informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XV.;

JÚN 2019;

- ZADARMO -

Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa
v sobotu 25. mája 2019 v obci Pohorelá
zúčastnilo 312 voličov z celkového počtu
1891 zapísaných voličov, čo predstavuje 16,5 %-nú
účasť.
1.

2.

3.

spolu

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

861

786

244

1891

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

130

126

56

312

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

130

126

56

312

Počet platných odovzdaných hlasov

127

123

56

306

okrsok:

Počet odovzdaných platných hlasov
vo volebných okrskoch v Pohorelej:
1.

2.

3.

spolu

1. SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA

41

31

7

79

2. KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA - ŽIVOT A PROSPERITA

5

1

2

8

3. KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

30

36

13

79

4. KOREKTÚRA - ANDREJ HRYC

1

0

0

1

5. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

7

10

6

23

6. SME RODINA - BORIS KOLLÁR

13

3

9

25

7. OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI
(OĽANO)

4

1

1

6

8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1

1

0

2

12. MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA

1

0

0

1

13. DOPRAVA

2

0

0

2

14. KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

4

12

3

19

15. STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA

0

0

1

1

16. MOST - HÍD

0

1

0

1

23. KOALÍCIA KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA, VZDOR - STRANA PRÁCE

4

4

0

8

24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

0

1

0

1

25. SLOBODA A SOLIDARITA

4

8

6

18

28. KRESŤANSKÁ ÚNIA

4

3

2

9

29. KOALÍCIA PROGRESÍVNE SLOVENSKO A
SPOLU - OBČIANSKA DEMOKRACIA

5

11

6

22

30. DEMOKRATICKÁ STRANA

1

0

0

1

okrsok:

Počas slávnostnej sv. omši 12. mája v rímskokatolíckom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Pohorelej Sviatosť prvého svätého prijímania prijali: zľava - Kristína Dudášová, Natália Tešlárová, Juliana Gajdová, Viktória Gažúrová, Matej Maťúš, Tobias Paľus, Adam Hazák, Kristián Hruška, Martin
Borlok, Boris Vasil, Matúš Puška; na fotografii s vdp. Mgr. Ivanom Greňom.

Horehronská valaška 2019 pre Pohorelú
Dňa 5.5.2019 sa Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá zúčastnil v Telgárte súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Brezno pod názvom Horehronská valaška.
Žiaci súťažili v niekoľkých kategóriách - sólo spev, duo spev, skupinový spev v mladšej aj staršej
vekovej skupine.
V mladšej kategórii sa v duo speve na 3. mieste umiestnili Lucka Gandžalová a Magdalénka Kanošová, v skupinovom speve žiaci 1. - 4. ročníka získali 2. miesto.
V staršej kategórii sa v sólo speve na 2. mieste umiestnila Sára Bláhová, v duo speve získali
1. miesto Sára Bláhová a Natália Pokošová, v skupinovom speve dievčatá 5. - 8. ročníka získali taktiež 1. miesto.
DFS Mladosť zároveň získal aj hlavnú cenu - Horehronskú valašku!
Srdečne gratulujeme!!!

Ostatné strany nezískali v Pohorelej ani jeden platný hlas.

Na základe výsledkov celoslovenského hlasovania za
poslancov Európskeho parlamentu boli zvolení: za SMER –
sociálna demokracia – Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel; za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko –
Milan Uhrík, Miroslav Radačovský; za OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO) – Peter Pollák; za Kresťanskodemokratické hnutie - Ivan Štefanec, Miriam Lexmann; za Sloboda a Solidarita – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca; za Koalíciu Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia – Michal Šimečka, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Vladimír Bilčík.
POHORELÁ

foto: SOS BB

okres
Brezno

Banskobystrický kraj

Slovenská
republika

13. jún 2004

16,20 %

14,67 %

17,19 %

16,96 %

6. jún 2009

21,52 %

19,65 %

20,8 %

19,64 %

29. máj 2014

11,03 %

11,22 %

13,83 %

13,05 %

25. máj 2019

16,5 %

18,9 %

21,87 %

22,74 %

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 16. 5. 2019
Uznesenie č. 5/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva,
2. zmeny a doplnenia programu obecného zastupiteľstva v takom znení, ako je program uverejnený
na titulnej strane návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 6/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:

1. zapisovateľku: Annu Syčovú;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.

