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Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila pri príležitosti začiatku Nového roka. Odbitím polnoci sme oslávili a privítali
Nový rok 2018. V kruhu svojich blízkych a priateľov sme si priali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní. Každý z nás iste
prehodnotil, či bude prehodnocovať ten uplynulý rok, zaspomíname si na to dobré aj zlé čo nás postretlo.
Máme za sebou rok 2017 a môžeme bilancovať a zároveň plánovať. V roku 2017 boli v našej obci realizované viaceré aktivity. Spomeniem vybudovanie kontajnerového stojiska na ulici Orlovej z Programu obnovy dediny. K zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky prispelo osadenie
nových dopravných značiek v celej obci a v tomto roku pribudnú dopravné zrkadlá na problematických križovatkách. Takisto k zvýšeniu bezpečnosti a k prevencii kriminality prispieva kamerový systém s 11 kamerami vybudovaný v našej obci s finančnou dotáciou Ministerstva vnútra. Lesy
Slovenskej republiky zo svojho mimoriadneho fondu finančne prispeli na opravu mosta na ulici a časti miestnej komunikácie. Bola zrealizovaná
posledná etapa reštaurátorskej obnovy hrobu Jozefa Bahéryho na miestnom cintoríne s finančným prispením Banskobystrického samosprávneho
kraja. Národná kultúrna pamiatka je týmto kompletne zrekonštruovaná a táto významná osobnosť pôsobiaca v našej obci má opäť po rokoch
dôstojné miesto posledného odpočinku. Uskutočňujeme opravy a údržbu obecného majetku a tu spomeniem započatú rekonštrukciu amfiteátra na
Sihle. V obci boli vymenené kontajnery na zber separovaného odpadu, ktoré sme získali z prostriedkov recyklačného fondu. Nákupom kontajnerov
do vlastníctva obce každoročne ušetríme finančné prostriedky, ktoré sme doteraz platili za prenájom kontajnerov. V rámci aktuálnych výziev sme
podali žiadosti o nenávratný finančný príspevok za modernizáciu učební v našej Základnej škole, na zlepšenie nakladania s odpadmi, ako aj na
rekonštrukciu budovy na Sihle a rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice. Taktiež v rámci vlastného rozpočtu obce plánujeme viacero investičných akcií
na údržbu obecného majetku. Nie všetky predsavzatia minulého roka sa nám podarilo zrealizovať, a mnohé problémy v našej obci nás trápia
naďalej, ale je na nás, aby sme v novom roku v snahe nepoľavili a pracovali aj naďalej na zlepšovaní kvality života občanov našej obce.
K rozvoju spoločenského života v našej obci určite veľkou mierou prispelo naštartovanie činnosti klubu seniorov, za čo všetkým, ktorí
k tejto myšlienke prispeli vyslovujem úprimné poďakovanie. Som naozaj rada, že sme mohli opäť tak ako každoročne prispieť finančne, či materiálne k realizácii takmer všetkých kultúrno-spoločenských a športových podujatí realizovaných v obci. Za toto všetko patrí moja vďaka všetkým
ktorí prispeli myšlienkou, nápadom organizácie akcie, ale hlavne prispeli svojou prácou, či akýmkoľvek iným spôsobom k úspešnej realizácii
podujatí. A teším sa na ďalšie pekné stretnutia na podujatiach. Samospráva má veľké možnosti ovplyvňovať dianie v obci, a to v akejkoľvek
oblasti, kde je dominantný občan obce. Avšak nič nie je možné realizovať bez ochotných a schopných ľudí a tu môžem s hrdosťou povedať, že my
v našej obci takých ľudí máme a taktiež im patrí veľká vďaka. V roku 2017 sme získali ocenenie Dedina ako klenotnica v rámci súťaže Dedina
roka, kde našu obec prezentovalo množstvo našich občanov, za čo im patrí osobitné poďakovanie. Ďakujem za spoluprácu všetkým naším občanom, podnikateľom, firmám, ďakujem za spoluprácu Základnej škole s materskou školou, Farskému úradu, Urbárskemu a pasienkovému pozemkovému spoločenstvu. Taktiež ďakujem všetkým záujmovým združeniam športovcom, kultúrnym združeniam, reprezentujúcim obec. Ďakujem
ľuďom, ktorí v rámci svojho voľného času a bez nároku na odmenu aj v tomto roku vykonali množstvo práce. V neposlednom rade ďakujem
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, komisiám pôsobiacim pri obecnom zastupiteľstve, ako aj pracovníkom obecného úradu, pracovníkom
aktivačnej činnosti. Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom v minulom roku pričinili o rozvoj našej obce a jej
zveľadenie, ale aj všetkým tým, ktorým na nej záleží.
Záleží na nás všetkých, ako si vybudujeme okolie, aké budú naše medziľudské
vzťahy, ako si uchránime životné prostredie, aby sa nám v našej obci spokojne žilo. Bez
vôle nás všetkých zapojiť sa do života v obci sa nemôžu zrealizovať žiadne kultúrne
a športové podujatie. Nikto iný to za nás neurobí. Organizácia podujatí je jedna vec, ale
dôležitejšie je prísť ju aj fyzicky podporiť, aby sme si aj týmto spôsobom život v našej obci
spríjemnili, aby ľudia stojaci za prípravou podujatí nestratili nadšenie a pracovali i naďalej pre nás všetkých. Tak isto by sme sa mali zamerať na medziľudské vzťahy, ktoré sú
v dnešnom rýchlom svete veľkou prekážkou spokojného a kľudného spolunažívania.
V niektorých okamihoch chýba ľudskosť, trpezlivosť, chýba ochota byť trocha láskavý
a milý. Preto vážme si jeden druhého, rešpektujme sa navzájom a neurážajme jeden druhého. Hovorí sa, že čo v živote dáš to sa ti aj v živote vráti , či už je to pomoc alebo
nenávisť. Myslime na to a žime svoj život podľa tohto hesla.
Vážení občania, prajem Vám všetkým do Nového roku 2018 pevné zdravie,
mnoho lásky, veľa energie a pracovných úspechov. Prajem Vám pokoj v rodine a všetko
to po čom túžite a máte radi. Začiatok roka je ideálny čas, aby si každý z nás povedal, čo
je pre neho skutočne dôležité. Ďakujem!
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce Pohorelá

