informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník VII.;

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 6.4.2011.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra doručí svoju písomnú prihlášku najneskôr do 23.
marca 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 11.4.2011. Pracovný úväzok je 7 hod. týţdenne.
Odmeňovanie podľa §18c zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dňa 23.2.2011 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pohorelej. Poslanci hneď
v úvode na návrh Ing.J.Barana odsúhlasili zmenu programu zasadnutia. Ako prvý bod prejednali
a schválili odvolanie hlavného kontrolóra Štefániu Kubandovú. Zároveň vyhlásili voľbu nového
hlavného kontrolóra. V ďalšom bode poslanci schválili predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný
príspevok vo výške 466 tis. € v rámci Operačného programu Ţivotné prostredie na dokončenie
splaškovej kanalizácie na ul. Clementisovej a spoluúčasť z rozpočtu obce vo výške 23 tis. €.
Prejednávanie výšky stočného na základe návrhu Ing.J.Barana preloţili na nasledujúce zasadnutie
OZ. V ďalšom bode poslanci schválili členov komisií OZ, ktorých navrhli predsedovia
jednotlivých komisií a starosta obce.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o príprave
sčítania obyvateľov, bytov a domov, ktoré sa uskutoční v mesiaci máj 2011. Poslanci schválili
zriadenie obecnej komisie pre sčítanie, zloţenú z pracovníkov obecného úradu.
Na návrh Ing.J.Barana preloţili poslanci na nasledujúce zasadnutie aj bod programu o pristúpení k
zmluve k spoločnému obecnému úradu pre výkon prenesenej štátnej správy na úseku ţivotného
prostredia. Poslanci OZ schválili plán vykonávania štátneho odborného dohľadu nad miestnymi
a účelovými komunikáciami.
Obecné zastupiteľstvo taktieţ odsúhlasilo uloţenie NN elektrickej prípojky cez obecný pozemok
k pripravovanému vysielaču Orange.
Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných projektoch a zámeroch.

ZBER ELEKTROODPADU
sa uskutoční: v utorok 12.4. v Pohorelskej Maši, v stredu 13.4. v Pohorelej
– niţný koniec (od školy dole) a vo štvrtok 14.4. v Pohorelej – vyšný koniec
(od školy hore). Elektroodpad sa bude odváţať traktorom v dopoludňajších
hodinách– pracovníci vynesú elektroodpad zo dvorov aj domov, len je ho
potrebné nahlásiť na obecný úrad.

Čo to je?
Čo je veľmi dôležité?

Veľké a malé domáce spotrebiče, telekomunikačné zariadenia,
spotrebná elektronika, svetelné zdroje, elektronické nástroje
a náradie, zdravotnícke prístroje, elektrické automaty, počítače
Aby bol elektroodpad kompletný a neporušený, nerozobratý

V tom istom čase bude aj zber autobatérii
ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
SA USKUTOČNÍ 18.-20. APRÍLA

marec 2011;

- ZADARMO -

KOMISIE PRI OZ
Komisia pre financie:
predseda: Ing. Štefan Kráľ (Clementisova 757),
členovia: Mária Hazáková (Clementisová 824), Ing.
Ľubomíra Kanošová (Clementisova 838), Ing.
Róbert Tlučák (Jesenského 125)
Komisia pre obchod a podnikanie:
predseda: Ing. Jozef Baran (M.R.Štefánika 683),
členovia: Jozef Hazák (Za Vŕšok 242), Jozef Tlučák
(Nová 341)
Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce:
predseda: Matej Gandţala (Kpt.Nálepku 139)
členovia: Ján Haluška (Za Vŕšok 230), Ing. Štefan
Kráľ (Clementisova 757), Ján Šulej (Clementisova
753)
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo:
predseda: Mgr. Jozef Šajša (Clementisova 774),
členovia: Mária Lilková (Heľpa, Školská 610/12),
MUDr. Roman Lysina (Orlová 625), MUDr.
Michal Obloţinský (Poh.Maša 11), Anna Syčová
(Kpt.Nálepku 287)
Komisia pre stavebné veci a verejný poriadok:
predseda: Ing. Ivan Pompura (Clementisova 750),
členovia: Blaţena Pompurová (Clementisova 750),
Anna Janošková (M.R.Štefánika 697)
Komisia pre šport a kultúru:
predseda: Ján Haluška (Za Vŕšok 230),
členovia: Marianna Gandţalová (Hviezdoslavova
60), Peter Pletka (Kpt.Nálepku 172), Ján Pompura
(Kpt.Nálepku 291), Mgr. Jozef Šajša (Clementisova
774), Michal Tlučák (Za potokom 720), Ing. Róbert
Tlučák (Jesenského 125)
Komisia pre územné plánovanie:
predseda: Ing. Martin Lakanda (poslanec OZ)
členovia: Ing. Ivan Pompura (Clementisova 750),
Anna Janošková (M.R.Štefánika 697)
Komisie pri OZ sú poradné a iniciatívne orgány
obecného zastupiteľstva a starostu obce.

