informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

SEPTEMBER 2017;

- ZADARMO -

OBEC POHORELÁ – DEDINA AKO KLENOTNICA
Tohto roku sa uskutočnil už 9. ročník súťaže Dedina roka, do ktorej sa zapojila aj naša obec. V mesiacoch máj až
júl navštívila národná hodnotiaca komisia všetky prihlásené obce a po ukončení hodnotenia 17. augusta oficiálne vyhlásila celkové výsledky súťaže.
Obec Pohorelá získala ocenenie DEDINA AKO KLENOTNICA - za udržiavanie jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na naturel, miestnu hrdosť a tradičnú ľudovú kultúru.
Celkovým víťazom súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora v okrese Námestovo, na druhom skončilo Zemné v okrese
Nové Zámky a tretia je Blatnica z okresu Martin.
Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti
o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Polhora v priebehu októbra 2017.

KOSECKÁ SÚŤAŽ V POHORELEJ UŽ PO 23.-KRÁT
Miestny odbor Matice slovenskej a Obecný úrad v Pohorelej v sobotu 29. júla 2017 zorganizoval medzinárodné HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI KOSCOV
A HRABAČIEK 2017, ktoré sú zároveň aj XXIII. Majstrovstvami Pohorelej a sveta v kosení. Z ohlásených hostí sa k zúčastneným prihovoril podpredseda Matice
slovenskej Viliam Oberhauser, ktorý vyjadril veľkosť dedičstva našich predkov aj v kráse Horehronských krojov. Za veľkej horúčavy sa otavu na dieloch Sihlej
pustilo kosiť a hrabať 57 súťažiacich zo štrnástich dedín a miest Švajčiarska, Írska, Čiech a Slovenska. V siedmych kategóriách sa súťažilo pred tristočlennou
diváckou kulisou. V najmladšej kategórii Dadovčata (deti do 12 rokov), ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie (11), si titul Horehronského majstra odniesol na
Šumavu Shiva Vostrovský, ktorý 0,5 m2 skosil za 5,2 sek.. Kategóriu Nosičov vody (chlapci do 18 rokov) vyhral Pavol Krupa z Východnej v čase 10:35,0 sek.
pokosil 10 m2. Kategóriu Ženy vyhrala Helena Žilincová – čas 12:45,0 sek. Chlopi nad 60 rokov vyhral Milan Kamenský z Podbrezovej časom 1:38,0 sek. - 50 m2.
Chlopi nad 70 rokov: Ján Štajer z Hruštína s časom 1:06,0 sek. 25 m2. Chlopi do 60 rokov: David Vostrovský čas 1:09,0 min. – 50 m2 – rekord podujatia! Úradujúci
majster Čiech kosil s kosou 135 cm dlhou a najstaršie preteky na Slovensku boli jeho posledné pred Majstrovstvami Európy vo Švajčiarsku. Súťaž družstiev vyhralo
sexteto Horehronia pred qintetom z Oravy. V súťaží hrabania dominovala dvojica Mária Šulejová z Írska s Milanom Kováčom z Pohorelej. Najkrajší kozák z pokosenej plochy 50 m2 urobili za 1.34,0 min. Cenu Ing. Jána Puťoša za najkrajší pokos získal Martin Siman z Brezna, cenu „ťetki Makuľi“ - za autentickosť ľudového
odevu získala Mária Tereková z Pohorelej, cenu Terky Štajerovej - za morálny prínos získal Jozef Hazák, za postoj k elektrifikovaniu koseckého areálu, cenu Jozefa
Slivku – za autentickosť ľudového odevu získal Pubo Hraško a cenu Ing. Niny Janoškovej - pre súťažiacu z najvzdialenejšieho miesta získali kosačky aj hrabačky
dvojičky Tina a Tama Štefankove z Košíc.
V sprievodnom programe vystúpil Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá s Hrabľovým tancom, gazdiná Maruša Tereková vyprevadila koscov na
lúku, Peter Gandžala na svojom najstaršom traktore na Horehroní (rok výroby 1949) vyvážal s veľkým úspechom deti aj dospelých po Malých dielikoch. V speváckej súťaží „O cenu Veroniky Bornárikovej“ si s ľudovou hudbou Borsuckí gadi zasúťažilo desať odvážlivcov. Maľovanie na tvár brilantne zvládla Danka Maťušová. Jazda na koníkoch bola pre odvážnejších. Odmenou všetkým na poli pracujúcim bol spevácky pozdrav Veroniky Bodnárikovej so sestrou. Podvečer sa v sektore detských lúčnych hier najväčšej obľube tešili biče a chodúle.
Po dobre vykonanej práci sa radosť prejavovaná spevom a tancom pri vatre šírila dedinou do skorých ranných hodín.
- Lukáš Janoška –

