informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XVI.;

Slávnosť prvej svätej spovede a prvého svätého prijímania

V tretí júnový víkend sa v našom kostole Sedembolestnej Panny Márie uskutočnila slávnosť prvej
svätej spovede a prvého svätého prijímania. V nedeľu sa z dôvodu protiepidemických opatrení konala netradične samostatná tretia svätá omša určená výhradne pre prvoprímajúcich a ich rodinných príslušníkov.
Na tejto slávnostnej svätej liturgii pristúpilo k 1. svätému prijímaniu 10 detí: Samuel Rochovský, Peter
Frajt, Lucia Zlúkyová, Lucia Figová, Magdaléna Kanošová, Lucia Gandžalová, Mariana Baksová, Kristína
Rašiová, Jakub Pompura, Zdeno Maťuš (na fotografii s vdp. Ivanom Greňom, ktorý celý rok viedol a učil
deti k tejto slávnosti, a s miništrantami Matejom Bútorom, Jakubom Bútorom, Martinom Baksom a Jánom
Gandžalom).

Minister vnútra odovzdal našej obci nové hasičské auto
Vo štvrtok 18. júna popoludní sa v Banskej Bystrici uskutočnilo odovzdávanie vozidiel Iveco
Daily určených pre 19 miest a obcí Banskobystrického kraja. Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti ministra vnútra SR Romana Mikulca, prezidenta Hasičského a záchranného zboru Pavla
Mikuláška, prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavla Ceľucha, riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Dušana Sľúku, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Vendelína Horvátha a primátora mesta Banská Bystrica Jána Nosku.
Nové vozidlo je určené na ochranu životov, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj posilňovanie intervenčných kapacít v obci.

JÚL 2020;

- ZADARMO -

S pandémiou COVID-19 sa nám
na Slovensku darí úspešne bojovať. Jarné mesiace boli pre nás
všetkých veľkou skúškou, ktorú
sme zvládli.
V júni sa mohli opäť otvoriť školy, obchody a
prevádzky. Núdzový stav sa skončil. Čakajú
nás však letné prázdniny a mnohí plánujeme
svoje dovolenky.
Ak je nevyhnutné cestovať na dovolenku
mimo SR, sledujte aktuálnu situáciu vo Vami
vybranej krajine.
Dodržujte zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško).
Pri akomkoľvek podozrení kontaktu s COVID-19
ihneď telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.
Počas dovolenky buďte obozretní a zodpovední. K udržaniu priaznivého vývoja pandémie
COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.
Všetky dôležité a overené informácie o koronavíruse a chorobe COVID-19 nájdete na internetových stránkach: www.korona.gov.sk
(CALLCENTRUM 0800 221 234 alebo *0123)
Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách (najmä verejnoprávnej
)
V súvislosti s prípravou publikácie o Slovenskom národnom povstaní v oblasti pod Kráľovou
hoľou sa obraciame na občanov s prosbou o zapožičanie fotografií z obdobia rokov 1939 – 1945. Ide
o fotografie obcí Pohorelá, Šumiac Telgárt a Vernár.
Fotografie je možné zaslať buď priamo autorovi publikácie p. Marcelovi Maniakovi alebo prostredníctvom Obecného úradu v Pohorelej. Fotografie na počkanie zoskenujeme a vrátime.
Predpokladaný termín vydania publikácie je
september 2020.
Za pomoc a ochotu vopred ďakujeme!

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že
v utorok 4. august 2020 v čase od 8:00 do 11:30 hod.
bude v Pohorelej v miestnej časti Pohorelská Maša
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..
Konkrétne odberné miesta, pre ktoré bude prerušená
distribúcia elektriny sú uvedené v prílohe Oznámenia
SSD, a.s., ktoré je zverejnené na internetovej stránke a.s.
Stredoslovenská distribučná a internetovej stránke obce
Pohorelá - (Pohorelská Maša: čísla domu 13, 14, 15, 16, 17, 21,
49, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 68)

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením
distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
V prípade ďalších otázok kontaktujte: prevadzkovatel@ssd.sk
Zákaznícka linka: 0850 166 007
Poruchová linka: 0800 159 000

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
18.-19.7. NÍZKOTATRANSKÁ STÍHAČKA
11. ročník bežeckých pretekov jednotlivcov v kategórii “ultra-trail” so 103 km dlhou trasou vedúcou hlavným hrebeňom Nízkych Tatier väčšinou vo vysokohorskom teréne z obce Telgárt na
Donovaly. Info na https://stihacka.hiking.sk/
pozn.: Cez Andrejcovu prví pretekári prebiehajú
v sobotu už pred ôsmou hodinou ráno.