ZBER PAPIERA sa uskutoční 27.4.2011
Výkup papiera, kartónu, letákov, novín, časopisov
a kníh bez textilných obalov: cena za 1 kg – 0,03€
(vyplácané nad 100 kg) alebo 1 toaletný papier za 6 kg

V MESIACI APRÍL BUDÚ V NAŠEJ
OBCI ZNOVU ROZMIESTNENÉ
KONTAJNERY
NA VEĽKOOBJEMNÝ
ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
O pristavení kontajnerov budeme informovať aj
miestnym rozhlasom.
Veľkoobjemové kontajnery sú určené na zber
objemného domového komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu. Do týchto
kontajnerov sa nesmie dávať konáre, trávu, zeminu,
elektronické spotrebiče ani nebezpečný odpad.
Do kontajnerov nepatrí ani odpad zo stavebných
a výkopových prác – na vývoz takéhoto odpadu si
musí objednať kontajner kaţdý stavebník
individuálne. Napr. UNI-PAL Heľpa (tel.
0905562681 alebo 0902876460) alebo u Brantner
Gemer s.r.o. (0902987688 alebo 0902980992).

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
MAREC
12.3. PIETNY AKT
na pamiatku obetí lavínového nešťastia
(od 8:30 v miestnom cintoríne)

12.3. NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Majstrovstvá Pohorelej 3-členných druţstiev
„Memoriál pohorelských rubárov“ -17. ročník
(od 9:00 v miestnej telocvični)

27.3. Pohorelá – Šumiac
15. kolo oblastnej futbalovej súťaže mužov
(od 15:00 na futbalovom ihrisku)

APRÍL
3.4. Pohorelá – Polomka
16. kolo oblastnej futbalovej súťaže mužov
(od 15:30 na futbalovom ihrisku)

10. 4. ŠK Orlova – ŠK Garde CVČ Detva
10. kolo šachovej ligy 3c2
(od 9:00 v ZŠsMŠ)

10.4. 1.FK Horehron – Hont. Nemce
14. kolo III. ligy starších žiakov
(od 10:00 na futbalovom ihrisku)

17.4. Pohorelá – Telgárt
18. kolo oblastnej futbalovej súťaže mužov
(od 16:00 na futbalovom ihrisku)

23.4. Veľkonočný turnaj
v RAPID ŠACHu
(ŠK Orlova, J.Kanoš)

24.4. 1.FK Horehron – B.Štiavnica
16. kolo III. ligy starších žiakov
(od 10:00 na futbalovom ihrisku)

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

AEROBIK
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

Termíny zberu plastov

23. marec 6. apríl

8.-9. marec
5.-6. apríl
Ţiadame občanov, aby vykladali
len plné a zaviazané vrecia.

9. marec

20. apríl

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)

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy
V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole sa
na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok
2010/2011.
Dátum, čas a miesto konania prijímania: Ţiadosti o prijímanie detí do MŠ môţu podať
rodičia detí v dňoch od 1.3.2011 do 31.3.2011 v čase od 11:00 do 12:00 v priestoroch
miestnej materskej školy.
Podmienky prijímania detí do MŠ:

K zápisu je zákonný zástupca povinný priniesť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
a o povinnom očkovaní dieťaťa, rodný list a preukaz poistenca.
Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od troch do piatich rokov veku. Ak sú vytvorené
podmienky, je moţné prijať deti aj od dvoch rokov veku dieťaťa.
Do materskej školy sa prednostne sa prijímajú 5-6 ročné deti a deti s odloţenou povinnou
školskou dochádzkou. Materská škola je dvojtriedna.
Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na
základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloţí riaditeľovi spolu s potvrdením o
zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloţí okrem ţiadosti a potvrdenia o
zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Ing. Matej Tešlár - riaditeľ ZŠsMŠ

INOVOVANÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA
Od nového roku je v prevádzke inovovaná
internetová stránka Obce Pohorelá. Okrem
www.pohorela.sk nového vzhľadu je tam podopĺňaný aj nový
obsah – postupne sú tam vkladané nielen aktuálne
informácie, ale aj zaujímavosti a udalosti z histórie
obce. Stránka je spravovaná Obecným úradom
v Pohorelej, technický ju zabezpečuje RPnet. Privítame
aj návrhy a pripomienky návštevníkov stránky.
ŢIADAME NÁVŠTEVNÍKOV POSILŇOVNE
V BUDOVE „NA SIHLE“, ABY NEVCHÁDZALI
AUTAMI DO PRIESTORU AMFITEÁTRA,
Z DÔVODU POŠKODZOVANIA
DLHOUPRAVOVANEJ TRÁVNATEJ PLOCHY
V AREÁLI AMFITEÁTRA.
MOŢNOSŤ PARKOVANIA JE NA NEĎALEKEJ
ASFALTOVEJ PLOCHE – PRI TELOCVIČNI.

1.FK HOREHRON – ročník 2010/2011
III. liga starší ţiaci - skupina C – jarná časť
26.3. So 10:00 Brusno – 1.FK HOREHRON
3.4. Ne 11:30 S.Ľupča – 1.FK HOREHRON
10.4. Ne 10:00 1.FK HOREHRON – Hont.Nemce
16.4. So 10:00 Kováčová - 1.FK HOREHRON
24.4. Ne 10:00 1.FK HOREHRON – B.Štiavnica
30.4. So 10:00 Kremnica 1.FK HOREHRON
8.5. Ne 10:00 Badín – 1.FK HOREHRON
22.5. Ne 10:00 1.FK HOREHRON – Dudince
29.5. Ne 10:00 Ţiar n.Hr. B - 1.FK HOREHRON
5.6. Ne 10:00 1.FK HOREHRON – Hliník n.Hr.
1.FK Horehron je po desiatich kolách jesennej časti
v tabuľke na treťom mieste.
1.FK Horehron odohrá domáce zápasy na ihrisku v Pohorelej.

FUTBAL – MUŢI- jarná časť II.skupina B trieda
rozpis zápasov TJ Mladosť Pohorelá
27.3. 15:00 Pohorelá - Šumiac
3.4. 15:30 Pohorelá – Polomka
10.4. 15:30 Pohronská Polhora - Pohorelá
17.4. 16:00 Pohorelá - Telgárt
1.5. 16:30 Pohorelá - Dolná Lehota
8.5. 16:30 Michalová - Pohorelá
15.5. 16:30 Šumiac –Pohorelá
22.5. 17:00 Polomka –Pohorelá
29.5. 17:00 Pohronská Polhora - Pohorelá
1.6. 17:00 Pohorelá - Michalová
4.6. 14:00 Telgárt – Pohorelá
19.6. 17:00 Dolná Lehota – Pohorelá
Futbalový oddiel TJ Mladosť je po dvanástich kolách
jesennej časti v tabuľke na siedmom mieste.
Novým trénerom muţstva sa od 1.1.2011 stal Štefan
Kalman, ktorý začal aj s prípravou na jarnú časť sezóny
2010/2011 . Tréningy muţstva sú v piatok od 18:00-20:00
hod. a v nedeľu od 13:00 do 15:00 v telocvični.

Katalóg ľudových výrobcov
V uplynulých týždňoch sme viacerým
našim občanom – ľudovým remeselníkom
doručili dotazníky za účelom spracovania
zoznamu a upresnenia údajov. Bohužiaľ
nie všetci reagovali na našu výzvu, preto
Vás ešte raz žiadame o doručenie
vyplnených dotazníkov, vlastnej fotografie
a 1-5 fotografií výrobkov. Údaje budú
slúžiť na prezentáciu na internetovej
stránke obce ako aj v knižnom vydaní
Katalógu ľudových remesiel okresov
Brezno
a Banská
Bystrica,
ktoré
pripravuje
V.Majling
v spolupráci
s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča.
Dotazníky si môžu na Obecnom úrade
v Pohorelej vyzdvihnúť aj prípadní ďalší
záujemcovia o propagáciu a prezentáciu.

