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ABSOLVENTI 2021
Dňa 30. júna 2021 opustili brány základnej školy deviataci. Deväť rokov
navštevovali našu školu, v ktorej sa naučili veľa nových a užitočných vecí do
života. Reč je o deviatakoch, ktorým som bola triedna učiteľka od piateho
ročníka. Prvým stupňom ich sprevádzala pani učiteľka Mgr. Huťová, ktorá ich
naučila čítať, písať a počítať a na prvé štyri roky sa stala ich dočasnou mamou.
Neskôr na druhom stupni sa v každom jednom z nich vytvoril záujem o nejaký
iný predmet, či už o cudzie jazyky alebo o dejepis, matematiku či chémiu. Ako
čas plynul z malých vystrašených prvákov sa stali vyspelí deviataci. Prežili posledné dva ťažké ročníky, kedy sa museli popasovať s dištančným vzdelávaním a učením sa z domu. Museli si vybrať strednú školu, čo bol veľmi dôležitý
krok a s úspechom zvládnuť prijímacie skúšky. Keď sa im to všetko podarilo,
začala sa im nová kapitola života, ktorá im otvorila nové možnosti - ukončenie základnej školy a prechod na strednú školu.
Na tejto ceste im prajem veľa šťastia, zdravia a úspechov v ďalšom štúdiu
a osobnom živote.
Mgr. Mariana Krupová

(Foto - horný rad zľava: A. Kuklica, N. Pokošová, M. Pokoš, J. Pokoš,
K. Harvanová, D. Danielič, Mgr. M. Krupová, D. Krajči-Farský, J. Gandžala, L. Homolová, M. Palus, D. Kováčová, Ch. Suchánek.
Dolný rad zľava: D. Cesnaková, V. Ďuricová, V. Kuniczuková, V. Šavolová a D. Hrčáková)

Odštepný závod Beňuš š.p. Lesy SR v súčinnosti s Obecným úradom v Pohorelej vyčistil v letných mesiacoch okolie ochranného múru
na potoku na konci ulice Partizánskej, ktorý už bol v havarijnom stave. Aj vďaka medializácii sa tak podarilo zabrániť totálnemu zničeniu
tejto ochrannej stavby a predísť možným škodám na majetku i životoch občanov. Po dlhých rokoch tak dostalo miesto, v minulosti tak
často vyhľadávane za účelom rekreácie a v letných mesiacoch osviežujúceho ochladenia, konečne slušný vzhľad.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
21.8. POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL
SUMMER CLASIC
12. ročník hokejbalového turnaja o KantaKap

1.9. OSLAVY 77. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen o 15:00

V nedeľu 27. júna na slávnostnej svätej omši prijali sviatosť Eucharistie – prvé sväté prijímanie - Andrej
Birka, Filip Datko, Tomáš Janoška, Karolína Kamzíková, Dominik Kováč, Peter Kuklica, Tomáš
Mecko, Alexandra Palusova, Ján Pompura, Ľuboš Syč, Nela Vojtko Kubandová a Jaroslav Zeman.

KoronaVírus - aktualizované informácie
Okres Brezno je od pondelka 16.8. stále "zelený":
RÚŠKA:
Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné
v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných
podujatiach, a to aj v exteriéri.
Rúška nemusia po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove
a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so
stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.
PREVÁDZKY A PODUJATIA:
Od pondelka 16.8. si prevádzky a organizátori hromadných podujatí môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:
Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:
 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19
OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny
výsledok má byť z
 PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
 antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
Základ: Prístup pre všetky osoby

9.10. ANDREJCOVÁ VERTIKAL
5. ročník behu do vrchu – „Výbeh na Andrejcovú“ so štartom o 10:00 hodine na pohorelskom námestí a s cieľom na Andrejcovej
Organizovanie a účasť na podujatiach je ovplyvnené aktuálnou
epidemiologickou situáciou a opatreniami
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

Výbor Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá
pozýva všetkých členov ZO na
Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa bude konať
v stredu 1. septembra 2021 od 16:00 hod.
v priestoroch Obecného úradu v Pohorelej.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch.
Organizátor hromadného podujatia musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.
(Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.)
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14
dňoch je povinný ich zničiť.
Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach
verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia
ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pre začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Aktuálne opatrenia platné pre okres Brezno nájdete na internetovej stránke
COVIDautomatu https://automat.gov.sk/brezno

VÝKUP PAPIERA A POUŽITÝCH JEDLÝCH KUCHYNSKÝCH RASTLINNÝCH
OLEJOV A TUKOV SA USKUTOČNÍ V DRUHEJ POLOVICI SEPTEMBRA
ZBER ELEKTROODPADU SA USKUTOČNÍ V OKTÓBRI
Termíny zberu plastov
10. 8.