24.7. VEDOMOSTNÝ KVÍZ
večer plný zábavy a nových informácii
- vedomostná súťaž družstiev v Krčme pri mlňe

Termíny zberu plastov
14. 7.

11. 8.

8. 9.

Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ
a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové
fľaše stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
15. 7.

29. 7.

12. 8.

26. 8.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

MÁTE OTÁZKY O TRIEDENÍ
ODPADU V NAŠEJ OBCI?
Prinášame odpovede na tie najčastejšie:
OD Č OHO ZÁVISÍ, KOĽKO PLATÍME ZA ODPAD?
Zber správne vytriedeného odpadu je pre obyvateľov zadarmo. Platia len za zmesový odpad, ktorý končí
na skládke. Čím viac odpadu je správne vytriedeného, tým menej ho ide na skládku. Navyše, skládkovací
poplatok je nastavený motivačne. Čím lepšie obyvatelia triedia, tým menej platí obec za uloženie každej
jednej tony na skládku.

MUSÍM OBALY PRED VYHODENÍM UMYŤ VODOU?
Nie nemusíte. Mierne znečistenie nevadí, v procese recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. No myslíte
aj na pracovníkov pracujúcich s odpadom – väčšie znečistenie spôsobuje nepríjemný hnilobný zápach
a možné ochorenia.

AKO JE TO S PAPIEROVÝMI OBALMI NA VAJÍČKA ČI ROLKAMI Z TOALETNÉHO PAPIERA?
I keď už nie sú vhodné na recykláciu, dajú sa energeticky zhodnotiť. Preto ich je možné vyhodiť do papiera.
Ideálne je ich využitie do kompostéra, sú vynikajúcou zložkou pri tvorbe kompostu.

MÔŽEM HODIŤ DO NÁDOBY NA SKLO ROZBITÉ ZRKADLO, KERAMIKU ČI PORCELÁN?
Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu, a preto sa nedá recyklovať. Recyklátori si neporadia ani s keramikou a porcelánom.

KAM PATRÍ PRÁZDNY OBAL Z LAKU NA VLASY?
Plastové viečko zo sprejov patrí automaticky do plastov. Kovové obaly z lakov na vlasy, dezodorantov
a pod. zbierame tiež spolu s plastami do žltých vriec. Vyseparujú sa na triediacej linke.

KAM PATRIA TÉGLIKY Z JOGURTOV?
Patria do plastov, musia však byť bez hrubých zvyškov jedla.

KAM PATRIA POUŽITÉ ZUBNÉ KEFKY?
Tie tiež patria do plastov. Prípadne ju môžete odovzdať v špecializovaných obchodov, ktoré nájdete na
internetovej stránke www.ekovir.sk.

KAM VYHODIŤ PLASTOVÝ OBAL OD ZUBNEJ PASTY Č I KRÉMU?
Plastové obaly z kozmetiky po jej spotrebovaní patria do plastov. Snažte sa však, aby obaly obsahovali čo
najmenej zvyškov.

KAM VYHODIŤ POLYSTYRÉN?
Čistý obalový polystyrén (napríklad od malých spotrebičov) triedime ako plasty. Veľké kusy polystyrénu
a stavebný polystyrén (izolačný) sú stavebným odpadom.

PATRIA NÁPOJOVÉ KARTÓNY (NAZÝVANÉ AJ TETRAPAKY) DO PAPIERA?
Nie, nepatria. Do papiera patrí len papier a bežné kartónové krabice. Nápojové kartóny (z mlieka, džúsov
a pod.) sa zbierajú spolu s plastmi.

22.8. POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL
SUMMER CLASIC
11. ročník hokejbalového turnaja o KantaCup

29.8. AHOJ LETO 2020!
hudobná rozlúčka s letnými prázdninami

30.8. OSLAVY 76. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

1.9. BEH VĎAKY K BUNKRU NA ROVNI
6. ročník bežeckého podujatia
pri príležitosti 76. výročia SNP
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

C E L O R O Č N E
NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:

CVIČENIE SENIOROV
Utorok 15:00 – 16:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL
Streda 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok: žiaci 16:00 – 18:00, dospelí 18:00 – 20:00

O milé prekvapenie v našej materskej škole sa pred koncom školského roka postarala firma Hamannax. Vrelé poďakovanie za nezištné skrášlenie interiéru školy patrí pánovi Jankovi Haluškovi. Poďakovanie z našej strany je o to väčšie, že ušetrené finančné prostriedky budeme môcť použiť na nové
učebné pomôcky pre naše deti.
- PaedDr. Dagmar Krupová -