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
23.9. TJ Mladosť

–

OFK Slovenská Ľupča

15:00 - majstrovské futbalové stretnutie
8. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

7.10. TJ Mladosť

–

TJ ŠK Hronec

14:30 - majstrovské futbalové stretnutie
10. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

Termíny zberu plastov
12. september

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

21.10. TJ Mladosť

–

TJ ŠK Hronec

14:00 - majstrovské futbalové stretnutie
12. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

C e l o r o č n e
Nácviky a tréningy v telocvični:
AEROBIK
Pondelok 18:30-20:00

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
V piatok, 18. augusta sa v Bratislave uskutočnil 18. ročník
súťaže „Memoriál Vladimíra Ružičku – SCHODY 2017“.
Dvojčlenné skupiny hasičov ustrojených v kompletnom zásahovom odeve s použitím autonómnych dýchacích prístrojov si tento rok zmerali sily vo výškovom objekte Slovenskej
technickej univerzity pri najrýchlejšom výstupe do 24. nadzemného podlažia. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 56 súťažiacich dvojíc zo Slovenska a z Českej republiky.
Medzi nimi svoje vytrvalostné a silové kvality
ukázal aj náš Ján Siman,
ktorý v tandeme s Denisom Danielom ako reprezentanti HazÚ + KR
HaZZSR v Banskej Bystrici zdolali náročnú trať
časom 3:05:24 a obsadili
tak vynikajúce 5. miesto.

27.9.

11.10.

25.10.

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

skej Maši, v utorok 3.10. v Pohorelej – nižný koniec (od školy dole) a vo
stredu 4.10. 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 je veľmi
dôležité?

(info a prihlášky: http://vertikal.horskespolocenstvo.sk/)

13.9.

ZBER ELEKTROODPADU sa uskutoční: v pondelok 2.10. v Pohorel-

Čo to je
elektroodpad?

„Výbeh na Andrejcovú“ - 1. ročník bežeckého podujatia
na trase Pohorelá,námestie – Andrejcová

10. október

Termíny zberu komunálneho odpadu

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

Súčasne sa uskutoční aj a
ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK A AUTOBATÉRIÍ
VÝKUP POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV
sa uskutoční súbežne SO ZBEROM PAPIERA 18. a 19. OKTÓBRA 2017.
Zbierajú sa letáky, noviny, časopisy a knihy bez textilných obalov.
Je potrebné, aby bol papier zviazaný!
5 kg vykúpeného papiera = 1 rolka toaletného papier,
1 kg vykúpeného papiera = hygienické vreckovky 1ks,
10 kg vykúpeného papiera = papierové utierky 1 ks
OLEJ sa bude vykupovať IBA V 1,5- alebo 2-LITROVÝCHv PET fľašiach.
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 1 ks rolka papiera
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 3 ks hygienických vreckoviek

V OKTÓBRI BUDÚ V NAŠEJ OBCI OPÄŤ ROZMIESTNENÉ
KONTAJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
Kontajnery po zaplnení budú odvezené. Žiadame preto občanov, aby po odvezení kontajnera nevytvárali
na jeho mieste skládky odpadu!
Kontajnerov je dostatočný počet, zber do veľkoobjemových kontajnerov sa robí pravidelne na jar a na
jeseň – využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!
Veľkoobjemové kontajnery sú určené na zber objemného domového komunálneho odpadu. Do
týchto kontajnerov sa nesmie dávať: konáre, tráva, zemina, elektronické spotrebiče ani nebezpečný odpad.
Do kontajnerov nepatrí ani odpad zo stavebných a výkopových prác – na vývoz takéhoto odpadu si musí objednať kontajner každý stavebník individuálne prostredníctvom Obecného úradu
v Pohorelej.