foto: J.Siman

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
28.1. ŠK ORLOVÁ
– ŠK Junior CVČ B.Bystrica „B
súťažné stretnutie 5. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

28.1. PIETNY AKT
pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce
na námestí pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen o 13:30 hod.

Termíny zberu plastov
2. 1.

30.1.

Termíny zberu komunálneho odpadu

27.2.

3.1. 17.1. 31.1.

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

14.2.

28.2.

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

OZNAM O PRIDEĽOVANÍ ORIENTAČNÝCH ČÍSIEL
Oznamujeme občanom, že v týchto dňoch pracovníci obecného úradu roznášajú
po domácnostiach tabuľky s prideleným orientačným číslom. Podľa zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení je potrebné zabezpečiť pripevnenie tabuľky s
orientačným číslom na budovu z hlavnej ulice tak, že obidve tabuľky - súpisné aj
orientačné číslo - budú umiestnené vedľa seba a budú dobré viditeľné.

Marek Fiľo víťazom súťaže

informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

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

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

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Výbor Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá oznamuje, že pietny akt pri príležitosti
73. výročia oslobodenia našej obce sa uskutoční na námestí pri pamätníku obetí oboch
svetových vojen v nedeľu 28. januára o 13:30 hod.
Zároveň výbor ZO pozýva všetkých členov ZO na
Hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať následne po ukončení pietneho aktu v školskej jedálni
v nedeľu 28. januára o 14:30 hod.