Upozornenie
na trestnú činnosť
Polícia upozorňuje občanov na
páchanú trestnú činnosť v okrese
Brezno, pri ktorej páchatelia podvodne
vymámia finančnú hotovosť od starších
občanov, ktorú údajne potrebujú na
opravu motorového vozidla po
dopravnej nehode, alebo na náklady
súvisiace s ošetrením v nemocničnom
zariadení.
Takto získanú finančnú
hotovosť páchatelia nevrátia a pouţijú
ju v svoj prospech. Z tohto dôvodu
polícia upozorňuje, aby občania
dôsledne zváţili poskytnutie finančnej
hotovosti cudzím osobám.
V prípade
výskytu
uvedenej
trestnej činnosti ţiadame, aby občania
o trestnej činnosti ihneď informovali
políciu. Informácie môţu podať na
najbliţšom oddelení Policajného zboru
alebo na tel. čísle 158.

ŢIADAME
„neznámych
konzumentov
vína“
z vyšného konca z okolia potoka
Kompanica, aby prestali sústavne
vyhadzovať plastové fľaše do potoka –
zber plastov sa robí kaţdý mesiac!
Ďalej ţiadame „neznámu pani“ z ulice
Za Potokom, aby prestala vyhadzovať
sklenené fľaše a iný odpad do potoka –
kontajnery na sklo sú umiestnené pri
kaţdom obchode s potravinami!

Odchody vlakov zo stanice
Pohorelá a Pohorelská Maša od 6.3.2011
Červená Skala 4:39  Poh.Maša 4:52  Pohorelá 4:54  Brezno 5:40
Červená Skala 6:20  Poh.Maša 6:32  Pohorelá 6:35  Banská Bystrica 8:28 (ide v r, f)
Zvolen 5:43  Pohorelá 8:07 X  Poh.Maša 8:10 X  Č.Skala 8:22
Červená Skala  Poh.Maša 8:47  Pohorelá 8:49  Zvolen 11:34
Brezno 10:28  Pohorelá 11:12  Poh.Maša 11:14 X  Červená Skala 11:24 (ide v r)
Červená Skala 11:54  Poh.Maša 12:04 X  Pohorelá 12:06  Brezno 12:54 (ide v r)
Brezno 12:00  Pohorelá 12:40  Poh.Maša 12:42 X  Červená Skala 12:52
Červená Skala 13:26  Poh.Maša 13:35 X  Pohorelá 13:37  Brezno 14:21
Brezno 13:51  Pohorelá 14:40  Poh.Maša 14:43  Červená Skala 14:57 (ide v f, s, 26.IV.)
Brezno 14:23  Pohorelá 15:12  Poh.Maša 15:15  Červená Skala 15:29 (ide v r, nejde 26.IV.)
Č.Skala 15:03 Poh.Maša 15:13 X Pohorelá 15:15  Brezno 15:55 (ide v g, 26.IV., 29.VIII., 1.XI. )
Brezno 15:00  Pohorelá 15:43  Poh.Maša 15:46  Červená Skala 15:58 (ide v r)
Brezno 15:59  Pohorelá 16:39  Poh.Maša 16:41 X  Červená Skala 16:53 (ide v a-e, g)
Červená Skala 16:56  Poh.Maša 17:06 X  Pohorelá 17:08  Podbrezová 17:58 (ide v a- f)
Červená Skala 18:24  Poh.Maša 18:35  Pohorelá 18:37  Brezno 19:23 (ide v a-e, g)
Brezno 18:30  Pohorelá 19:11  Poh.Maša 19:13 X  Červená Skala 19:24
Podbrezová 18:18  Pohorelá 19:11  Poh.Maša 19:13 X  Červená Skala 19:24 (ide v a- f)
(x- vlak zastavuje len na znamenie alebo požiadanie) Bliţšie informácie o vlakových spojeniach získate na čísle
Kontaktného centra Ţelezničnej spojočnosti Slovensko 18
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„Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“ – Ján Ámos Komenský
Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme uţ od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy.
Pripomíname si ho od roku 1955 preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a aj zomrel Matej Hrebenda,
významný buditeľ, ktorý sa podieľal veľkou mierou na šírení slovenskej kniţnej kultúry.
V súčasnosti tento prívlastok uţ nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej
moţností vzdelávania sa a získavania informácií ako dnes. Napriek tomu má kniha v beţnom
i študentskom ţivote stále svoje miesto. Kniha, najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí
medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých i starých. Zdrojom stretnutí s knihou nie sú len kníhkupectvá a domáce
kniţné zbierky, ale nezastupiteľné miesto tu majú aj kniţnice.
Obecná kniţnica Pohorelá je umiestnená v budove bývalej materskej školy na Sihle (vchod z nádvoria).
V súčasnosti má obecná kniţnica 6640 kniţničných jednotiek, z toho pre deti 2244 ks krásnej literatúry a 202 ks odbornej
literatúry, pre dospelých 3211 ks krásnej literatúry a 983 ks odbornej literatúry. Obec Pohorelá v rámci svojich finančných
moţností pravidelne zabezpečuje finančné prostriedky na doplňovanie kniţničných fondov o najnovšie vydania kníh,
o ktoré je medzi čitateľskou verejnosťou záujem. Kniţnica je otvorená v pondelok od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Milí Pohorelčania, či ste ešte mladí, alebo uţ v zrelom veku, dovoľte, aby som vás aj touto formou pozvala na
návštevu obecnej kniţnice. Určite si zo súčasnej ponuky vyberiete knihy, ktoré vás zaujmú, pomôţu vám zmysluplne
vyuţiť váš voľný čas a rozšíria vaše vedomosti. Chcem pripomenúť čitateľom, ktorí v termíne vypoţičané knihy nevrátili,
aby tak urobili v čo najkratšom čase a umoţnili prístup k ním pre nových záujemcov.
-Mgr. Mária Šulejová – knihovníčka -