Aktivity ZO SZPB pri príležitosti výročia SNP
V našej základnej organizácii momentálne dosahujeme historicky najvyšší
stav, ktorý je 219 členov. Tomuto zodpovedala aj účasť našich členov na augustových podujatiach, ktoré súviseli so 73. výročím Slovenského národného povstania,
ako aj s 2. svetovou vojnou.
Koncom júla sme zorganizovali autobusový zájazd na 12. ročník ukážok bojov na Hrone
v Starom Tekove v počte 28 členov. 12.8. 2017 sme účasťou 19 členov podporili 12. ročník
podujatia Stretnutie generácii v Kališti. Toto podujatie je u našich odbojárov najčastejšie navštevovaným miestom, na ktorom došlo k vypáleniu osady a k zavraždeniu väčšiny jej obyvateľov. 19.8.2017 sme si účasťou 21 odbojárov, aj položením venca k pamätníku výsadku 2.
československej paradesantnej brigády uctili ich bojové nasadenie a obete.
Celkový priebeh Regionálnych osláv 73. výročia SNP nášho Oblastného výboru Brezno
sme hodnotili za veľmi vydarený s obsažným a hodnotným programom. 25.8. 2017 v počte
štyria členovia výboru ZO sme si položením venca na horáreň pod Stanikovom, kde sídlil štáb
partizánskej brigády Jánošík, uctili pamiatku partizánov a jeho veliteľa - čestného občana Pohorelej Paľa Bielika. Potom sme podporili oslavy SNP v Liptovskej Tepličke.
26.8.2017 sme sa spolu s tajomníkom Obl. výboru SZPB Brezno Jánom Šulejom zúčastnili osláv 73. výročia SNP v Čiernom Balogu a vo Vydrove.
27.8.2017 sa konali naše miestne oslavy 73. výročia SNP, ktorých sa okrem našich 102
občanov zúčastnili aj členovia družobnej ZO SZPB z Liptovskej Tepličky. V našom cintoríne
sme si položením vencov a zapálením sviečok na hroboch padlých partizánov a vojakov v 2.
svetovej vojne uctili ich nehynúcu pamiatku. Na pohorelskom námestí k pamätníku padlých v
1. a 2. svetovej vojne sme položili veniec a zapálili sviece na dôkaz úcty a piety za ich hrdinské
činy. O hodnotný program sa postarali žiaci našej základnej školy a speváci folklórnej skupiny
Pohorelskí chlopi.
29.8.2017 sme desiati podporili celoslovenské oslavy 73. výročia SNP v Banskej Bystrici.
Tieto oslavy znovu, ako po iné roky mali vysokú kultúrno-spoločenskú úroveň.
1.9.2017 naša ZO usporiadala 2. ročník Behu vďaky k bunkru na Rovni, ktorému prialo
počasie a pohoda pri dobrom guľáši, ktorý čakal bežcov po dobehnutí pri bunkri.
Ján Lakanda – predseda ZO SZPB Pohorelá

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia dňa 30.8. 2017
Uznesenie č. 32/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

A. SCHVAĽUJE:

B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing.Róbert Tlučák, Ing. Anna Pravotiaková, Ján Šulej;
2. zapisovateľku: Annu Syčovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Marek Syč, PhD., Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 33/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom: Obnova obalových konštrukcií objektu požiarnej zbrojnice Pohorelá.
2. Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Uznesenie č. 34/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE
1. Predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce.
2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu min.5% (8961,16 €) z celkových oprávnených výdavkov (179223,14 €).
3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Uznesenie č. 35/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE
1. zámer prevodu majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 1311/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
64 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Baran, rod. Baran, nar. 30. 3. 1959,
bytom: M.R.Štefánika 683, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 192,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
b) parc. číslo 1312 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
12 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Baran, rod. Baran, nar. 30. 3. 1959,
bytom: M.R.Štefánika 683, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 36,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 36/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Nájomnú zmluvu č. 1/2017 Jozefína Bútorová, Kpt. Nálepku 280/177, 976 69 Pohorelá, na prenájom bytu v
školskej bytovke. Výmera: 52,2 m2 v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Brezno, obec Pohorelá, katastrálne
územie Pohorelá, zapísanej v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 654 ako: školská bytovka so súpisným číslom 260, nachádzajúcej sa na parcele CKN č. 623, byt č. 3
na 1. poschodí za cenu 293,88 EUR ročne a za ostatných dohodnutých všeobecných zmluvných podmienok.

