informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

JANUÁR 2017;

- ZADARMO -

Vážení spoluobčania!
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila pri príležitosti začiatku nového roka 2017.
Máme za sebou rok 2016 a môžeme bilancovať a zároveň plánovať. V roku 2016 boli v našej obci realizované viaceré aktivity. Spomeniem
vybudovanie prístrešku „Voda pod Skalkou“ z Programu obnovy dediny, zároveň sme materiálne prispeli na vybudovanie kaplnky, ktorá je súčasťou tohto
miesta na ulici Orlovej, a ktorú vybudovali občania svojpomocne. Po realizácii opravy vodovodu bola z finančných prostriedkov obce realizovaná oprava
miestnej komunikácie na ulici Jesenského. Pokračovali sme v úprave oboch našich cintorínov. V cintoríne v Pohorelskej Maši boli vysadené tuje a v Pohorelej bola dokončená úprava oplotenia. V uplynulom roku bola realizovaná ďalšia etapa reštaurátorskej obnovy hrobu Jozefa Bahéry na miestnom
cintoríne s finančným prispením Banskobystrického samosprávneho kraja. Uskutočňujeme opravy a údržbu obecného majetku a tu spomeniem hlavne
rekonštrukciu budovy na Sihle, ktorá bude slúžiť ako zdravotné stredisko a pevne dúfame, že sa nám týmto podarí vyriešiť jeden z najzávažnejších problémov, ktoré trápia našich občanov. Taktiež rekonštruujeme ďalšie priestory, ktoré dajú priestor na podnikateľské, či iné aktivity pre občanov našej obce.
Z nastávajúcich akcií by som spomenula nákup kontajnerov na separovaný odpad, na ktorý sme získali prostriedky z recyklačného fondu. Nákupom kontajnerov do vlastníctva obce ušetríme finančné prostriedky, ktoré v súčasnosti platíme za prenájom kontajnerov. V jarných mesiacoch budeme realizovať
výrazné rozšírenie kamerového systému v našej obci, ktorý prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, ochrany majetku občanov a očakávame prínos aj v oblasti
prevencie. Pripravujeme opätovné podanie projektov na získanie finančných prostriedkov na zakúpenie techniky pre zberný dvor, na zníženie energetickej
efektívnosti verejných budov – hasičskej zbrojnice a na sanáciu nelegálnych skládok v našom katastri, pokračujeme v administratívnych prácach na vydanie stavebného povolenia na realizáciu výstavbu kanalizácie v Pohorelskej Maši, aby sme v prípade možností čerpania finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie boli administratívne pripravení. Taktiež sme začali s majetkových vysporiadaním pozemkov na futbalovom ihrisku, ktoré by v novom roku
malo byť ukončené. V novom roku plánujeme z vlastných prostriedkov obce realizovať nové dopravné značenie v obci. V tomto roku sme realizovali
s dobrovoľníkmi z rôznych oblastí stretnutia, ktorých výsledkom v nasledujúcich rokoch bude vydanie monografie obce Pohorelá, a dokončený bude veľmi
dôležitý strategický dokument obce Územný plán.
Som naozaj rada, že sa nám podarilo zrealizovať viacero vydarených kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Rada spomeniem pohorelskú zabíjačku, folklórny večer, mikulášsku kapustnicu. Takmer všetky ostatné kultúrne, či športové akcie sme materiálne a finančne podporili a prispeli tak
k ich zdarnému priebehu. 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. Ďakujem všetkým, vďaka ktorým naša obce ožíva a ktorí šíria jej dobré meno. A teším
sa na organizáciu ďalších podujatí. Zároveň chcem podotknúť, aby sa aktívni a ochotní občania nedali odradiť nepriazňou, kritikou, či inými negatívami,
ktoré sa občas po organizácii akcií v našej obci šíria. Pracujme na zlepšení a robme všetko s plným nasadením tak ako doteraz, nedovoľme vyhrať závisti
a škodoradosti. Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom sám podáva ľuďom kamene namiesto chleba.
Hľadáme vinu v inom, a pritom často nie sme ochotní preskúmať, či vinník nespočíva v nás samých.
Samospráva dáva možnosti vplývať a ovplyvňovať dianie v obci, a to v akejkoľvek oblasti, kde je dominantný občan obce. Zhodnocovanie ho
motivuje k lepšej činnosti, pretože žiadna práca nie je taká , aby nemohla byť ešte lepšia. Zároveň Vám musím povedať, že som hrdá na ľudí, ktorí tu žili
tvorili, pracovali počas minulých generácii, ako teraz vy žijete, tvoríte a pracujete pre krajší zajtrajšok našej rodnej obce. Našej obci dávajú život občania
svojou prácou, postojmi a práve preto budem aj v novom roku s Vami vo veľmi úzkom kontakte, budem počúvať vaše názory, námety a pripomienky. Veľmi
ma teší dobrá spolupráca so živnostníkmi, podnikateľmi, dobrovoľnými združeniami, cirkvou, školou a občianskymi aktivistami.
Ďakujem za spoluprácu všetkým naším občanom, podnikateľom, firmám, ďakujem za spoluprácu Základnej škole
s Materskou školou, farskému úradu, Poľnohospodárskemu družstvu, Urbárskemu a pasienkovému pozemkovému spoločenstvu. Taktiež ďakujem všetkým záujmovým združeniam športovcom, kultúrnym združeniam, reprezentujúcim obec. Ďakujem
Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorého členovia v tomto roku vykonali množstvo práce. V neposlednom rade ďakujem
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva ako aj pracovníkom obecného úradu, pracovníkom aktivačnej činnosti.
V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím aj želanie pevného zdravia,
vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to čo má naozaj hodnotu. Nech Vám Vaše rodiny prinášajú šťastie a radosť a nech sa dlho môžete
tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Čas začiatkov, prelomový vo svojej symbolike ako je aj tento na začiatku nového roku
2017, je ideálny, aby každý z nás povedal to, čo je skutočne dôležité. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať, čo sa zmeniť dá a
nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Je to čas uvedomiť si hodnoty a trvať na nich.

