informačné noviny Obce Pohorelá; ročník XIV.; JÚN 2018;

- ZADARMO -

Slávnostný sprievod pri príležitosti
73. výročia ukončenia II. svetovej vojny
8. mája 2018 si občania Pohorelej spolu s členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomenuli ukončenie II. svetovej vojny a porážku
fašizmu položením kytice kvetov k pamätníku padlých
v obidvoch svetových vojnách. Na tejto spomienkovej slávnosti sa zúčastnila starostka obce Ing. Jana Tkáčiková,
priamy účastník bojov v II. svetovej vojne a v povstaní František Tlučák, predseda ZO SZPB Ján Lakanda, žiaci ZŠ s MŠ
a spevácka skupina zložená z členov našej ZO. Oslavy mali
slávnostný priebeh s hodnotným programom a s prejavmi,
v ktorých zazneli slová odsudzujúce nacizmus založený na
nacionalizme, šovinizme, antisemitizme a antikomunizme.
II. svetová vojna spôsobila miliónové straty životov
hlavne civilného obyvateľstva, nešetriac nevinné deti, ženy
a starcov na celom svete, ako aj v našej obci. Zároveň došlo
k nesmiernym materiálnym škodám a zruinovaniu celých
krajín. Preto nesmieme zabúdať a musíme si tieto kruté udalosti pripomínať pre pamäť mladej nastupujúcej generácie.
- Ján Lakanda -

V nedeľu 6. mája na slávnostnej svätej omši v kostole Sedembolestnej Panny
Márie sviatosť prvého svätého prijímania prijali: predný rad zľava - Alžbeta Tlučáková,
Andrea Zemanová, Alžbeta Bodnáriková, Júlia Kanošová, stredný rad – Tomáš
Klimko, Róbert Pálus, Daniel Boháč, vzadu - Erik Bialik, Daniel Kyseľ; na fotografii
s vdp. Mgr. Ivanom Greňom.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru SR v Brezne v súlade s
§4 písm. b) s §21 písm. a) v nadväznosti na §21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s §2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Brezno v čase od 15.6.2018, 7:00 hod. do odvolania.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v ich ochrannom pásme
z a k a z u j e najmä:
 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
 vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov;
 spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Úplné znenie Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov (vrátane povinností
vlastníkov, správcov a užívateľov lesných pozemkov) je zverejnené na úradnej tabuli obce
a elektronickej úradnej tabuli – www.pohorela.sk)

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
5.-8.7. FIDE OPEN POHORELÁ
XVIII. ročník turnaja v rapidšachu
info a prihlášky: ŠK Orlová,– 0907815650,
adamik@pobox.sk

14.7. MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ
(A SVETA) V KOSENÍ
„Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek“
XXIV. ročník súťaže v kosení

20.7.
Vystúpenie folkovo-folklórnej satirickej
skupiny z Východného Slovenska

Termíny zberu plastov
19. 6. 17. 7.
Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané
vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše stlačiť, aby
sa zmenšil ich objem!) Zbiera sa od 8:00!!

Termíny zberu komunálneho odpadu
6. 6. 20. 6. 4. 7.

18. 7.

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

Návšteva pamätných miest holokaustu v Poľsku
Žiaci 5. – 9. ročníka našej základnej školy sa spolu s pedagógmi, rodičmi a členmi ZO SZPB zúčastnili autobusového zájazdu do Poľska. Navštívili poľské múzeum Auschwitz-Birkenau v dedinke Brzezinka neďaleko mestečka Osvienčim. Na tomto mieste bol v čase nacizmu najväčší nemecký vyhladzovací tábor.
Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau bolo deportovaných
približne 2,5 milióna ľudí. Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo
zavraždených. Asi 900 000 deportovaných hneď po príjazde poslali do
plynových komôr alebo zastrelili; asi 200 000 zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splynovania.
Účastníci zájazdu si počas takmer 4-hodinovej prehliadky vypočuli pútavý výklad o smutnej
histórii týchto miest i zaujímavé príbehy nielen o utrpení väzňov. Žiakov zaujali bloky, ktoré nesú
zvesti o tom, ako tam ľudia prichádzali o svoju dôstojnosť, aj o život. Mali možnosť dozvedieť sa
kde pracovali, bývali, čo jedli a pili a vidieť množstvo predmetov, ktoré po nich ostali... Po tom
všetkom, čo videli a počuli sa všetci na záver zhodli, že takéto zverstvá sa v budúcnosti ľudí nesmú
viac opakovať.
Súčasťou zájazdu bola aj návšteva Krakova a jeho najväčšieho skvostu -hradu Vavel.
Poznávací zájazd ponúkol množstvo nových vedomostí a zážitkov, ktoré navždy zostanú v pamäti účastníkov.

informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

C E L O R O Č N E
NÁ C VIKY A TR ÉNINGY V TELOCV IČ NI:

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

TAEBO
Štvrtok 17:30 – 18:30

Krajská šachová 4. liga – C21
(krajská súťaž osemčlenných družstiev hraná jednokolovo systémom každý s každým
podľa vyžrebovania)

Konečné poradie ročníka 2017/2018:
Výsledky stretnutí ŠK Orlová Pohorelá:
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Bátka
Slovan Nová Baňa B - ŠK Orlová Pohorelá
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Podpoľanie Stožok
ŠK Garde CVČ Detva "B" - ŠK Orlová Pohorelá

Por. Družs tvo
1

ŠK JuniorCVČ B.Bys trica B 7 1 0 22 48,5

0

4,5:3,5

2

ŠK POSTOJ.s k Kremnica A 5 2 1 17

0

5,5:2,5

3

ŠK Slovan Hr.Zalužany

5 2 1 17 37,5

0

5:3

4

ŠK Slovan Modrý Kameň

5 0 3 15 29,5

0

5

Slovan Nová Baňa "B"

3 0 5

9

26

0

6

ŠK GARDE CVČ Detva "B"

2 1 5

7

28

0

7

ŠK ORLOVÁ POHORELÁ

2 1 5

7

26,5

0

8

ŠK Bátka

1 2 5

5

26,5

0

9

ŠK Podpoľanie Stožok

1 1 6

4

26,5

0

ŠK Orlová Pohorelá - ŠKJunior CVČ B.Bystrica B 0,5:7,5

STOLNÝ TENIS

ŠK Postoj.sk Kremnica A - ŠK Orlová Pohorelá

Štvrtok 18:30 – 20:00

ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Slovan Hrnč. Zalužany 4,5:3,5

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Oblastná futbalová súťaž mužov
I. trieda

+ = - TB1 TB2 TB3

4:4

5:3

ŠK Slovan Modrý Kameň - ŠK Orlová Pohorelá 5,5:2,5

39

Na medzinárodných OPEN Majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke
v divízii RAW, ktoré sa v apríli konali v Liptovskom Mikuláši, získal titul
v kategórii do 125 kg, 40-44 rokov, Peter Pletka s výkonom 175 kg.

Stretnutia TJ Mladosť Pohorelá v jarnej časti súťaže:
24.3. FK Šalková B – TJ MLADOSŤ Pohorelá 4:2 (3:0)
8.4. TJ MLADOSŤ Pohorelá – OFK Slovan Valaská 0:5 (0:4)
15.4. FK Sokol Nemecká - TJ MLADOSŤ Pohorelá 2:0 (0:0)
22.4. TJ MLADOSŤ Pohorelá – FK Sokol Braväcovo 0:3 (0:1)
29.4. ŠK OPL Poniky - TJ MLADOSŤ Pohorelá 6:1 (4:0)
6.5. TJ MLADOSŤ Pohorelá – FK Brezno 0:0 (0:0)
8.5. TJ Tatran Č.Balog - TJ MLADOSŤ Pohorelá 3:0 kont.
13.5. OFK Slovenská Ľupča - TJ MLADOSŤ Pohorelá 3:0 kont.
Športovo-technická komisia Oblastného futbalového
zväzu Banská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 18.5.2018
vylúčila podľa článku 12 ods. 1 Súťažného poriadku TJ Mladosť Pohorelá zo súťaže I. trieda dospelí z dôvodu troch neodohratých stretnutí v sezóne, družstvu TJ Mladosť Pohorelá
anulovala všetky dosiahnuté výsledky v súťažnom ročníku
2017/2018.