Uznesenie č. 37/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. Správu č. 02/2017 o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky.
2. Správu č. 03/2017 o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky.
3. Správu č. 04/2017 o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky.

A. BERIE NA VEDOMIE:

Uznesenie č. 38/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá na 2. polrok 2017.

Uznesenie č. 39/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. BERIE NA VEDOMIE:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Margita Detvajová, Pohorelská Maša 10

91 rokov
Mária Hlavačiková, Pohorelská Maša 66

90 rokov
Františka Rašiová, Jánošíkova 420

89 rokov
Mária Maťúšová, Za Vŕšok 839
Mária Gandžalová, Za potokom 712

83 rokov
Mária Vírusová, Orlová 602
Milan Janoška, Orlová 600

82 rokov
Štefan Buvala, Partizánska 527
Ján Halaj, Kpt.Nálepku 285

80 rokov
Mária Gáliková, Jánošíkova 493
Anna Glejdurová, Športová 358

75 rokov
Mária Uriašová, Jesenského 133

70 rokov
Jozef Fúr, Hviezdoslavova 65
Ľudmila Krnáčová, Orlová 612
Ján Bialik, Clementisova 752
Ondrej Turčan, Orlová 655

65 rokov
Anna Syčová, Nová 371
Matej Pletka, Kpt.Nálepku 10

60 rokov
Anna Palusová, Orlová 569
Mária Tlučáková, Clementisova 808
Anna Baksová, Nová 347
Mária Kostanová, Jánošíkova 440
Viera Sivičeková, Za Vŕšok 236
Emília Vasilová, Pohorelská Maša 58

NOVOMANŽELIA
Ivan Cholvadt, Brezno
a Ivana Baksová, Kpt.Nálepku 15

1. informácie starostky obce.

OZ OPORA získalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja
Po tom čo sa v roku 2012 po prvý krát pohorelský futbalový tím pre nezáujem hráčov neprihlásil do súťaže, prišli v Pohorelej 2 sezóny bez futbalu. V roku 2014 sa futbalisti znovu zmobilizovali, došlo
k omladeniu hráčskej základne. Športové nasadenie, húževnatosť hráčov a seriózny prístup hráčov k reprezentácii futbalového klubu a našej obce sa prejavil na stúpajúcich výkonoch. Toto všetko v sezóne
2016/2017 vyvrcholilo celkovým víťazstvom skupiny a postupom pohorelských futbalistov do vyššej triedy.
Pohorelskí diváci preto v novej sezóne uvidia na pohorelskom ihrisku kvalitnejších súperov.
K zvýšenej atraktivite futbalových stretnutí veľkou mierou určite prispeje aj svetelná tabuľa s časomierou.
Svetelná tabuľa neslúži len divákom, ale aj rozhodcom a usporiadateľom. I samotní hráči sa vďaka nej ľahšie orientujú a všetci majú jasnejší obraz o dianí na ihrisku. Doteraz akýkoľvek ukazovateľ skóre i času pri
podujatiach chýbal.
S myšlienkou sprehľadniť a zatraktívniť futbalové (ale aj ostatné športové) podujatia prišlo Občianske združenie OPORA Pohorelá. Projekt by sa nepodarilo zrealizovať bez pomoci Banskobystrického
samosprávneho kraja. Na svetelnú tabuľu s časomierou prispel Banskobystrický samosprávny kraj dotáciou zo svojho rozpočtu vo výške 1.000,- €. Celkové náklady na projekt boli vo výške 1.140,- €.
Finančné prostriedky boli použité na nákup svetelnej tabule, nákup, montáž a osadenie nosnej
konštrukcie a ochrannej skrinky.
Samotná svetelná tabuľa je prenosná a preto sa bude dať použiť napríklad aj v telocvični pri
množstve športových podujatí, ktoré OZ OPORA organizuje, či spoluorganizuje – turnaje volejbalové, nohejbalové, hokejbalové, stolnotenisové. Keďže tabuľa je vybavená i časomierou, nájde svoje využitie aj pri
detskej cyklistickej časovke i bežeckých podujatiach.
J.Pompura – predseda OZ OPORA