Prajem Vám šťastný a veselý Nový rok 2017!
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
22.1. ŠK ORLOVÁ – ŠK Podpoľanie Stožok
súťažné stretnutie 4. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

27.1. PIETNY AKT
pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce
na námestí pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen
(OÚ a ZO SZPB)

25.2. FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
areál amfiteátra
(Obec Pohorelá)
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

Celo ro čne
Nácviky a tréningy v telocvični:

Termíny zberu plastov

4.1.
18.1.
1.2.
15.2.
3.január. 31.január. 28. február
Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili
vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše stlačiť, aby pred brány už deň vopred, pretože sa
sa zmenšil ich objem!) Zbiera sa od 8:00!!
zbiera od 7:00 hod.!

90 rokov organizovaného včelárenia na Horehroní
19.12.1926 bol v Pohorelej – v miestnej časti Pohorelská Maša – založený včelársky
foto: P.Halaj
spolok Horehron za pomoci školského inšpektora J. Babku.
Prvým predsedom spolku bol Ján
Kováč a konateľom Jozef Čech. Počet členov bol 45. Cieľom spolku bolo teoretické i praktické
vzdelávanie a šírenie moderných zásad včelárčenia. Spolok vo svojej činnosti pokračuje aj
v súčasnosti. Dnes združuje 89 horehronských včelárov (od Beňuša po Telgárt), ktorí obhospodarujú 1217 včelstiev.
90. výročie vzniku spolku si pripomenuli slávnostným zasadnutím 16.12.2016
v Pohorelej členovia výboru Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov: Pavel Hruška
– predseda, Igor Leitner – podpredseda, Peter Raček – tajomník, Ján Vernársky – pokladník,
Ján Tlučák – člen výboru, Jozef Kán, Ing. Peter Marcinko, Ján Pompura ml., Peter Frgelec –
dôverníci, Ing. Dušan Kopták – predseda revíznej komisie spolu
so starostkou obce Ing. Janou Tkáčikovou.
Bohužiaľ slávnostného zasadnutia sa nedožil dlhoročný člen
a tajomník ZO Cyril Gandžala. Jeho celoživotné zásluhy o rozvoj slovenského včelárstva ocenil Výkonný výbor SZV a udelil mu najvyššie vyznamenanie – medailu Juraja Fándlyho in memorian s umiestnením do siene
slávy.