Účastníci VI . ročníka jarného výstupu na Orlovú „V Schillerovej stope“ – 5.5.2018

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 21. 5. 2018
Uznesenie č. 17/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

A. SCHVAĽUJE:

JUBILANTI

B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Peter Frajt, Ľubomíra Lysinová;
2. zapisovateľku: Mariannu Gandžalovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Maroš Siman, Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 18/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. poskytnutie sociálnej výpomoci nasledovným žiadateľom:
Žiadateľ

92 rokov
Mária Gáliková

82 rokov
Mária Syčová

A. SCHVAĽUJE:

81 rokov

Požadovaná suma

Schválená suma

Drahoslava Harvanová, Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá

400 €

400 €

Aladár Harvan, Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá

400 €

400 €

Vlasta Lacková, Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá

400€

400 €

B. SCHVAĽUJE:
2. rozpočtové opatrenie č. OZ04/2018: presun z položky 700, na účel územný plán z vlastných zdrojov vo výške
10,000,00 EUR na položku 642, na účel sociálna výpomoc: 1.000,00 EUR.

Uznesenie č. 19/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

Ondrej Baran
Ružena Chlebušová

80 rokov
Štefánia Haľaková

75 rokov
Ján Melko
František Ďurčo
Miloš Kollárik

70 rokov
Mária Glejdurová
JUDr.Stanislav Hurtečák

65 rokov

ORNAMENTÁLNA MAPA SLOVENSKA
Počas celého školského roka sa žiaci 6.A triedy pod vedením učiteľky Mgr. M. Krupovej zúčastňovali celoslovenskej súťaže umeleckého projektu pod názvom „Ornamentálna mapa Slovenska.“ Projekt je veľmi praktický, výsledok bude trvalou súčasťou digitálnych máp Slovenska (informáciou o našej obci), ktorý zvýši poznávaciu aj estetickú
stránku mapy Slovenska ako súčasti mapy sveta. Je aj súčasťou pokusu o zápis do knihy rekordov, ktorý je motivačným
prvkom projektu.
1. časť projektu pozostávala „z maľovaného ohniska.“ Žiaci tvorili spoločné výtvarné dielo, ktorého autorom boli všetci členovia triedy. Bolo kľúčom na zoznámenie sa s
tematikou ornamentov. Trieda sa následne
pred spoločným dielom odfotila a poslala do
súťaže. Na webovej stránke www.tatrín.sk si
môžete pozrieť naše dielo.
2. časť projektu pozostávala z „hravého etnologického výskumu.“ Žiaci sa najprv
snažili vypátrať ornamenty charakteristické
pre našu obec Pohorelá zo starých predmetov,
pracovných nástrojov, bytových doplnkov,
obrusov, krojov, na starých fotografiách.
Každý žiak si vybral svoj ornament, ktorý sa
mu páčil a namaľoval ho. Z namaľovaných
ornamentov sme vybrali jeden, ktorý bude reprezentovať našu obec na digitálnych mapách.
Je to pohoreľský brusľak v podaní Vivien Ďuricovej. Touto kresbou sme sa zapojili do vedeckého zdokumentovania ornamentov svojej
obce etnológmi, a taktiež do pokusu o zápis
Slovenska do Guinessovej knihy rekordov
v maľovaní ornamentov. Ďalšia kresba predstavuje pohoreľský šurc v podaní Dominiky
Hrčákovej. Všetky zúčastnené ornamenty si
môžete pozrieť na webovej stránke pod názvom „Ornamentálna mapa Slovenska.“
Mgr. Mariana Krupová