Patrik Kupec, Nemce
a Martina Fúrová, Kpt.Nálepku 278

NOVORODENCI
Jozef Andrzej Hazák, Clementisova 824
Martin Lilko, Za Vŕšok 226
Jakub Smutniak, Kpt.Nálepku 99

Spolok pre obnovu dediny v tomto roku
vyhlásil 3. ročník celoslovenskej výtvarnej
súťaže pre deti na tému „Moja dedina, ako
ju vidím ja ...“. ZOMRELÍ
Do súťaže celkovo prišlo 517
výtvarných prác. V 1. kategórii (deti materMária
Tlučáková,
rod.poroty
Janošková
ských
škôl)
získali Cenu
za kolekciu
86 r. materobrázkov Kpt.Nálepku
na plátne deti149;
z pohorelskej
skejAnna
školyKrišteková,
- Lucia Gandžalová,
Magdaléna
rod. Kalmanová
Kanošová,
Gabriela 788;
Medvegy,
Clementisova
73 r. Lucia
Zlúkyová.
Adela
Harvanová,
rod.deťom
Čonková
Cieľom
súťaže
je umožniť
vyjadriť
Za Hronom
829;
r. žijú, kde
kresbou svoj
pohľad na
miesto,62
kde
sa hrajú a poukázať na to, čo je na živote na
Ján Haľak,
dedine zaujímavé,
krásne a neobyčajné...
Orlová 644;

Ján Babeľa

76 r.

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 )