7. 9.

5. 10.

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
25. 8.
8. 9.
22. 9.
6. 10.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v obci Pohorelá bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. dňa

25. augusta 2021 od 7:30 do 18:30 v miestnej časti Pohorelská Maša
7. septembra 2021 od 8:00 do 15:30 na ul. Clementisovej (dolná časť od súp. č. 762)
8. septembra 2021 od 8:00 do 15:00 na ul. Jánošíkovej (súp. č. 495)
9. septembra 2021 od 8:00 do 15:00 na ul. Clementisovej (č. 723 až 761, a 838), ul. Kpt.
Nálepku (č. 140 až 268), ul. Za Potokom
10. septembra 2021 od 8:00 do 15:30 na ul. M.R.Štefánika, ul. Jánošíkovej (č. 395-446),
ul. Kpt. Nálepku (č. 305, 307, 309, 313 – 317), ul. Nová (378) ul. Orlová (461, 661, 662)
14. septembra 2021 od 8:00 do 15:00 na ul. Kpt. Nálepku (260, 308, 310, 311), ul. Nová
(379, 381, 391), Školská (385) ul. Sihla, Za Vŕšok (839)
16. septembra 2021 od 8:00 do 15:30 na ul. Jánošíkovej (č. 443 až 494), Pod Brezinou (č.
496 – 503)
17. septembra 2021 od 8:00 do 15:30 na ul. Za Vŕšok (č. 204 až 243)
21. septembra 2021 od 8:00 do 15:00 na ul. Orlovej (č. 563 až 587), na ul. Partizánskej
(č. 517 – 562)
22. septembra 2021 od 8:00 do 16:00 v miestnej časti Pohorelská Maša (č. 18, 19, 25 – 54,
93)
23. septembra 2021 od 8:00 do 15:30 Pohorelská Maša (37, 38)
Konkrétne odberné miesta, pre ktoré bude prerušená distribúcia elektriny, sú uvedené v prílohe Oznámení SSD,
a.s. zverejnených na úradnej tabuli obce, na elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke www.pohorela.sk
a na internetovej stránke prevádzkovateľa https://online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po
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.

Zákaznícka linka: 0850 166 007; Poruchová linka: 0800 159 000, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
93 rokov
Katarína Királová, Kpt. Nálepku 267

90 rokov
Mária Kybáková, Orlová 582

84 rokov
Anna Šťavinová, Jánošíkova 415

83 rokov
Helena Bialiková, Kpt. Nálepku 181
Anna Krušinská, Pohorelská Maša 77

82 rokov
Margita Huková, Kpt.Nálepku 257
Viliam Krkoška, Kpt. Nálepku 2
Mária Vojtková, Kpt. Nálepku 85

81 rokov
Anna Kanošová, Kpt.Nálepku 73

80 rokov
Mária Šťavinová, Kpt. Nálepku 80

75 rokov
Magdaléna Lysinová, Orlová 625

70 rokov
Mária Baksová, Kpt. Nálepku 158

POLÍCIA UPOZORŇUJE
Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne zameraného na environmentálnu kriminalitu budú v spolupráci so zástupcami štátnej ochrany prírody aj naďalej pokračovať v preventívno-bezpečnostných akciách zameraných na neoprávnené jazdy v zákonom chránených územiach. Najčastejšie sa občania dopúšťajú porušení v zmysle § 305 (Porušovanie ochrany
rastlín a živočíchov) a § 306 (Porušovanie ochrany stromov a krov) Trestného zákona.
OR PZ odporúča návštevníkom prírody, rybárom a ďalším, aby sa pred vstupom alebo vjazdom
ubezpečili, v akom ochrannom pásme sa chcú pohybovať a či je vjazd na dané územie povolený!
Bližšie informácie nájdete na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce (www.pohorela.sk).