Ukončenie analógového vysielania z vysielača Kráľova hoľa
Podľa pracovného harmonogramu dôjde k ukončeniu analógového vysielania z vysielača PopradKráľova hoľa v mesiaci jún 2011.
Vypnuté budú programy:
Zapnuté budú vysielače DVB-T:
Jednotka - číslo kanálu 47
súbor programov Jednotka, Dvojka, TV JOJ, TV Markíza na kanále č. 61
Dvojka - č.k. 30
súbor programov Jednotka, Dvojka, Trojka na kanále č.54
Markiza - č.k. 42
Tých, ktorí prijímajú signál cez satelit alebo káblovku, sa prechod na digitálne vysielanie vôbec nedotkne.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
19.3. Jozefína Melková, Partizánska 559

86 rokov
26.3. Františka Kuklicová, Partizánska 531

85 rokov
9.3. Františka Tešlárová, Clementisova 755

82 rokov
9.3. Františka Baksová, Kpt.Nálepku 158
15.3. Alţbeta Rašiová, Kpt.Nálepku 192

81 rokov
5.3. Ján Pompura, Kpt.Nálepku 295
8.3. Ján Haluška, Za Vŕšok 230
26.3. Anna Veronika Kybová, Kpt.Nál. 143

80 rokov
10.3. Anna Kybákobá, Partizánska 555
12.3. Alţbeta Kriaková, Jánošíkova 395
27.3. Mária Balohová, Clementisova 783

70 rokov
30.3. Júlia Buvalová, Orlová 615

65 rokov
3.3. Mária Janošková, Clementisova 819
16.3. Jozef Pompura, Kpt.Nálepku 290
18.3. Mária Vírusová, Orlová 572

60 rokov
5.3. Anna Šoteková, Kpt.Nálepku 99
6.3. Helena Hazáková, Jánošíkova 467
6.3. Mária Chromčová, Hviezdoslavova 52
11.3. Ján Vojtko, Kpt.Nálepku 186
20.3. Peter Zluky, Poh.Maša 45
29.3. Ján Kybák, Orlová 582

MLADOMANŢELIA
26.2. Martina Gaţovova, Zvolen
a Miroslav Terek, Clementisova 735

NOVORODENCI
9.2. Emanuel Harvan, Za Hronom 829
24.2. Peter Frajt, Orlová 608

Technické informácie o moţnostiach príjmu digitálneho vysielania Vám poskytnú v predajniach
s televíznymi prijímačmi, na internetovej stránke http://dvbt.towercom.sk/ alebo na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 168 500.
(Ukončenie analógového vysielania z vysielača Banská Bystrica je plánované na koniec augusta.)

Hospodárenie Urbáru
(v €)
Výroba a predaj drev.hmoty
Samovýroba drev.hmoty
Nájomné za pastvu
Nájomné za poľov.revír
Nájomné za admin.budovu
Ostatné trţby
Výnosy spolu:
Náklady na les.pest.činnosť
Náklady na ťaţbu
Mzdové náklady a odvody
Náklady na admin.budovu
Náklady na dopravu
Ostatné náklady:
Spolu:
Čerpanie vytv.rezervy LPČ
Náklady spolu:

skutočnosť
2010
53.347
429
4.474
452
11.800
281
70.783
13.677
21.670
15.454
9.988
3.057
12.044
75.890
16.673
59.217

plán
2011
49.050
950
4.450
450
10.630
300
65.830
21.410
13.000
16.500
9.700
2.300
5.000
67.910
16.982
50.928
14.902

HOSPOD.VÝSLEDOK:
11.566
Valné zhromaţdenie Urbárskeho a pasienkového
spoločenstva Pohorelá sa uskutoční
v nedeľu 10. apríla 2011 o 14:30 hod. v jedálni
Základnej školy s MŠ.