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, usporiadala dňa 12.decembra
2017 1. ročník súťaže technických zručností ,,Zručný mladý Horehronec“. Súťažili 2-členné družstvá
žiakov II. stupňa ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo pätnásť základných škôl. V praktickej časti súťaže bolo treba
nakresliť a vyrezať požadované tvary podľa výkresovej dokumentácie z drevenej dosky. Vyhotovené
diely zmontovať pomocou klincov a skrutiek na výsledný produkt – vtáčiu búdku. Hodnotila sa presnosť
a kvalita vyhotoveného výrobku. V teoretickej časti žiaci pracovali na PC v programe Alf. Úlohou bolo
vypracovať a vyriešiť testové otázky z matematiky, fyziky a chémie. Súťažilo sa o zaujímavé vecné ceny
pre jednotlivcov, tiež aj pre víťazné družstvá, ktoré získali cenu aj pre svoju školu.
Našu školu reprezentovali Marek Fiľo a Štefan Trčan, prípravu a pedagogický dozor zabezpečovala Ing.
Anna Pravotiaková.
V súťaži jednotlivcov 1. miesto obsadil Marek Fiľo a získal
titul „Zručný mladý Horehronec“. V kategórii družstiev obsadili Marek Fiľo a Štefan Trčan 2. miesto.
Pedagogickí pracovníci, ktorí žiakov sprevádzali, mali
možnosť v čase súťaže absolvovať exkurziu vo výrobných prevádzkach Železiarní Podbrezová. Toto vydarené podujatie prinieslo nielen zábavu žiakom, ktorí si testovali svoje zručnosti,
víťazom hodnotné ceny, ale zároveň získali poznatky o škole,
ktorá im ponúka perspektívne štúdium.
Ing. Anna Pravotiaková

Pohoreľci cez Vianoce znovu športovali
Vo výbornej atmosfére sa v utorok 26. decembra uskutočnilo tradičné štefanské spoločenskošportové stretnutie Pohoreľcov, Pohoreľčanov a návštevníkov Pohorelej – 24. ročník volejbalového turnaja miešaných družstiev ulíc „O PUTOVNÝ LOPÁR“.
V napínavom turnaji, kde sa hralo systémom každý-s každým, sa bojovalo o každú loptu. O víťazovi turnaja sa rozhodovalo až do úplne posledného zápasu. Družstva mali vyrovnanú úroveň, ale turnajová matematika však bola neúprosná a víťazom turnaja sa tak stalo družstvo „Vyšný koniec“. Poradie
na ďalších miestach: 2. Clementisova, 3. Jesenského, 4. Za potokom, 5. Kpt.Nálepku.
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Juraj Slíz, najlepší smečiar Marek Buvala a najlepší
nahrávač Zuzana Bráz Mikolajová
Usporiadateľ turnaja OZ OPORA Pohorelá aj touto cestou ďakuje za pomoc a spoluprácu sponzorom a partnerom podujatia: Obec Pohorelá, ZŠsMŠ Pohorelá, Pivovary Topovar, Krčma pri mlňe, Pohostinstvo OldWest a firma Bartrans.

Úspech našich žiakov na technickej olympiáde
Technická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o
techniku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem
o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať odborný rast talentovaných žiakov, prispievať k uvedomelej voľbe
povolania, orientovať žiakov k štúdiu na technicky orientovaných študijných odboroch.
Technická olympiáda má dve časti: teoretickú a praktickú.
Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov.
Praktická časť prebieha formou riešenia praktických zadaní.
V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnil už 8. ročník tejto
olympiády, do ktorej sa tradične zapojila aj naša škola. Okresné
kolo sa konalo 30. 11. 2017 v Brezne.
Žiačka 7. ročníka Petra Kantorisová v kategórii žiakov 5.-7.
ročníka získala 2. miesto a žiaci Štefan Trčan a Marek Fiľo z 8.
a 9. ročníka získali 3. miesto v kategórii dvojíc žiakov 8.-9. ročníka.
.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!
Ing.Anna Pravotiaková

Za účasti 20 hráčov všetkých vekových kategórii na sklonku starého roku v sobotu 30.
decembra usporiadalo OZ OPORA Pohorelá stolnotenisový turnaj. V hlavnej kategórii v napínavých súbojoch v troch základných skupinách vzišla finálová šestica najlepších pingpongistov. Víťazom turnaja sa znovu stal obhájca titulu Majster Pohorelej Ján Buvala, ktorý na turnaji neprehral ani jeden zápas.
Výsledky turnaja:
Kategória žiakov: 1. Jozef Baksa,
2. Jakub Bútora, 3. Martin Zlúky,
4. Jaroslav Sedmák, 5. Adrián Veštúr.
Kategória mužov: 1. Ján Buvala, 2.
Ladislav Pompura, 3. Lukáš Janoška, 4. Michal Tlučák, 5. Stanislav Tešlár, 6. Branislav Janoška.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV
Od začiatku minulého roka je v platnosti zákon hovoriaci o tom, že občania ktorí majú povolenie na
žumpu, či malú čistiareň odpadových vôd sú povinní si do 30.9.2017 vybaviť nové povolenie (rozhodnutie)
v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov. To však už nie je možné dostať na žumpu, ak je možné v danom
mieste napojiť sa na verejnú kanalizáciu.
Upozorňujeme Vás preto, aby ste si dali v dostatočnom predstihu žiadosť o nové stavebné povolenie na našom Stavebnom úrade. Radi by sme totiž predišli tomu, aby ste museli platiť sankcie pre Okresný
úrad vo výške do 331,- Eur. Táto pokuta môže byť uložená opakovane.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Františka Gáliková, Partizánska 547