Anna Boháčová
František Ševc
Alena Moková
Veronika Tlučáková
Mária Škúciová

60 rokov
Emília Syčová
Jozef Haluška
Jozef Krupa
Pavel Fiľo

NOVOMANŽELIA
Mgr. Monika Gálová
a Ing. Mário Oravec

ZOMRELÍ
Františka Gáliková
Ján Glejdura
Anna Glejdurová
Gejza Harvan

Pred 200 rokmi sa narodil August Ľudovít Viktor Coburg
- vojvoda, generál
- zaslúžil sa o rozvoj železiarskeho podnikania v Pohorelej a na Horehroní
Narodil sa vo Viedni (Rakúsko) 13. júna 1818 ako druhorodený syn Ferdinanda Juraja (1785-1851) a Márie Antónie Gabriely
Koháryovej (1792-1862); Zomrel v Ebenthale (Dolné Rakúsko) 27. júla 1881;
V roku 1843 sa oženil v St.Cloude vo Francúzsku s dcérou francúzskeho kráľa Ľudovíta Filipa Clementínou Orleánskou
(1817-1907), s ktorou mal 5 detí: Filip (1844-1921), Klotilda (1846-1927), Ľudovít August (1847-1871), Amália (1848-1894) a Ferdinand (1861-1948).
Venoval sa predovšetkým vojenskej kariére a dosiahol hodnosť cisársko-kráľovského generála. V roku 1851 po smrti svojho otca Ferdinanda
Coburga prebral Pohorelský železiarsky komplex, ktorý bol pod jeho vedením najvýznamnejším v Gemerskej župe. Podnik vyrábal surové železo,
liatinu, plechy, oceľ, tyčové železo, kosy a klince.
Ako vášnivý poľovník v rokoch 1864-1865 pre potreby poľovníckej spoločnosti vystaval v miestnej časti Pohorelej v Pohorelskej Maši vedľa kostola kaštieľ, ktorý slúžil Coburgovcom a ich hosťom pri návštevách Horehronia.

Z k r o n i k y o b c e P o h o r e l á:

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )
– SKÚŠKA MOTOROVEJ STRIEKAČKY: Vec kúpy motorovej striekačky obecné zastupiteľstvo prejednávalo
ešte dňa 16. januára 1933, podľa ktorého usnieslo sa že motorová striekačka by sa mohla zakúpiť za podpory obce, urbáru a krajinského hasičského fondu.
Urbár svojho času bol odhlasoval na tento cieľ 20.000.- korún, ale ich nepoukázal, lebo 10. júna 1933 oznámil, že túto podporu nemôže vyplatiť, pretože
sa nachádza v zlom finančnom položení. Napriek tomuto oznámeniu dúfalo sa, že tento obnos predsa len podarí sa na tento cieľ uvoľniť. Vec sa takto
pretiahla až do roku 1935, kedy obec dostala už definitívnu odpoveď od urbáru, že odhlasovaných 20.000.-Kčs dať nemôže. Táto možnosť úhrady na
motorovú striekačku takto sa tedy nevydarila. Obec skúsila použiť inú cestu., ako nájsť iné krytie úhrady. Obrátila sa so žiadosťou dňa 20. októbra 1936
na okresný výbor. Okresný úrad a výbor po viacerom prejednávaní žiadosti obce a o podporu na motorovú striekačku vrátil a len 30. septembra 1937 sa
okresný výbor usniesol a to len po rôznych intervenciách, memoranda a po použití všetkých možných súkromných prostriedkov, poukázal obnos 15.000Kčs. Nakoľko tento obnos nepostačoval, obecné zastupiteľstvo sa usnieslo, že zvyšok nákladov uhradí z obecných prostriedkov za podpory obyvateľstva
a príspevku z krajinského hasičského fondu. Po zaistení úhrady obec vypísala súbeh na dodanie motorovej striekačky dňa 18. januára 1938 a súčasne učinila
opatrenia na dobratie zaisteného obnosu. Na základe došlých ponúk akceptujúc mienku Zemskej hasičskej jednoty a najmä mienku miestneho dobrovoľného
hasičského sboru, zastupiteľský sbor dňa 27. mája 1938 pod čis. zast. 7/1938 jednohlasným usnesením zakúpilo štvorválcovú dvojkolesovú motorovú
striekačku s príslušenstvom za 26.400-Kčs a zakúpilo 200 m hadíc za 6.200-Kčs a 10 párov spojky značky ČSN (česko-slovenský normál) za 1.070-Kčs pri
zabezpečení 8% sľavy pri hotovom platení. Po odpočítaní zmienenej sľavy zaplatilo sa okolo 30.976-Kčs. Motorová striekačka bola dodaná a prevzatá za
prítomnosti obecnej rady, hasičského sboru, skúšobného komisára Zemskej hasičskej jednoty a zástupcu firmy dňa 27. júna 1938.
Pri skúške sa zistilo, že stroj je bezvadný, ale chybia ešte hadice. Obec objednala ihneď ďalšich 80 m hadíc pri zabezpečení 8% sľavy za 1.860-Kčs. Takže
celkové náklady motorovej striekačky s hadicami činily 32.700-Kčs. Na motorovú striekačku prispeli: Okres Brezno nad Hronom 15.000, Štátna lesná
správa 3.000, obyvateľstvo dobrovoľnou sbierkou 5.850, Krajinský hasičský fond 7.000, Obec Pohorelá 1.850 Kčs.
Hasičský sbor sa usniesol motorovú striekačku poistiť na 25.000-Kčs.
VOĽBA STAROSTU: Okresný úrad v Brezne nad Hronom výmerom zo dňa 23. júna 1938 pod číslom 7862/38 svolal na 28. júna 1938 ustanovujúcu
schôdzu obecného zastupiteľstva, ktoré bolo právoplatne v obecných voľbách dňa 12. júna tohože roku. Po predpísaných formalitách pristúpilo sa k voľbe
obecného starostu. Z 30-ich odovzdaných hlasov obdržal kandidát československej komunistickej strany Jozef Terek 21 hlasov, kým 9 bolo prázdnych.
K tomu je treba zaznamenať, že ešte pred ustanovujúcou schôdzou obecného zastupiteľstva dohodly sa ústne zástupcovia politickej strany agrárnej, sociálno
demokratickej s komunistickou, že budú solidárne s nimi hlasovať na kandidáta, ktorého navrhne miestna komunistická strana. Výsledok voľby starostu
jasne poukazuje, že sa tak aj skutočne stalo, lebo zástupcovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany volili prázdnymi lístkami.
V ďalšej voľbe na prvého miestostarostu bol opätovne zvolený kandidát čslov. komunistickej strany v Osobe Karola Uriaša, ktorý z 30-ich odovzdaných
hlasov dostal 21. Za druhého miestostarostu bol zvolený Ľudovít Vozár, člen soc.dem.strany a to 30-ich odovzdaných hlasov znelo na jeho meno.
1948 (zapísal kronikár Anton Vajcík) – OSLAVY: Verejná oslava 30. výročia Sovietskej armády bola dňa 23.II.1948
Dňa 7. marca 1948 bola verejná oslava pri pomníku padlým, na ktorej spomenuly sa nasledovné výročia: 98. výročie narodenín T.G.Masaryka, 5.
výročie boja u sokolova (8.III.) a 30. výročie bitky u Bachmáča (9.III.).
Dňa 25. apríla 1948 bola v hasičskej sále verejná rozprava o novej ústave. Prednášal A.Lehotský z Brezna
Dňa 1. mája 1948 oslávili sme sviatok práce.
Dňa 8. mája na spoločnej oslave spomli sme tri výročia: a.) smrti M.R.Štefánika (4.V.), b.) Pražského povstania (5.V.), c.) Dňa víťazstva (9.V.)
Dňa 9. mája 1948 na národopisnom dni v Šumiaci zúčastnili sa žiaci i mládež z Pohorelej, kde predviedli svojrázne výstupy z našej dediny.
Dňa 20.IV.1948 bola oslava z príležitosti vydania nového školského zákona, ktorým zaviedla sa jednotná štátna škola s platnosťou od 1. IX.1948.
Dňa 11. apríla 1948 bola národná smena víťazstva za účasti miestnych škôl. Sbierali sa odpadky po obci.
Štvrté výročie Slovenského národného povstania oslávili sme na verejnej oslave dňa 29. augusta 1948 pri pomníku padlým.
Verejná oslava 30. výročia vzniku ČSR bola v hasičskej sále dňa 28. októbra 1948.
31. výročie Októbrovej revolúcie oslávili sme dňa 6. novembra 1948.
Dňa 23. novembra 1948 oslávili sme 52. výročie narodenín prezidenta Klementa Gottwalda.
PREDNÁŠKY: Prednášky do verejného obecného rozhlasu sa dobre osvedčili. Ďalej bývajú prednášky v hasičskej sále a na oslavách. Prednášali
miestni učitelia a i iní prednášatelia.

1938

(zapísal kronikár Koloman Piljar)
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