ZOMRELÍ

Začiatočnícka Nemčina účastníkov
neprekvapila, zvládajú ju s prehľadom

Cyril Kybák, Za Vŕšok 219
(* 6.7.1947 -  13.2.2011)

E-learningové jazykové vzdelávanie v nemeckom
jazyku, v rámci projektu prijímateľa EuroExperience,
sa v týchto dňoch dostáva do svojej poslednej fázy.
Realizuje sa podľa plánu a v súlade s
harmonogramom projektu.
21 účastníkov – zamestnancov Obce Pohorelá,
učiteľov zo Základnej školy s materskou školou v
Pohorelej a zamestnankyňa Občianskeho združenia
EuroExperience, sa v týchto dňoch prehupli do
poslednej štvrtiny kurzu Nemecký jazyk – začiatočník
a tí šikovnejší z nich už majú dokonca úspešne za
sebou aj záverečný test. Ako povedala jedna z
účastníčok „Nemčinu som sa učila na strednej škole a
tento kurz považujem za vynikajúci spôsob na
oprášenie svojich vedomostí. Vyhovuje mi najmä
možnosť vzdelávať sa z pohodlia domova vtedy, keď
mám na to časové možnosti.“
K 1. aprílu začíname s ďalším kurzom nemčiny, ktorý
bude určený pre pokročilých a absolvuje ho 12
účastníkov.

Mária Vešťúrová, Nová 344
(* 19.10.1919 -  15.2.2011)

ZRUŠENÝ TRVALÝ POBYT
Trvalý pobyt bol v zmysle §7 ods. 1
písm. d) aţ g) zákona NR SR 253/1998
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov SR
od 1.2. do 28.2.2011 zrušený týmto
občanom:
Milan Kostan, nar. 10.11.1966
Júlia Kubandová, nar. 10.12.1923

UPOZORŇUJEME OBČANOV
NA TRVALÝ PRÍSNY ZÁKAZ
VYPAĽOVANIA TRÁVY A
PORASTOV

Karol Vosko: O POHORELSKOM NÁREČÍ – XII.
...pokračovanie veršovanky z minulého čísla:
31) Kọvęň, faska, putňa – tęž mu cudzę slova
40)
bo mu v hlave mata lən technika nova
32) On vę čo to trafo, čo pascal čỵ torr,
41)
čo ščỵpəňa jadra čỵ mikroprocesor
33) A tak sę zgvariọmę jak Ňęmec s Maďaręm,
42)
ọn lęn o tỵm novỵm a ja zas po starỵm.
34) S tỵm ňeščasnỵm chlopcỵm je to večna paroľ, 43)
gvari mi „VY LAIKU“ a və žę žęch „KAROĽ“
35) Totỵ starę slova traťọ sę nọm z rečỵ,
44)
o ich chasňovaňu mlodỵch nepresvedčỵš.
36) Šỵca majọ školỵ, ku svetu sę majọ,
45)
Ta si po novỵmu aj reč opravjajọ.
37) A keď nechcę ležęť s bugačỵm na pecỵ,
46)
trim sę podľa mlodỵch, poznavaj ich vecỵ.
38) Asi bďe ľepšỵ v ňešnim svete novỵm
47)
žębỵ si go uctiťaj panskejšỵm slovỵm
39) Ošanuj aj gvarę, keď chcęš kračať v šore
ber knihy do ruky a maj ušỵ hore.