86 rokov
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 42

Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie, čítajte ďalej..
1. V čom je základná zmena pre majiteľa nehnuteľnosti v súvislosti s riešením odpadových vôd
podľa novely Vodného zákona 409/2014?
Novelizovaný § 36 ods. 2 tohto zákona teraz hovorí, že tam kde je vybudovaná verejná kanalizácia, tam
sa musí odberateľ napojiť.
Citát:
§ 36 ods. 2) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2.000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady,
možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň
ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému
alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a
pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy.
§ 36 ods. 4) Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky
verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude.
2. Mám v obci, kde je vybudovaná kanalizácia povolenú žumpu, ako sa ma novela týka?
Podľa novely ustanovenia orgány vydávajúce rozhodnutia musia vydať nové rozhodnutie, ktorým zmenia podmienky (uložené povinnosti, alebo trvanie rozhodnutia) obsiahnuté v starých rozhodnutiach. Ak
nebude mať majiteľ nehnuteľnosti zmenené rozhodnutie podľa dnes účinného zákona do 30.9.2017,
znamená to, že povolenie od 30.9.2017 nemá.
Citát:
§80 ods.3 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015
Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v
súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 30. septembra 2017 uviesť s ním do
súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.
3. Aké sankcie mi hrozia za nedodržiavanie legislatívy?
Pokiaľ ide o kontrolu a sankcionovanie, zákon o vodách porušenie § 36 vôbec nerieši. Rieši to ale zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Uvedené ustanovenie zákona
o verejných vodovodov je skutkovou podstatou priestupku, ak sa do 30.9.2017 nenapojí producent,
ktorý doteraz odvádzal odpadové vody do domácej ČOV alebo žumpy, do verejnej kanalizácie, dopustí
sa priestupku s nasledovnou sankciou Okresného úradu vo výške do 331,- Eur: Táto pokuta môže byť
uložená opakovane.
Citát:
§ 40 ods. 1 písm. e) – Priestupky
e) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok
na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na
verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej
území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami podľa § 23 ods. 2,
Podľa § 40 ods. 2 písm. b) Okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do 331
eur.

82 rokov
Anna Kanošová, Kpt.Nálepku 153

81 rokov
Juraj Haluška, Kpt.Nálepku 283

80 rokov
Veronika Baksová, Kpt.Nálepku 15
Anna Refková, Clementisova 723
Anna Krupová, Kpt.Nálepku 18
Gabriela Kanošová, Clementisova 781

75 rokov
Jozef Koprajda, Kpt.Nálepku 259

70 rokov
Blažena Petrušková, Pohorelská Maša 10
Ján Krupa, Nová 332
Anna Refková, Clementisova 806
Ján Lakanda, Kpt.Nálepku 247
Anna Hipíková, Orlová 652

65 rokov
Mária Bialiková, Clementisova 792
Anna Rochovská, Kpt.Nálepku 90
Aladár Harvan, Za Hronom 829
Matej Refka, Nová 323
Ján Janoška, Clementisova 726

60 rokov
Jozef Mikolaj, Clementisova 724
Anna Hurtečáková, Jánošíkova 427
Milan Baksa, Jesenského 121
Mária Palusova, Jánošíkova 426
Ing. Milan Glejdura, Športová 358

NOVORODENCI
Ján Siman, Partizánska 532
Barbora Baliaková, Kpt.Nálepku 107
Alexandra Pompurová, Orlová 612

Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

Vianočný turnaj v rapid- šachu
Tak sme úspešne ukončili rok turnajom v rapid šachu v sobotu 30. decembra. Zúčastnilo sa ho 27 hráčov. Najviac sa darilo
Petrovi Kolesárovi zo Žiliny, na druhom mieste skončil Miroslav
Trangoš z ŠO Podbrezová a tretí Pacholský Martin z Margecian.
Najlepším domácim hráčom bol Jozef Kanoš. Cenu pre dôchodcu
získal Kolek Štefan z Kežmarku. V kategórii žiakov z našich obsadil druhé miesto Adam Kanoš . Ďakujeme každému, kto nám tohto
roku pomohol, či nás podporil. Samozrejme aj našim priaznivcom
a fanúšikom.
Umiestnenie hráčov domáceho klubu ŠK Orlová : 13. Jozef Kanoš, 14. Peter Kanoš, 15. Milan
Melko, 16. Slavomír Hazák, 18. Adam Kanoš, 19. Jozef Hruška, 25. Miroslav Hruška, 27. Dominik Gažúr.

ZOMRELÍ
Ján Strauzs
Orlová 639;

75 r.

Ján Datko
Orlová 660;

75 r.

Matej Syč
Clementisova 747;

81 r.

Ing. Juraj Raši
M.R.Štefánika 679; 84 r.

Obyvateľstvo podľa častí obce
počet
S P O L U Pohorelá Poh. Maša
V roku 2017 sa v Pohorelej narodilo 26 detí (12 chlapcov a 14 dievčat). Zomrelo 34 obyvateľov
narodení
26
25
1

Obyvateľstvo Pohorelej v roku 2017

(18 mužov a 16 žien). Do obce sa prisťahovalo 13 nových obyvateľov a odsťahovalo 32.
K 31.12.2017 mala Pohorelá 2236 obyvateľov (osôb prihlásených na trvalý pobyt) – z toho 1049
mužov a 1187 žien.
Obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 roční) bolo 252 (134 chlapcov a 118 dievčat), t.j.
11,27% populácie Pohorelej; v produktívnom veku (15-64 roční) 1497 obyvateľov (728 mužov a 769
žien), t.j. 66,95% a v poproduktívnom veku (na 65 rokov) 487 obyvateľov (187 mužov a 300 žien), t.j.
21,78%. Priemerný vek obyvateľstva Pohorelej k 31.12.2017 bol 44,76.

(z toho Za Hronom 7)

zosnulí

34

31
(z toho Za Hronom 2 )

prisťahovaní

13
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3
(z toho DSS 2)
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(z toho Za Hronom 0)

odsťahovaní
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(z toho Za Hronom 2)

k 31.12.2017
DSS=Domov sociálnych služieb

2236

1964
(z toho Za Hronom 177)

272
(z toho DSS 91)

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 )