B. SCHVAĽUJE:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ján Kanoš, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Jozef Baran;

Uznesenie č. 7/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. podľa §9 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na §9a ods. 1 písm. c) Zákona SNR 138/1991 Zb. prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce formou priameho predaja vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc.č. 1301
v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, o výmere 382 m2, za cenu min.
vo výške podľa znaleckého posudku v súlade s Vyh. Min.sprav. SR 492/2004 Z.z.. Poplatky spojené s prevodom
hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 8/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. podľa § 9 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c) Zákona SNR 138/1991 Zb. prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce formou priameho predaja vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc.č. 1302
v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, o výmere 299 m2, za cenu min.
vo výške, podľa znaleckého posudku v súlade s Vyhl. Min. spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.. Poplatky spojené
s prevodom hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 9/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. podľa § 9 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c) Zákona SNR č.138/1991 Zb. prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce formou priameho predaja vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc.č. 1309
v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, o výmere 173 m2, za cenu min.
vo výške podľa znaleckého posudku v súlade s Vyhl. Min. spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. Poplatky spojené
s prevodom hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 10/2019:

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

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. podľa § 9 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c) Zákona SNR 138/1991 Zb. prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce formou priameho predaja vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc.č. 1310
v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zast.plochy a nádvoria, o výmere 281 m2, za cenu min.
vo výške podľa znaleckého posudku v súlade s Vyhl. Min.spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. Poplatky spojené
s prevodom hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 11/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. podľa § 9 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c) Zákona SNR 138/1991 Zb. prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce formou priameho predaja vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc.č. 1288/1
v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zast.plochy a nádvoria, o výmere 383 m2, za cenu min.
vo výške podľa znaleckého posudku v súlade s Vyhl. Min. spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. Poplatky spojené
s prevodom hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 12/2019:

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

TAEBO
Štvrtok 17:30 – 18:30

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:30 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. podľa § 9 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c) Zákona SNR 138/1991 Zb prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce formou priameho predaja vlastníckeho podielu 1/1 pozemku KN-C parc.č. 1311/1
v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zast.plochy a nádvoria, o výmere 91 m2, za cenu min.
vo výške podľa znaleckého posudku v súlade s Vyhl. Min. spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. Poplatky spojené
s prevodom hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 13/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pohorelá za rok 2018;
2. Stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k záverečnému účtu obce za r. 2018.

B. SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet za rok 2018;
2. Celoročné hospodárenie bez výhrad;
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 110.070,75 €
4. Tvorbu a použitie rezervného fondu:
a) počiatočný stav 153.620,02 €, prídel z prebytku rozpočtu 110.070,75 €; Tvorba spolu: 263.690,77 €.
b) použitie v roku 2019 na realizáciu rozvojových projektov ako súčasti rozpočtu 2019 spolu 263.690,77 €.
5. Zmena rozpočtu č. OZ01/2019 zvýšením príjmových operácií v sume + 263.690,77 €:
Pol.
454

Ukazovateľ
Prevod prostriedkov z peň. fondov

Uznesenie č. 14/2019:

Schválený rozp. r.2019
0

Upravený rozp. r.2019
0

Rozpočet po zmene
263.690,77 €

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Komisiu Zboru pre občianske záležitosti.

B. VOLÍ predsedov a členov komisií:
4. Komisia pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie:
Členovia - Ing. Anna Pravotiaková
5. Komisia pre školstvo, šport a kultúru: Členovia - Ján Haluška, Jozef Maťúš, Andrej Polák, Ján Šulej
6. Komisia pre rozvoj obce: Členovia - Ján Haluška, Ing. Martin Lakanda, Jozef Tlučák, Igor Macháč
7. Komisia Zboru pre občianske záležitosti: Predseda - Ing. Anna Pravotiaková; Členovia - Mária Rochovská,
Mária Bugajdová, Mária Račeková, Ing. Mária Datková, Bc. Dáša Lakandová, Jozef Maťúš, Matej Vojtko, Peter
Gandžala, Marianna Gandžalová, Mariana Hlavatá, Darina Poláková, Jana Haľaková, Veronika Bodnáriková.