1937 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – SMRŤ PRVÉHO PREZIDENTA ČSR: Zprávu o skone prezidenta Osloboditeľa dozvedeli sme sa v časných
raňajších hodinách tohože dňa, kedy navždy opustila veľká duša Masarykova jeho oslabnuté telo. Smutnú túto zvesť oznamovala pražská vysielacia
rádiostanica na vlnách éteru nie len obyvateľstvu našej republiky, ale celému svetu, lebo veď Masaryk bol uznanou kapacitou svetovou svojimi
filozofickými názormi ako aj prezieravou štátnickou múdrosťou. Pre tieto a mnohé iné cenné vlastnosti ľudské bol vážený a milovaný nie len doma,
ale aj v cudzine.
Dňa 14. septembra 1937 o 3.-tej hodine ráno prestalo biť zlaté srdce, ktoré všetkých Čechov a Slovákov rado malo, zavrely sa oči, ktoré vždy s láskou
a nádejou pozeraly na nás, onemely ústa, ktoré sa k nám prihováraly, posilňovaly, vystríhaly vždy a všade.
Posledné chvíle svojho života po vzdaní sa prezidentského úradu strávil na lánskom zámku, kde aj naposledy vydýchol, aby svoju dušu vrátil Stvoriteľovi. Z Lán bol prevezený na pražský hrad, kde sa mu naposledy poklonily mnohotisícové davy obyvateľstva celej republiky a kde v deň pohrabu
v mene republiky rozlúčil sa s Masarykom druhý prezident, jeho žiak, Dr. Eduard Beneš, ktorý svoju reč ukončil takto: „Prezidente Ossloboditeli,
odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“
Po tejto rozlúčke hlavy nášho štátu a vojska prevezené bolo telo prezidenta Osloboditeľa do lánskeho cintorína, aby bolo pochované vedľa hrobu
šľachetnej jeho manželky Charloty Masarykovej. Nový tento hrob zostane všetkým Slovákom a Čechom najvzácnejší.
SPRÁVCA TUNAJŠEJ ŠTÁTNEJ ŠKOLY POSLANCOM: V roku 1935 do parlamentných volieb na štvrtom mieste kandidačnej listiny slovenského autonomistického bloku bol kandidovaný tunajší správca štátnej ľudovej školy Rudolf Schwarz v bansko-bystrickom volebnom kraji. Preto
že autonomistické súručenstvo (Hlinkova slovenská národná strana + národná strana slovenská) so slovenskou národnou stranou, ktorej jediným
poslancom a jej predstaviteľom bol nebohý Martin Rázus, nedosiahlo taký počet hlasov, aby bol zvolený aj kandidát Rudolf Schwarz, boli do
parlamentu zvolení len traja. Tretím kandidátom bol práve Martin Rázus, ktorý však po dvoch rokoch vykonávania poslaneckého mandátu zomrel.
Preto minister vnútra povolal na jeho miesto Rudolfa Schwarza, správcu tunajšej štátnej ľudovej školy dekrétom zo dňa 15. septembra 1937. Tento
so svojou manželkou boli jedinými svedkami pohrabu prezidenta Osloboditeľa za obec Pohorelú.
1967 (zapísal kronikár Július Orolín) - PRIEMYSEL A OBCHOD: Závod Omnia v tomto roku prežil
významnú udalosť. V mesiaci august bola veľká slávnosť. Predseda Slovenskej Národnej Rady s.
Chudík Michal, ktorý svoju mladosť prežil v Pohorelskej Maši a Novej Maši a viac rokov pracoval
v bývalej valcovni plechov v Pohorelskej Maši, položil základný kameň veľkej výrobnej haly, ktorú
Hutné stavby z Košíc majú postaviť nákladom 11 miliónov korún.
Obchodnú sieť tvorí v obci 10 obchodných jednotiek a dva závody verejného stravovania. Na tomto
úseku pracuje priemerne 25 zamestnancov, ktorí sa starajú o plynulé zásobovanie občanov všetkými
potravnými článkami, spotrebným tovarom a zeleninou a ovocím. Skvalitňuje sa úroveň obsluhy a
zlepšuje sa i zásobovanie zeleninou a ovocím. Na tom isto majú nemalú zásluhu členovia obchodnej
komisie pri MNV, členovia Miestneho dozorného výboru Jednoty a inštruktori Jednoty a svoj podiel
má i Miestna ľudová kontrola.
1977 (zapísal kronikár Július Orolín) - STROJSMALT: V národnom podniku Strojsmalt sa oproti minulému roku nič nezmenilo. Podnikovým riaditeľom je Skyba Rudolf, predsedu Závodného výboru
Komunistickej strany Slovenska vykonával Matula Štefan a predsedu Závodného výboru Revolučného odborového hnutia Pompura Ladislav. V podniku pracuje 940 pracovníkov a z toho 174 technicko-hospodárskych pracovníkov. Výrobný program podniku sa oproti minulému roku nezmenil.
Stavebná činnosť podniku rozsiahla. Za osem mesiacov robili dokončovacie práce na objektoch materskej školy, ktorú konečne 1. septembra odovzdali svojmu účelu. Materská škola začala svoju činnosť neskoršie pre kompletné vnútorné vybavenie. Okrem toho pracovali aj na rekreačnom objekte,
ktorý začali stavať v Krivom Potoku.
Veľmi intenzívne pracovala Telovýchovná jednota Strojsmalt v Pohorelskej Maši, ktorá má turistický a futbalový oddiel. Lyžiarsky vlek pod Gindurou v Pohorelskej Maši už bol v decembri v plnej
činnosti. Navštevovali ho lyžiari z Horehronia a Revúckej doliny. Nachádza sa na severnom svahu
Gindury, ktorá má nadmorskú výšku 1099 m. Jeho horná stanica je v nadmorskej výške 980 m a
dolná stanica v nadmorskej výške 735 m. prevýšenie staníc je 245 m a dĺžka vleku 993 m. Za hodinu
sa prepraví 550 osôb. Vlek značne oživil lyžiarsku činnosť mládeže na Horehroní.
PLNENIE VOLEBNÉHO PROGRAMU: MNV vyvinul tohoto roku veľké úsilie, aby sa dokončili všetky práce na objekte železničnej stanice. Toto úsilie bolo korunované úspechom. Budova
železničnej stanice bola dokončená a oficiálne odovzdaná svojmu účelu na počesť výročia SNP.
Svojím vzhľadom v značnej miere prispela k celkovému estetickému vzhľadu obce. Za toto reprezentačné dielo patrí srdečná vďaka politickým a štátnym orgánom obce za organizačnú a riadiacu
prácu pri výstavbe a všetkým občanom, ktorí sa zúčastňovali na jej výstavbe.
JRD: Výsledky poľnohospodárskej produkcie v tomto roku v Jednotnom roľníckom družstve do značnej miery ovplyvnili nepriaznivé klimatické
podmienky v chotári obce najmä v mesiaci máji, kedy v dôsledku mrazov na väčšine plôch došlo k dvojnásobnému poškodeniu nadzemných častí
rastlín. Tiež sucho a dlhšie trvajúce nízke teploty mali negatívny dopad na celkovú produkciu.
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