1938 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – POLÁRNA ŽIARA 26. JANUÁRA: Večer tohto dňa veľmi rozrušil mysle pokojných občanov, uberajúcich sa
k pokojnému spánku, keď okolo 8.-mej hodine večernej zbadali na jasnej oblohe nebeskej široký pás polárnej žiary, ktorá intenzitu červenej farby
menila, ba úkaz menil aj miesto na oblohe.
Jedni domnievali sa, že zafarbenie oblohy na červeno, spôsobené je veľkým požiarom (mnohé hasičské sbory boly v pohotovosti, aby na zavolanie
mohly byť nápomocné), iní prikladali tomuto zjavu, ktorý u nás len zriedka býva viditeľný, zvláštne nadpozemské vlastnosti – spôsobené priamym
zásahom Boha, ktorým ľuďom napomína, aby sa vzpamätali z hriechov a podobné. Prírodný tento zjav, ako nasledujúce dni písaly noviny, bol videný
na celom území nášho štátu, ba v celej Európe, a trval až do 10.-ej hodiny nočnej.
1958 (zapísal kronikár Ján Príšin) - POĽNOHOSPODÁRSTVO: V poľnohospodárstve nenastali behom roku žiadne zmeny. Poľnohospodári hospodária
individuálne na svojom. Založené JRD, ktoré vzniklo na pozemkoch urbárskych, obecných a cirkevných ustrnulo. Z členov nevniesol žiadny do neho
nijaký svoj majetok a preto socializácia dediny je na tom istom bode ako sa nachádzala. Najväčšou brzdou socializácie obce je preľudnenosť a nedostatok závodov, kde by bolo možné po založení JRD zamestnať zvyšné obyvateľstvo. Výmera chotára obce sa nezmenila. Bolo prevedené spresňovanie
katastra zememeračmi, ktorí v obci pracovali 2.mesiace. Išlo o spresnenie pôdy u jednotlivých držiteľov za účelom správneho výrubu povinných
dodávok.
V plnení povinných dodávok javia sa rešty z minulých rokov, tak že bolo siahnuté vo dvoch prípadoch k uradnému výkupu.
V poslednej dobe sa začínajú obyvatelia zaujímať o pestovanie ovocných stromov, nakoľko nedostatok ovociny na celom Horehroní je citeľný. Chyba
je, že sú to len individuálne záujmy a väčšia časť poľnohospodárov nepochopila význam ovocinárstva v našom národnom hospodárstve. Nachodia sa
v chotári, aj úplne holé pláne, ktoré by mohli byť vysadené ovocným sadom.
Stav poľnohospodárskeho dobytka je zväčša stabilizovaný. Počty sa nezvyšujú z nedostatku krmovín. Telce, ktoré nejdú na verejné zásobovanie sa
väčšinou porážajú doma. Dejisko kráv vzhľadom na nedostatok krmovín je malá. Plemenilka je nedokonala. Kravy bývajú často postihnuté tuberkulózou.
V snahe zlepšiť plemeno ako aj celkovú úžitkovosť dobytka bola v novembri zavedená umelá inseminácia a plemenáky (býky) boli z obce zobraté.
Chovatelia toto opatrenie nie s najväčšou radosťou a porozumením snáď už i preto, že im táto otázka nebola dostatočne obsiahnutá. Akú výhodu má
inseminácia ukáže chovateľom budúcnosť až sa dostavia výsledky. Skúsenosti ukazujú, že každá novota sa prijíma s určitou nedôverou a až sa ľud
presvedčí o jej druhej stránke začne si vec pochvaľovať. Hospodári pestujú aj kone, ktoré využívajú v povozníctve, ktoré je zamestnaním značnej
časti obyvateľov. Povozníci odchádzajú za prácou do vzdialených obcí prípadne i okresov.
PRIEMYSELNÉ PODNIKY: Priemyselných podnikov priamo v obci niet. V osade Pohoreľská Maša rozširuje sa závod Tatrasmalt, ktorý aj
v tomto roku dal pracovné príležitosti niekoľkým mužom a ženám z Pohorelej. Ďalšie pracovné príležitosti svojim rozširovaním tento závod sľubuje
v budúcich rokoch. Pre samotnú Pohorelú je prisľúbená sódovkáreň, ktorá má byť zriadená v hostinci u Maleckého.
VÝŠIVKÁRSKE DRUŽSTVO: V tomto roku bolo založené výšivkárske a tkáčske družstvo, v ktorom šikovné ruky našich žien vyrábajú domáce
výrobky ako pokrovce, uteráky a rôzne domáce plátna. V tomto družstve našlo zamestnanie ďalších osem žien. Vedúcou je Mária Neuzerová č. 126.

↑ Členky a pracovníčky družstva

↑ Ukážky prác výšivkárskeho a tkáčskeho družstva

1978 (zapísal kronikár Július Orolín)- SOCIÁLNE POMERY: Dôchodkové zabezpečenie poberá v našej obci v tomto roku 744 občanov – dôchodcov.
Oproti minulému roku sa ich počet zvýšil o 12. Zvýšila sa aj suma vyplatených dôchodkov z 8 057 484,- Kč na 8 756 325,- Kč a tiež sa zvýšil aj
priemerný mesačný dôchodok z 917,- Kč na 960,- Kč. Tieto údaje sú jasným dôkazom stúpajucej starostlivosti nášho socialistického zriadenia o
prestarlých občanov. A táto starostlivosť sa bude naďalej zvyšovať a rozširovať.
ZDRAVOTNÍCTVO: Zdravotné stredisko v Pohorelskej Maši poskytovalo po celý rok našim občanom zdravotné služby. Má štyri oddelenia, obvodné, zubné, ženské a detské. Obvodným lekárom je MUDr. Krochta František, zubnou lekárkou je MUDr. Kolláriková Veronika. Do ženského a
detského oddelenia stále chodia ordinovať lekári z Okresného ústavu národného zdravia v Brezne. Vo všetkých oddeleniach pracuje 13 zdravotných
sestier. Stredisko má 6 sanitiek, ktoré obsluhuje 6 vodičov. Pri zdravotnom stredisku je aj lekáreň. Vedúcim je PhMr. Babay Ondrej.
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