KNIŽNICA OPÄŤ OTVORENÁ
Na základe uvoľnených protiepidemických
opatrení je opäť verejnosti prístupná miestna knižnica.
Verejnosti je v nej na zapožičanie k dispozícii
6801 kníh (pre dospelých 1005 odbornej a 3310 krásnej literatúry, pred deti 209 odbornej a 2277 krásnej
literatúry.
Knižnica je otvorená každý utorok v čase
od 13:00 do 17:00 hod. Nachádza vo viacúčelovej
budove „na Sihle“.

V súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa okrem iného povoľuje používanie vnútorných športovísk verejnosťou za podmienky
dodržiavania hygienických predpisov, je k dispozícii
pre verejnosť telocvičňa základnej školy.
Pre verejnosť je bezplatne prístupné aj multifunkčné
ihrisko (kľúče od ihriska sú k dispozícii na obecnom
úrade).
Pri pohybových aktivitách nie sú potrebné rúška.

Výbor ZO SZPB Partizánskej
brigády Jánošík Pohorelá
oznamuje svojim členom,
že v mesiaci august pripravuje v spolupráci s Oblastným výborom SZPB
Brezno autobusové zájazdy na podujatia
spojené s oslavami 76. výročia Slovenského národného povstania:
- 15.8. Stretnutie generácii
v Kališti
- 22.8. Regionálne oslavy
SNP na Krpáčove
- 29.8. Celoslovenské oslavy
SNP v Banskej Bystrici
Doprava na podujatia je pre členov SZPB
zadarmo. Stravu a pitný režim je potrebné si zobrať so sebou z domu.
Záujem o zájazd je potrebné nahlásiť
predsedovi ZO p. Jánovi Lakandovi
(0911 985 284) alebo tajomníkovi
Oblastného výboru p. Jánovi Šulejovi
(0905 517 903) vopred do 30. júla.

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým
úradom Slovenskej republiky absolvoval prvý
mesiac elektronického sčítania domov a bytov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov
domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov prebieha v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú
obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na
sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov,
domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V júni 2020 sa začala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania - projektu SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021. Prvá fáza je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Toto sčítanie sa realizuje výlučne prostredníctvom aplikácie elektronického sčítania domov a bytov.
Vyškolení zamestnanci obecného úradu – poverené osoby - pri editácii údajov o domoch a bytoch
čerpajú informácie z vlastných databáz (stavebná dokumentácia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia,
kolaudačné rozhodnutia, projektová dokumentácia, daňová evidencia, evidencia budov) a z Registra adries.
Niektoré údaje nie možné z jestvujúcej agendy zistiť, preto ich zisťujú zamestnanci od obyvateľov (počet
obytných miestností, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, vodovod, typ vodovodnej prípojky, splachovací záchod, kúpeľňa, plynová prípojka, obdobie výstavby, obdobie poslednej obnovy, obdobie
obnovy okien, obdobie obnovy strechy .....).
Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete
na internetovej stránke https://www.scitanie.sk/
V utorok 30. júna 2020
sa skončil pre našich školákov školský rok, ktorý bol
tentokrát veľmi zvláštny ovplyvnený trojmesačným
prerušením dochádzania do
školy z dôvodu pandémie
spôsobenej koronavírusom
a chorobou
COVID-19,
ktoré bolo nahradené domácim vyučovaním.
Aj ukončenie školského
roka bolo ovplyvnené protiepidemickými opatreniami
a tak rozlúčka s tohtoročnými deviatakmi bola bez
prítomnosti verejnosti iba so
školákmi, učiteľským zborom a rodičmi deviatakov.
Brány našej školy opustili: Tomáš Antol, Sára Blahova, Mária Harvanova,Petra Kantorisová, Matej Misurda,
Andrea Krupová, Alexandra Petrová, Peter Pletka, Alexander Pohlod, Samuel Pompura, Marek Šarišsky, Jakub
Tomala, Matej Vojtko – na fotografii s triednou učiteľkou Mgr. Mariannou Kalmanovou (uprostred).
Zbohom škola lúčime sa,
zbohom učiteľský zbor,
školské chvíle minuli sa,
lúčime sa napokon.

Zbohom trieda dovidenia,
zbohom školské lavice,
čo sme sa v nich nasedeli
a zdreli nohavice.