Treba aj nọm staršỵm zgaňať šľabikare,
a ďalęj sę učỵť na koľana starę.
Bo za pecọm ňeska asi nik neležỵ,
ta nọm treba bežęť jak calỵ svet bežỵ
Kijaň, capin, ščỵpak – aj tu sę prežỵlỵ,
veď to pre človeka mordoviska bỵlỵ
Bapka, mlotęk, kosa, ruťənę na šope,
krọmpele uš tęž nik motỵkọm ňekope
Na šỵtko technika, v hore v poľu, dọma,
musiš jọ ovladať, čobỵ zęs nechrọmal
Nigdaj sę nevroti susedski čas zlatỵ,
bo uš od pəňazi každỵn napỵnčňatỵ.
Nebỵlo bars čo jesť, aj pilo sę malo,
zato ľən z poťechi všę sę zaspəvalo
Začỵna zabava, ta si sťeblo staňte,
pripijọm:
Na zdravja! Zum Wohl! A votre santé!
-

Pozn. Veršovačka vznikla v r.1980 -

Vo víre času

Z obecnej kroniky:

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

Záznamy z roku 1931 –POVERY A POVESTI:

Ţe nakoľko plánovala medzi ľudom povera o bosoráctve, dosvedčuje táto malá skutočná udalosť. Okolo r. 1805 v obci
zomrel jeden muţský, o ktorom panovala v obci všeobecná mienka, ţe je bosorákom. Ľud nechcel ho pochovať, ba nedovolil ani farárovi, aby tohoto človeka pochoval. Napriek tomu
kňaz preca človeka pochoval, načo ľud kňaza vyviedol z kostola od oltára a nedovolil mu viac sluţby boţie odbavovať. Ľudia mŕtveho muţa vybrali z hrobu. Rozzúrený dav medzi
tým kričal, aby mu otvorili ústa, ţe má pod jazykom trávu. A skutočne nebohý mal pod jazykom trávu, prečo chytili mŕtvolu a odniesli na Pohorelsko – Šumiacky chotár a tam na
zaloţenej hranici spálili. Po tomto na potrestanie Pohorelcov kostol zatvorili, nekrstili, nepochovávali a vôbec ţiadne cirkevné obrady sa za dlhú dobu nevykonávali. Po dlhom
vyšetrovaní vinníkov prísne potrestali derešom a len keď z Ríma došlo odpustenie, sa všetko znova obnovilo, t. j. prišlo do starej koľaje.
V predošlých dobách Pohorelá a jej hornaté okolie slúţilo za úkryt rozličným dobrodruhom. Dľa ľudovej povesti okolo r. 1808 a do 1810, keď sa zdrţovali v chotáre v obci Pohorelej
zbojníci v dieli Lukačíková , ochorel jeden zbojník . Z jeho druhov došli niektorí do Pohorelej ku kňazovi a ţiadali ho, aby šiel chorého ich kamaráta vyspovedať, čo sa aj stalo. Zobrali
kňaza na chrbát, zaviazali mu oči a bez oddychu zaniesli ho na miesto, kde mali svoj brloh. Po vykonanom obrade zaniesli kňaza aţ ku dedine na kraj lesa, tam ho zloţili a pustili
domov, ovšem obdrţal náleţitú hodnotnú odmenu. Dľa povesti zbojník zomrel a sami druhovia ho pochovali. O rokoch ho voda vymila a údajne jeho lebku našli v dieli Lukačikovom.
Ľudová povesť spomína tieţ, ţe v dobe, keď ţil povestný slovenský Jánošík, prechádyajúc z Lipova do Gemera, zdrţoval sa na Kráľovej holi na končiari Orlová. Tu, s času na čas
zbojníci mávali svoju taňu a Jánošík sa spoločne zabával s nimi, keď išiel na Machňačku, ztadiaľ na muránske vrchy na Šarkanicu do Klenovca. Tu sa kratšiu, alebo dlhšiu dobu
zdrţoval a zase touto cestou sa vracal späť do Liptova.
ZAMESTNANIE OBYVATEĽSTVA V UPLYNULÝCH ROKOCH: Vzhľadom na hornatú polohu , v ktorej je obec vystavená v dávnych dobách pozemky natoľko obrábané neboli
ako sú dnes. Obyvateľstvo sa najprv zamestnávalo pálením uhlia, keď ţe lesy, v ktorých sa obec nachádza poskytovali hojného mnoţstva dreva k tomuto účelu.
V oných dobách zrúbané drevo skladali robotníci v halnoch (tak to menovali) a merali to na palice a pol–palice. Z upáleného dreva potom merali na košíky. Mimo toho majitelia
zápraţných statkov vozili rudu ţeleznú na koňoch a voloch z Dobšinej do Maši, Hronca, Podbrezovej a Polhory. V obci obchody a zvlášť krčmy mali sami obyvatelia (gazdovia).
