bude zúriť víchrica, ktorá pravda na vonkajšku slávnosti a nálade mohla veľa ubrať. Obavy tieto sa však,
ako som už spomenul, rozplynuly a tak tedy aj božia príroda toho dňa slávila s nami.
Na oltári božom mal po prvýkrát obetovať obetu Nového zákona rodák pohorelský, dôstojný pán Jozef Dovala,
prvorodený syn zbožných rodičov Jozefa a matky Márie, rodenej Fúrovej.
Ku kňazskému stavu pripravoval sa v bansko-bystrickom seminári, kde po úspešných štúdiách bol vysvätený biskupom Marianom Blahom dňa 27. marca za kňaza. K nevšednej slávnosti jeho primícií sišlo sa do Pohorelej mnoho
ľudí z okolitých farností. Manuduktorom bol mu obľúbený tunajší administrátor fary dp. Štefan Kovács, kazateľom farár brezniansky Šimuni.

 Primiciant

lúči sa s rodičovským domom

 V kruhu otca a matky

 Cestou do chrámu

1948 (zapísal kronikár Anton Vajcík) – HOSPODÁRSKE HĽADISKO: Po neúrodnom roku zavinenom neobyčajnou suchotou nasledoval lepší rok. Miestna
úroda bola priemerná, preto sa hospodársky stav zlepšil tým viac že mohly sa speňažiť rôzne hospodárske výrobky i za ceny neúradné, tedy hodne vyššie ako
sa ľudove hovorí „čierne ceny“ Pravda pôda nášho chotára ani za najlepšej úrody svojím výnosom neuživí obyvateľstvo obce bez dovozu a kúpy z iných
úrodnejších krajov. Toto zase umožňovaly všeobecne dobré zárobky pracujúcich zvlášte drevorobotníkov a furmanov, výjmuc verejných zamestnancov, ktorých pevné ustálené mesačné platy veľmi nedovoľovaly nakupovať „ na čierno“. Nastal pokles v chove dobytka, keď pre nedostatok krmu v jeseni roku 1947
ľudia veľa statku odpredali a už len menej prichovávali. Ceny a mzdy v porovnaní so základnými zápismi sa podstatne nemenily. Lístkové prídely potravín,
odevu a obuvi trvaly i ďalej.
POČET DOBYTKA: Podľa všeobecného súpisu dobytka nachádzalo sa v obci 536 kráv, 166 volov, 117 jalovíc a juncov, 89 teliec, 102 ošípaných, 97 koní,
800 oviec. Obec mala 5 býkov.
POČET HYDINY: V obci bolo 865 sliepok, 197 kohútov, 84 husí, 34 gunárov, 5 morčiat, 8 kačiek.
DOBYTČIE PASY: Podľa druhopisov dobytčích pasov vydalo sa dovedna 356 kusov dobytčích pasov a to 60 kusov 15- korunových, 28 kusov 5- korunových, 268 kusov 20- korunových.
UMELÉ HNOJIVÁ: V bežnom roku upotrebilo sa pomerne viac umelých hnojív ako v predošlé. Najviac používa sa thomasová múčka, menej chilsky
liadok a draselné hnojivá. Roľníci javili o používanie umelých hnojív väčší záujem a potom boly viditeľné i výsledky v lepšej úrode na poliach.

1958 (zapísal kronikár Ján Príšin) – ŠKOLSTVO: V obci je Osemročná stredná škola. Je umiestnená v už spomínanej starej budove, postavenej v roku 1907.
Má celkom 13 tried, umiestnených v ôsmich učebniach. Na škole je v roku 1958 439 žiakov a 15 učiteľov. Učiteľský zbor pozostáva väčšinou zo žien –
začiatočníčok. (12 žiaci, 3 muži) Pionierska organizácia na škole vyvíja dosť dobrú činnosť. Má 280 členov. Dochádzka do školy sa za posledné roky značne
zlepšila a dosahuje v priemere nad 90%. Vyskytujú sa ojedinelé prípady zlej dochádzky čomu na vine sú hlavne rodičia. Dochádzku cigánov nepodarilo sa
na 100% zaistiť a je 7 prípadov, kedy cigánske deti vôbec nenavštevujú školu. Je to neblahý zjav ak si uvedomíme, že sme vkročili do atómového veku.
Z učiteľského zboru odišli v tomto roku: Marta Zračová, s ktorou ONV rozviazal pracovný pomer, nakoľko nemala učiteľskú kvalifikáciu, Ján Cesnak,
z tých istých dôvodov a Martin Detvan, ktorý bol určený na Poľnohospodársku učňovskú školu do Závadky.
Do zboru prišli: Zora Plevová, začiatočníčka z Ľubietovej, Vilma Tóthová, začiatočníčka z Rimavskej Soboty a Andrej Ľauka, ktorý sa vrátil z vojenskej
prezenčnej služby 22.7.1958. Plevová a Tóthová nastúpili službu na škole 1.9.1958.
Škola sa zapája sústavne do verejného života. Žiaci účinkujú pri každej príležitosti, oslave a verejnom podniku. V roku 1958 sa zúčastnili brigády pri zbere
zemiakov na JRD, kde odpracovali 186 hodín nazbierali 88g železného šrotu. Zúčastnili sa čistenia pasienkov, zberu pásovky zemiakovej a iných podujatí.
Samotná mimoškolská činnosť učiteľov je slabá čo zapríčiňuje najmä zloženie zboru a necitnosť niektorých členov zboru ku kultúrno-osvetovej práci.
Pri škole je združenie rodičov, ktoré sa schádzalo podľa potreby. Pomáhalo riešiť rôzne problémy výchovno-vyučovacie. Pomohlo škole aj finančne, keď
príspevky zaplatené dodatočne po Kč 10 za rodinu darovalo škole. Škola zakúpila za zozbieraný obnos magnetofón, s ktorým sa v škole pracuje. Hodnota
magnetofónu je 3 036 Kč.
Aj v tomto roku nachádza sa na vysokých školách i v cudzine najmä v Sovietskom zväze hodne študentov. V samotnom Leningrade študujú dvaja študenti
z Pohorelej.
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