9. A.

ODPORÚČANIA PRE OBČANOV: Čo robiť ak nás zastihne búrka?
Na túru chodievajte v skupine najmenej
troch osôb. Ak sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí.
Snažte sa opustiť voľné priestranstvo –
lúku, pole, vodnú plochu. Keď to nestihnete a nejde
o vodnú plochu, potom sa treba zdržiavať čo najnižšie, napríklad ľahnite si.
Vyhýbajte sa korytám potokov a snažte sa
búrku prečkať na bezpečnom mieste – horská chata,
auto, autobus. Síce to nie sú úplne bezpečné miesta,
ale vždy je menšie riziko zásahu bleskom ako na
priamom priestranstve.
Počas búrky sa snažte nebežať, nebicyklujte, vypnite mobilný telefón, odložte dáždnik a nenoste nad úrovňou hlavy žiadne predmety, kde je
kov – slúžili by ako zvod blesku. Tak isto sa vyhýbajte silno premočenej zemi – voda je vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť ako zem.
V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov.
Asi v 10 % prípadov sa kanál blesku vetví,
blesk takto zasiahne viacero predmetov (ľudí). Ak
stanujete v horách, včas opustite stan a zostúpte do
doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené
miesto.
úkrytu.

Treba stáť na vzdialenosť väčšiu ako 2 metre od vysokých
osamotených predmetov –
stromy, komíny, budovy, ktoré
nie sú zaistené bleskozvodom.
Počas búrky je nebezpečné chytať ryby,
pretože udica priťahuje blesky.
NESCHOVÁVAJTE SA POD SKALNÉ PREVISY A JASKYNE, ak jej dĺžka nie je aspoň 1 a 1/2
výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný
priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka,
od vchodu treba dodržať vzdialenosť minimálne
meter. Je vhodné si čupnúť. Pokyny je dôležité dodržať predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.
Ak blesk udrie vo vašej blízkosti, po mokrej skale
bude zostupovať k vášmu miestu úkrytu. Má tri
možnosti postupovania – vľavo, vpravo, alebo
pôjde cez vnútornú stranu výklenku, v ktorom ste
vy. Ak nedodržíte doporučenú vzdialenosť, hrozí, že
preskočí na vás, pretože spĺňate funkciu vodivého
mostíka. Vzdialenosť medzi osobami nemá byť
menšia ako 3 m.
Na zistenie aktuálneho stavu počasia je
vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Anna Jánošková, Jesenského 126

85 rokov
Anna Halušková, Jánošíkova 408

84 rokov
Mária Krupová, Kpt. Nálepku 146
Anna Tlučáková, Orlová 635

83 rokov
Anna Matulová, Pohorelská Maša 8
Anna Poláková, Orlová 596
Elena Dubcová, Kpt. Nálepku 3

82 rokov
Anna Buvalová, Partizánska 527

80 rokov
Alžbeta Petrová, Partizánska 535

75 rokov
Ján Siman, Pohorelská Maša 13
Mgr. Soňa Šajšová, Clementisova 774
Anna Šulejová, Clementisova 802

70 rokov
Juraj Raši, Kpt. Nálepku 192
Jozef Kuklica, Partizánska 531
František Šajša, Kpt. Nálepku 107

65 rokov
Ján Kubanda, Kpt. Nálepku 249
Ján Siman, Kpt. Nálepku 115

60 rokov
Matej Vojtko, Za potokom 703
Emília Krupová, Jánošíkova 416
Juraj Hudák, Clementisova 775

NOVOMANŽELIA
Matej Hazák, Kpt. Nálepku 137
a Monika Skalošová, Polomka
Róbert Pokoš, Za Hronom 835
a Katarína Horňanová, Hr.Breznica

NOVORODENCI
Katarína Kubicová, Partizánska 521
Karin Pustajová, Za Hronom 829
Dominik Haľak, Orlová 551

ZOSNULÍ
Anna Krupová, r. Boháčová, 82 r.
Vladimír Melko, 50 r.
Július Harvan, 58 r.
Mária Baksová, r. Parošová, 88 r.
Mgr. Eva Návoyová, r. Kvačkajová, 70 r.
Jozef Polák, 83 r.

Pred 350 rokmi vydala panovníčka Muránskeho panstva Mária Séči - Muránska venuša, vdova po grófovi Františkovi
Vešelénim - listinu, ktorou boli prvýkrát písomne vymedzené hranice pohorelského chotára a susedných obcí.