C. ZRUŠUJE:

Počas celého leta v piatky a soboty budú fungovať nostalgické jazdy historickými vlakmi s rokom výroby siahajúcim až do roku 1934. Historické
1. Zásady
odmeňovania
poslancov
komisií
Pohorelej
s účinnosťou
1.1.2017
ku dňu 31.5.2019.
vlaky budú premávať na dvoch trasách:
z Brezna
cez Červenú
skalua členov
po Mlynky
a z OZ
Brezna
na Salaš
Zbojská.od
Obidve
panoramatické
trasy
nezabudnuteľnou horehronskou pr írodou vedú za tradíciami, oddychom ale aj aktívnym zážitkom pešo či na bicykli.
D. SCHVAĽUJE:
Atmosféru vo vlaku bezpochyby zaručí autentický sprievodca, Legendárne buchty z Muráňa, či animačný
program, ktorý zabaví aj naučí.

1. Zásady
odmeňovania
poslancov
a členov
OZ Pohorelej
s účinnosťou
od 1.6.2019.
Motorák na trase Brezno-Č.Skala-Mlynky
a späť
bude premávať
v dňoch:
piatokkomisií
21.6., piatok
5.7., sobota
13.7., piatok
19.7., sobota 27.7., piatok
2.8., sobota 10.8., piatok 16.8., sobota 24.8., piatok 30.8..
Odchody zo žel.zastávky Pohorelá: smer Č. Skala 10:33, smer Bre zno 17:05.
Ďalšie informácie a objednávky na www.horehronskyexpres.sk, info@horehronskyexpres.sk alebo 0903 513 535

Uznesenia OZ Pohorelej zo zasadnutia konaného dňa 16. 5. 2019

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

(pokračovanie zo strany 2)

C. ZRUŠUJE:
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Pohorelej s účinnosťou od 1.1.2017 ku dňu 31.5.2019.

JUBILANTI

D. SCHVAĽUJE:
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Pohorelej s účinnosťou od 1.6.2019.

Uznesenie č. 15/2019:

83 rokov

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. že pozemok č. KN – C 21/1 neodpredáva z dôvodu, že nie je v záujme obce Pohorelá odpredať uvedenú nehnuteľnosť,
nakoľko nie je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 16/2019:

1. zámer prevodu majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-E parc. číslo 6505/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, o výmere 78 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. do výlučného vlastníctva Jozef Hazák, rod. Hazák, nar. 4. 7. 1968, bytom:
Za Vŕšok 242, 976 69 Pohorelá za cenu 3 €/m2, t.j. spolu: 234€. Poplatky spojené s prevodom 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.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

80 rokov
Juraj Krešák, Hviezdoslavova 51

75 rokov
70 rokov

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Komunitné centrum Pohorelá na sprostredkovateľský
orgán v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce;
2. spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% (12.854,31 €) z celkových oprávnených výdavkov vo výške 257.086,14 €;
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Uznesenie č. 19/2019:

81 rokov
Štefánia Haľaková, Nová 337

Milan Sliz, Kpt. Nálepku 293

1. že pozemky č. KN–C 114 a 1364/2 neodpredáva z dôvodu, že nie je v záujme obce Pohorelá odpredať uvedenú nehnuteľnosť, nakoľko nie je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 18/2019:

82 rokov
Ondrej Baran, Jánošíkova 397

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 17/2019:

Mária Syčová, Nová 345

Mária Poľačiková, Jánošíkova 399
Jozef Vaslík, Pohorelská Maša 70

65 rokov
Veronika Orolínová, Za Vŕšok
Ing. Hana Lazarovová, Jánošíkova 395

60 rokov
Ing. Anna Fiľová, Kpt. Nálepku 294

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Štatút obce Pohorelá.

Uznesenie č. 20/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

NOVOMANŽELIA

1. Poskytnutie dotácií na rok 2019 nasledovným žiadateľom:
Žiadateľ
Miestny odbor Matice slovenskej Pohorelá
Pohorelá vedno

Názov projektu
XXV. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek 2019

Požadovaná suma
1.500 €

10. Pohoreľský hockeyball summer clasik; Poreľské vedomostné
kvízy – viackolová súťaž, 3. ročník Mocnej ruky, Rusadľa
Športová príprava a účasť na Majstrovstvách Slovenska a Majstrovstvách sveta v tlaku na lavičke v roku 2019
Reprezentovanie obce na spoločenských a kultúrnych
podujatiach v roku 2019
Renovácia posilňovne júl, august 2019
Činnosť šachového klubu Orlová Pohorelá 2019
Okresná futbalová súťaž muži 3-11/2019, Ihrisko Pohorelá
Hýb sa škola!