Mária Datková, Kpt. Nálepku 36
Anna Simanová, Za Vŕšok 208

65 rokov
Zlata Slízová, Kpt. Nálepku 152

60 rokov
Marián Janoška, M.R.Štefánika 689
Mária Janošková, Jánošíkova 458
Dušan Lacko, Za Hronom 829

NOVOMANŽELIA
ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou
formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom
zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.
Na našej škole sa konala 17.6.2021, zúčastnilo sa jej 24 žiakov. Žiaci vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy na preverenie ich vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Testy preverili vedomosti žiakov rôznych ročníkov, skladali sa z učiva
a štandardov príslušných ročníkov. Naša škola sa skončila pri hodnotení ako tretia pri hodnotení priemernej % úspešnosti v riešení úloh nad 20 do 50 súťažiacich.
- Mgr. Marianna Kalmanová -

Riaditeľstvo Základnej školy
s materskou školou Pohorelá
oznamuje, že

stretnutie rodičov detí materskej školy sa uskutoční v
pondelok 30.8.2021 o 17:00
hod. v školskej jedálni.
Účasť rodičov je potrebná!
Rodičia budú informovaní o
všetkých náležitostiach potrebných pre otvorenie a prevádzku
materskej školy v školskom
roku 2021/2022.

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ZARADENIA
LOKALITY "LÚKY POD KAMENNÝM VRCHOM"
DO NÁRODNÉHO ZOZNAMU ÚZEMÍ
EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Dňa 7. septembra 2021 sa v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov uskutoční prerokovanie zaradenia
navrhovaného
územia
európskeho
významu
SKUEV4075 Lúky pod Kamenným vrchom do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.
Prerokovanie sa uskutoční v utorok 7. septembra
2021 so začiatkom o 15:00 hod. na Obecnom úrade
v Pohorelej.
Bližšie informácie a zoznamy dotknutých pozemkov
sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na elektronickej
úradnej tabuli na stránke www.pohorela.sk .

Mgr. Jakub Kňažko, Rimavská Sobota
a Mgr. art. Adriana Gandžalová, Nová 372

NOVORODENCI
Nikolas Buček, Za Hronom 830
Dávid Harvan, Za Hronom 834
Šimon Oravec, Kpt. Nálepku 824
Lukáš Vernarský, Orlová 591

ZOSNULÍ
Mária Kánová-Zlúkyová, r. Cesnaková, 87 r.
Anna Maťúšová, r. Bugajdová, 88 r.

27. augusta 1851 zomrel vo Viedni gróf, cisársko-kráľovský generál Ferdinand Juraj August Coburg.
Narodil sa 27. marca 1785 v Coburgu. Od roku 1832 bol vlastníkom horehronských železiarní. V roku 1833 preniesol správu železiarní na Horehroní z Červenej skaly do Pohorelej a začal s rozsiahlou modernizáciou všetkých
prevádzok. Juraj Coburg využil aj služby vynikajúceho technika a hutníckeho inžiniera Jána Műllera, ktorý v Pohorelej postavil pudlovaciu pec vykurovanú drevným plynom.

Na počesť F.J.A. Coburga dalo v roku 1841 úradníctvo pohorelských železiarni postaviť v Pohorelskej Maši pri vyústení doliny Krivého
potoka pamätník – liatinový pavilón. Stavbu si pri svojej návšteve Horehronia v roku 2014 pozrel aj jeho prapravnuk - bývalý bulharský
premiér a posledný bulharský cár J.V. Simeon II. (Simeon Sakskoburggotski) spolu s manželkou kráľovnou Margaritou v sprievode splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku J.E. pani Margarity Ganevej.

Ďalšie fotografie a kresby z rokov okolo 1953 z projektu Pavla Foltýna – „Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský“; kontakt: certifikato@seznam.cz
Poznáváte své předky? Hledáme tyto informace k tvorbě mostu do minulosti. Jak na to, se dozvíte na webu: Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský

Pohorelský hlásnik – informačné noviny Obce Pohorelá; reg.č. OÚ-OMT/1/95; číslo 2021/08, ročník

XVII., - NEPREDAJNÉ

Adresa redakcie: Školská 349, 976 69 Pohorelá; 048/6196102, jan.pompura@pohorela.sk, www.pohorela.sk. Uzávierka: 10. dňa, vychádza okolo 15. dňa v mesiaci.
Za obsahovú a gramatickú správnosť zodpovedajú autori článkov. Grafická úprava a autor neoznačených článkov: J.Pompura. Vydáva: Obecný úrad v Pohorelej;
Zapožičané fotografie a dokumenty VRACIAME. Fotografie zverejňujeme postupne.