My, grójka Rimavská - Séčiová Anna Mária, niekedy velkomožného grófa Vešeléniho Františka, toho
mena Uhorskej krajiny palatína, za života jeho verná a spravodlivá pani, potreby jeho zastávajúca vdova,
Dávame na známosť každému, komukoľvek by prináležalo, že pre roztržky, neporiadky a mnohé zvady o hranice
chotárov, ako aj pre mnohé prosby a žaloby šumiackych, pohorelských, heľpianskych a závadskych obyvateľov a našich
poddaných, vyslali sme v roku 1668, dňa 4. októbra urodzených pánov Michala Pikula a Ondreja Kéryho, roku pána
1670, ôsmeho dňa mesiaca júla urodzených pánov Michala Čatu, kapitána Muránskeho zámku a Kačku Juraja, na
tento čas správcu muránskeho pána úradníka, od ktorých všetkým vplyvom našim a našou mocou pôsobiac sme žiadali,
aby žaloby a spory spomínaných našich poddaných vyriešili.
Páni tento poriadok ustanovili a postupovali takto:
Z Pohorelej idúc k Heľpe, začali sme od Borsuka, toho mena vrchu, pod ním potom od Pálenice až ku Hronu, kde
už prítomní boli obyvatelia mesta Jelšavy: Ján Hottmar, Ondrej Jonáš, Michal Boháč, Michal Bacúch, Revúcky Pavol,
Proffant Ján, Baltazár Šoš, Michal Šturman a iní poctiví z vidieka ľudia, ktorí kopce hraničníky robili.
Od Hrona cez cestu na Brezinky sme prišli, kde bola jedna hrubá jedľa, na ktorej znamenia vyrúbané sú zanechané. Taktiež aj na bukoch zostali vyrúbané znaky.
Potom vedľa Brezinky Kubiškova Pálenica, alebo lúka je. Na tej lúke na hornej strane pri hore na okraji je malý
brest, na ktorom je vyrezané písmeno M. Od tohto brestu ku kope kameňov priamo ku dolnému rohu stodoly, k jednému
vysokému buku, na ktorom sú vyrúbané kríže. Tak na dve strany rozdelila tú Pálenicu alebo lúku bočná strana kríža.
Čo je k Pohorelej naklonené, je pohorelské. Nižná strana potom ku Polomke je heľpianska.
Medzitým, pretože Kubičko Urban mnoho úsilia a práce vynaložil, dokiaľ vyrovnal a očistil tú lúku, preto budú
povinní Heľpania Urbanovi Kubičkovi za prácu 40 zlatých zložiť a zaplatiť.
Od tej Pálenice sme išli na Kýčeru, toho mena vrch, ktorý Pohorelci Brestinky volajú. Tam sme našli pod jednou
veľkou skalou hromadu kamenia, ale na tej skale bol na vrchu vyrytý a vyrúbaný kríž, ktorý častokrát pred nami
spomínal Ján Hottman a ktorého popis statočným ľuďom podal. Potom od kríža priamo na Ďurovu Javorinku sme
prišli a z vrchu Javorinky, ktorej stráň sa k Heľpe chýli, heľpianska je. Stráň dolu do doliny je šumiacka. Potom
stráň od vrchu Vasilov bok je majetkom Pohorelcov. Od Vasilova do Racovej doliny a odtiaľ hore dolinkami až na
Štemberek. Od Štemberka do Krivého potoka je pohorelský chotár.
Ján Hottmar požiadal, aby hranice chotára medzi Heľpou a Závadkou boli ponechané takto:
Od Hrona od Krivého Hlboký toho mena potok spadá, tam je zo skál kopec pri ceste. Ten hlboký potok delí chotár
na dve strany až hore poza Belušov grúň na Temnú smrečinu. Od Hrona priamo na Hudákov vrch, na jednu jedľa na
ktorej sú vyrúbané znaky, tade hore grúňom na Černákov chodník.
Takto konajúc pre horemenovaných našich poddaných chotáre ustanovujeme a rozkazujeme, že ak by sa niekto
okolo dediny opovážil krivo (nespravodlivo ) nové kopce stavať alebo znaky na stromoch vyrývať po chotároch, rušiac
naše nariadenia a poriadky, aby taký človek 20 zlatými pokutovanými bol. Ak by ale vo všetkých dedinách a obciach
to urobili, každý jeden hospodár dvadsať zlatých pokuty zloží. Túto pokutu stoličný perceptor (výberca daní) kasy
stoličnej vezme.
Doklad pre lepšiu istotu a hodnovernosť tohto listu vlastným znakom,
pečaťou našou potvrdzujem a zanechávam roku 1670, dňa 8. júla.
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