Vývozom dreveného materiálu (dosák, uhlia) do Miškovca, Jágru, Hátvamu, Pešti súčastne si dováţali i potrebné potravné články z týchto miest. Do Hotvanu vozili tieţ i hotové ţelezo
z Maši. Zo spomínaných obchodov a krčiem ešte po – dnes sa zachovali jednotlivé famílií, ktoré obchody mali a to: u Datky, Špiritusa, u Kanošky, u Šťaviny. Obyvateľstvo obrábalo tieţ
čiastočne i pole a siali zväčša ovos a ţito (raţ). Z ovsa si pieklo obyvateľstvo chlieb. Po skudené zboţia toto nechali vysušiť a v obecnom kamennom mlyne somlieť. Ţito si ponechávali
na väčšie sviatky a z tohto piekli i opekance. Väčší gazdovia vozili ţito k odpredaju do Muráň, kde mal zemepán svoj vlastný sklad. Hlavnou výţivou obyvateľstva bol ovos a kukurica,
ktorú si vozili z miest uţ hore uvedených a robili z nej fučku.
Roku 1848 obyvateľstvo v Pohorelej zaţilo dosť hladu. V obci sa sústredilo vojsko, ktoré tiahlo smerom na Vernár, kde boli veľké boje. Výcvik vojska sa sprevádzal v Pohorelej na Sihlej,
tam, kde sú dnes postavené štátne ľudové školy. Vojakov cvičil akýsi sklepník z Maši a pohorelský obyvateľ Daniel Mikuláš. Tento kúpil v Pohorelej dom, varil vo svojom dome polievku
a roznášal po obci obyvateľstvu. Výlohy s týmto spojené hradil sám zemepán. Ľud často nemajúc čo jesť, šiel do lesa sbierať rasu z liesok, ktorú sušili, utĺkali v maţiari ţelezným tĺkom
a z toho piekli posúchy. Platidlá medzi obyvateľstvom boli šajny, grajciare a polgiarciare.
ODVODY (ASERTÍRKY): Dľa povrávania starých v obci, asentírky , to bola vec chúlostivá, lebo za
Vo víre času: (Augustova huta
vojakov pandúri brali mladíkov, ktorí sa im zapáčili. Mladíci museli slúţiť aţ 12 rokov. Verbovanie
v Pohorelskej Maši, r. 1861)
obyčajne sa stávalo v krčmách a keď to nešlo dostal rychtár rozkaz od stolici, koľko mladíkov má
došikovať. Na koho mal rychtár oko, šiel k nemu i s pandúrmi, pekne – krásne ho odšikovali do Roţňavy
a nevrátil sa aţ po dvanástich rokoch. Pozdejšie asentírky odbývali sa v Roţňave kde rychtár vozil
mladíkov na voze. Cesta tam a sem trvala 6 – 7 dní. Starší spomínajú prípady, keď mladík sa vyhýbal
vojenčine, v noci ho napadli a odviedli k vojsku. Mnohokrát sa stalo, ţe nikdy viac nevidel svoju dedinu t.j.
nevrátil sa.
DOPRAVA, CESTOVANIE A POŠTA: V dávnych dobách v Pohorelej jediným dopravným prostriedkom
boli kone a len jedine povozom sa obyvatelia dopravili z jedného miesta na druhé. Povozne si ľud
dopravoval k výţive potrebné potravné články. Dováţal z obcí vyrobený tovar. Obyvatelia cestovali ako
uţ bolo spomenuté i do vzdialených krajov. Kukuricu si najmä dováţali z Nyiregyháze.
Vybavovanie poštových záleţitostí a poštovej sluţby okolo r 1800 v obci obstarávala jedine správa
ţeleziarní v Pohorelskej Maši, ktorá si vydrţiavala svojich poslov ktorý chodili s poš. zásielkami do
Banskej Bystrice a do Jelšavy. Funkciu postamajstra vykonával za istý čas tieţ učiteľ Ondrej Kopperdán,
ktorý jemu danú poštu vozom zasielal z jednej stanice na druhú. Takéto vybavovanie poštových zásielok
trvalo aţ do 17. nov. 1903, kedy slávnostným spôsobom bola zahájená doprava ţeleznicou po miestnej
dráhe Brezno – Červená Sklala Terajším postmajstrom na poštovom úrade od r. 1914 je Karol Kovacs.

Pohorelský hlásnik – informačné noviny Obce Pohorelá; reg.č. OÚ-OMT/1/95; číslo 2011/03, ročník

VII., - nepredajné -

vydáva Obecný úrad v Pohorelej; Príspevky na: OÚ Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá; 048/6196102, oupohorela.jpompura@mail.t-com.sk