Štefanský šachový turnaj
Na štefanskom šachovom turnaji 2016 sa zúčastnil najmenší počet účastníkov v
histórii organizácie tohto turnaja. Z toho dôvodu sme zvolili aj ako turnaj kruhový. Pri účasti 13
hráčov sa najviac darilo M. Šafárikovi z Magnezit Jelšava, na druhom mieste skončil prekvapujúco náš hráč Slavomír Hazák a tretí bol Veštur Rastislav z Kežmarku. Umiestnenie ďaľších
hráčov domáceho ŠK Orlová: 6. Jozef Kanoš, 8. Peter Kanoš, 10. Jozef Hruška, 12. Adam
Kanoš.
- J.Kanoš -

AEROBIK

V okresnom kole Technickej olympiády, ktorá sa konala
1.12.2016 v Brezne boli úspešní žiaci našej ZŠ. V súťaži dvojíc (žiaci
8.-9. ročníkov) sa Martin Zlúky a Martin Refka umiestnili na 3. mieste
a v súťaži jednotlivcov (žiaci 5.-7. ročníkov) sa Robert Tlučák umiestnil
na 2. mieste.
- www.zspohorela.edu.sk -

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

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Pohorelá pozýva všetkých členov ZO na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 22. januára 2017 o 15:00
hod. v školskej jedálni ZŠsMŠ.

Termíny zberu komunálneho odpadu

Medzi ľadovými kryhami plávali aj "gadi"
Na Štefana sa už tradične stretávajú otužilci v Polomke na svojom domovskom kúpalisku. 26.12.2016 na otvorenie novej sezóny sa zišlo 16 plavcov z Bratislavy, B.Bystrice,
Brezna, Michaloviec, Podkoníc, Závadky, Polomky a samozrejme medzi kryhami ľadu plávali
aj "gadi" z Pohorelej Miroslav a Peter Halajovci, Mária Syčová, Andrej Syč, Peter Zibrík, Peter
Horvath a Peter Brenčič. Ideálne 2°C bola teplota vody a 10 minút bol najdlhší čas, počas
ktorého si užívali fantastickú atmosféru, ktorú vytvorilo množstvo prizerajúcich sa priaznivcov. Medzi otužilcami radi privítame ďalších nových členov, tentokrát to bol Peťo Zibrík z
Pohorelej.
Sezóna je otvorená, tešíme sa na veselé stretnutia až do Bielej soboty, kedy sa stretneme na Veľkonočnom kúpaní. Veď na Bielu sobotu sa už nielen kone kúpu, ale aj... :-)

Obec Pohorelá ponúka prípadným záujemcom
na dlhodobý prenájom nebytové priestory v budove bývalej materskej školy. Ide o dve miestnosti (každá s rozlohou cca 10m2) + jedno sociálne zariadenie (WC s umývadlom). Priestory
sú po rekonštrukcii.

Už po 23. krát sa uskutočnil volejbalový turnaj
miešaných družstiev ulíc Pohorelej O PUTOVNÝ LOPÁR
Zvíťazil predovšetkým šport a dobrá nálada. No celkovým víťazom turnaja sa stalo družstvo
CLEMENTISOVA, pred druhým VYŠŇANE, tretím POĽANY a štvrtým ZA POTOKOM. Turnaj
zorganizovalo Občianske združenie OPORA Pohorelá v spolupráci s Obcou Pohorelá a miestnou Organizáciou SMER-SD. Za podporu a sponzorské ceny ďakujeme Pivovarom Topvar,
Reštaurácii pod Orlovou, Pohostinstvu OldWest, Krčme Pri mlňe, fi Brantner Gemer, Komunálna poisťovňa a pani Milke Tlučákovej za chutné koláčiky.

- P.Halaj -

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej zo zasadnutia dňa 16.12.2016
Uznesenie č. 81/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Maroš Siman;
3. zapisovateľku: Mariannu Gandžalovú;
4. overovateľov zápisnice v zložení: Ing.Marek Syč, PhD., Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 82/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019.
3. Rozpočet obce Pohorelá na rok 2018 a 2019.
B. SCHVAĽUJE:
Rozpočet obce Pohorelá na rok 2017 v nasledovnej štruktúre:
bežné príjmy obce: 1.118.200 €
kapitálové príjmy obce:
0 € príjmové finančné operácie:
0€
bežné príjmy ZŠsMŠ:
12.430 €
kapitálové výdavky obce: 84.940 € výdavkové finančné operácie: 6.600 €
bežné výdavky obce: 461.510 €
bežné výdavky ZŠsMŠ: 528.047 €

Uznesenie č. 83/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.