Športový
klub
Kornel
Žarnovica
Mužská spevácka skupina
Kráľova hoľa
M.O.C.N. Klub Pohorelá
Šachový klub Orlová
TJ Mladosť Pohorelá
Rodičovské združenie pri ZŠ
v Pohorelej

Schválená suma
1.500 €

1.500 €

1.500 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

4.000 €
1.680 €
4.000 €
700 €

0
1.500 €
3.000 €
500 €

Mgr. Ivana Zlúkyová, Za Vŕšok 839
a Ján Gálik, Jánošíkova 492
Michaela Laubertová, Beňuš
a Matúš Snopko, M. R. Štefánika 675
Zdenka Huťová, M. R. Štefánika 690
a Marek Tibenský, Zeleneč

B. SCHVAĽUJE:
1. rozpočtové opatrenie č. OZ02/2019: presun z položky 700, účel územný plán z vlastných zdrojov vo výške 2.000 € na
položku 640, na účel kultúra – dotácie 1.320 €.

Uznesenie č. 21/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo V. P HaZZ 2019 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. 22/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 23/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

ZOMRELÍ
Rudolf Vašíček, 84 r.
Štefánia Syčová, r. Rochovská, 83 r.

Ján Jánoška, 66 r.
1. Prenájom nehnuteľnosti pre žiadateľa: Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo, Jesenského 131, 976 69
Pohorelá, byt v školskej bytovke. Výmera: 52,2 m2 v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Brezno, obec Pohorelá, k.ú.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 CK-N č. 623, byt č. 3 na 1. poschodí za cenu 244,32 €
ročne a za ostatných dohodnutých všeobecných zmluvných podmienok.
Breznianskym slávikom 2019 sa stala

Danielka Pokošová zo ZŠ s MŠ Pohorelá

1. Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Pohorelá

Uznesenie č. 24/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Správu hlavnej kontrolórky č. 1/2019 o výsledku vykonanej kontroly.

Uznesenie č. 25/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá za rok 2018.

Uznesenie č. 26/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. znalecký posudok č. 36/2019 znalca Ing. Miroslava Dubca, č. spisu: 6/1900013.

Uznesenie č. 27/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce

Termíny zberu
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
18. 6.

16. 7.

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

5. 6.

19. 6.

3. 7.

17. 7.

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

Tohto roku v súťaži predškolákov v speve
ľudových piesni našu materskú školu reprezentovali hneď dvaja mladí slávici. Adamko
Vojtko (s klavírnym doprovodom I.Rochovskej) zaspieval žartovnú pieseň Červený
kacheľ. Danielka Pokošová spievala pieseň
Popred náš dom (na akordeóne ju doprevádzal otec M.Pokoš).
Odborná porota ocenila vynikajúci spevácky výkon Danielky a vyhlásila ju za absolútnu víťazku súťaže Breznianský slávik
2019.
Blahoželáme!

Pred 20 rokmi 4. júna 1999 zomrel Štefan Kršňák
- herec, dramaturg, scenárista a autor divadelných
hier.
I keď miestom jeho narodenia bola N.Kaloša, za svoju
rodnú obec považoval Pohorelú, kde prežil celé svoje
detstvo. Pohorelú mal rád, často ju navštevoval, mal tu
okrem rodiny i veľa priateľov. Práve tu v renovovanom
rodičovskom dome sa chcel venovať ďalšej tvorbe.

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )

1939 (zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – OHRADA OKOLO CINTORÍN: Naša dedina bola na Horehroní azda ostatnou, ktorá nemala ohrady okolo
cintorína. Mnohí z tu učinkujúcich farárov usilovali sa plot okolo cintorína vystaviť, ale nevedno z akých príčin sa im vec nepodarila. Cintorín v Pohorelej
zostal neohradený. Ani by to snáď nebolo bývalo na tak veľkej závade, že nieto plota, ale voľne sa pasúci dobytok na jeseň vždy hroby znečisťoval, vence
trhal. A to, že sa dobytok na hroboch pásol, že hroby predkov znečisťoval, primälo cirkevníkov k tomu, že apel dp. administrátora Š.Kovácsa vyslišali
a súhlasili, aby od každej rodiny vyberalo sa Ks 50.- a tí, ktorí by prípadne nevládali ani túto sumu zaplatiť, aby si ju, až sa k stavbe prikročí, odrobili
ručne. Takto sosbieral sa skoro za dva roky slušný obnos.
Tak 5. júna prikročilo sa k splanírovaniu pôdy, kade povedie budúca ohrada. Tieto práce trvaly pomerne dosť dlho a značne vyčerpaly sosbieraný
obnos, lebo planírovanie pôdy previedlo sa vo zväčšenom merítku, než ako sa pôvodne myslelo. Kým sa pôda, navážaná na mnohých miestach, usadila,
musely sa práce, spojené so stavbou ohrady, prerušiť. Prerušenie prác muselo nastať aj pre letné práce, ako aj preto, lebo nebol poruke cement, z ktorého sa
neskoršie robilyželezobetónové stĺpy. V práci sa pokračovalo na jeseň v septembri a ohrada sa dokončila v prvej polovici novembra 1939.
Súčasne s ohradou vyriešila sa aj pálčivá vec v tunajšom cintoríne, že sa totiž pochovávalo dosiaľ ako kto si prial, čiže bez poriadku. Vypracoval sa
plán, podľa ktorého sa bude musieť v budúcnosti pochovávať pekne po poriadku v rade. Toto pochovávanie do radu bez rozdielu pohlavia a hmotného
postavenia nebožtíka započalo sa z jari v tomto roku.
hudobná skupina ÚSVIT pri operete Pozor na vlak
1984 – (zaznamenal kronikár Július Orolín) KULTÚRA: Veľký podiel na kultúrnom programe mala
ZDŠ SNP. Veľmi aktívne pracoval súbor Mladosť, ktorý vystupoval pri každej príležitosti.
V tomto roku vystúpil celkom 18krát. Vystupoval i mimo našej obce, v Banskej Bystrici pri
25.výročí založenia PO SZM, v Tajove pri storočnici J.G.Tajovského, v Sigme, n.p. v Závadke
pri preberaní Červenej zástavy. Po SZM pri ZDŠ SNP spolu s učiteľským kolektívom pripravovala akadémia, večery poézie, prózy, melódie priateľstva a melódie ľudových piesní, pásma k jednotlivým pamätným dňom a výročiam.
V rámci mimoškolského vzdelávania Združenie rodičov a priateľov školy pri ZDŠ SNP a
učiteľský kolektív sústredili sa na popularizovanie poznatkov zo psychológie a pedagogiky a
uskutočnili 24 prednášok v cykle rodičovskej akadémie. Po celý rok prebiehal nácvik cigánskej
mládeže v oblasti pohybovej a hudobnej výchovy. Mládež sa zúčastnila speváckej súťaže v Šumiaci, kde obdržala mimoriadnu cenu „Cenu poroty“. Vystupovala aj na akadémiach v obci.
SZM na záver kalendárneho roka zahral divadelnú hru operetku Pozor na vlak, ktorá i keď nie
aktuálnosťou, ale predsa prispela k obohateniu kultúrneho vyžitia v obci. Operetku zahrali
v obci a okolitých obciach celkove 9-krát.
Zbor pre občianske záležitosti pripravoval rôzne akcie pri sobášoch a prijímaní novonarodeniatok do života. Miestna ľudová knižnica je umiestnená v budove ZDŠ SNP a má 3489
položiek v hodnote 55233,- Kč. Knihy sa vymieňali pravidelne. Občania našej obce dôstojne pozdravili Štafetu priateľstva a odoslali sovietskemu ľudu najvrelejšie poďakovanie za oslobodenie
našej vlasti a obce. Štafetu nadšene pozdravovali žiaci našej školy, ktorí vytvorili špaliere na
ceste pri stanici. V priestoroch bývalého MNV vyvíja aktívnu činnosť Klub mládeže, najmä
hudobná skupina Úsvit, ktorá získala obľubu nielen v obci, ale aj v širokom okolí. Výzdoba
obce v jubilejnom roku 30.výročia SNP a založenia JRD bola pozoruhodná. Transparenty, heslá,
trepálky a pestrými výšivkami vyzdobené okná vytvárali slávnostnú a radostnú atmosféru dôskupina ÚSVIT so speváčkou Máriou Niklovou (r.Rochovskou)
stojnú slávnemu výročiu a významnému rozhodnutiu sa občanov pre socializáciu dediny.

ÚSVIT nás baví – už 50 rokov!
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