Uznesenie č. 84/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Uznesenie č. 85/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

Uznesenie č. 86/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 1361/2 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
23 m2,
b) parc. číslo 1361/3 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
2 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 bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklicu, rod. Kuklicu, nar. 1.2.1945,
bytom: Partizánska 525, 976 69 Pohorelá a Márie Kuklicovej, rod. Refkovej, nar. 21.11.1947, bytom: Partizánska
525, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 75,00 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.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
91 rokov
Františka Gáliková, Partizánska 547

87 rokov
Mária Fukoňová, Kpt.Nálepku 309
Karol Petro, Partizánska 535

85 rokov
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 42

81 rokov
Anna Kanošová, Kpt.Nálepku 153

80 rokov
Juraj Haluška, Kpt.Nálepku 283

75 rokov
Michal Vojtko, Nová 368
Jozef Syč, Orlová 606
Anna Datková, Kpt.Nálepku 34
Karol Bugajda, Orlová 589

70 rokov
Štefan Krešák, Orlová 583
Ján Syč, Nová 371
Ľudmila Simanová, Clementisova 791
Mgr.Elena Kubandová, Clementisova 825

65 rokov
Ján Syč-Kriváň, Clementisova 803
Anna Bialiková, Kpt.Nálepku 183
Karol Mikolaj, Za potokom 713

60 rokov
Ľudmila Rochovská, Pohorelská Maša 26
Mária Simanová, Kpt.Nálepku 115
Gejza Harvan, Za Hronom 829
Mária Mravíková, M.R.Štefánika 676
Štefan Mravík, M.R.Štefánika 676

Uznesenie č. 87/2016:

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

Uznesenie č. 88/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. Na zmene prílohy č. 1 k VZN č. 5/2009 Dotácia na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pohorelá s účinnosťou od 1.1.2017.

Uznesenie č. 89/2016:

NOVOMANŽELIA
Jozef Hazák, Clementisova 824
a Sylwia Mokosa, Poľsko

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
A. SCHVAĽUJE:
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Pohorelej s účinnosťou od 1 1.2017.

Uznesenie č. 90/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Nájomnú zmluvu č. 1/2016 Lucia Simanová, Orlová 631/26, 976 69 Pohorelá, IČO: 50618130.

Uznesenie č. 91/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Návrh na modernizáciu verejného osvetlenia obce Pohorelá O.S.V.O.comp, a.s.

Uznesenie č. 92/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. trojpätinovou väčšinou poslancov VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016.

Uznesenie č. 93/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. VOLÍ:
1. Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá: Ján Šulej, Peter Frajt, Ing.
Marek Syč, PhD., Mgr. Katarína Zibríková.

ZOMRELÍ
Eva Gandžalová, rod. Hlaváčiková
Za Vŕšok 240;
73 r.
Angela Malecká, rod. Petrušková
Kpt.Nálepku 70;
83 r.

Uznesenie č. 94/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie p. Anny Prčovej k založeniu denného centra pre dôchodcov, deti a zdravotne postihnuté osoby podľa
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Uznesenie č. 95/2016:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

Albína Pokošová, rod. Pušková
Za Hronom;
32 r.

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

Obyvateľstvo obce Pohorelá v roku 2016
V roku 2016 sa v Pohorelej narodilo 15 detí (7 chlapcov, 8 dievčat). Zomrelo 23 ľudí (10 mužov, 13 žien).
Do obce sa prisťahovalo 7 obyvateľov (4 muži, 3 ženy), odsťahovalo sa 14 obyvateľov (4 muži, 10 žien).
K 31.12.2016 mala Pohorelá 2.254 obyvateľov (osôb prihlásených na trvalý pobyt) - 1.056 mužov a 1.197 žien.
Počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 roční) k 31.12.2016 bol 243 (132 mužov, 111 žien) – čo je 10,78
%-ný podiel. V produktívnom veku (15-64 rokov) žilo v obci spolu 1 540 obyvateľov (749 mužov, 789 žien) – čo je
68,32 %-ný podiel. V poproduktívnom veku (nad 65 rokov) žilo 471 obyvateľov (169 mužov, 285 žien) – podiel 20,90
%. Priemerný vek obyvateľov je 44,54.
V roku 2016 bolo 10 sobášov.

Obyvateľstvo podľa častí obce
počet
S P O L U Pohorelá Poh. Maša
narodení
15
13
2
(z toho Za Hronom 3)

zosnulí

31

25
(z toho Za Hronom 0 )

prisťahovaní

7

6

6
(z toho DSS 2)

1

(z toho Za Hronom 1)

odsťahovaní

14

13

1

(z toho Za Hronom 0)

k 31.12.2016
DSS=Domov sociálnych služieb

2254

1985
(z toho Za Hronom 174)

269
(z toho DSS 93)

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav,

tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )

1957 (zapísal kronikár Ján Príšin) - POČASIE: Po miernej zime, ktorá neprekročila –26 ° pod nulou dostavila sa pomerne skoro jar. Teplé jarné dni umožnili
hospodárom, aby vyšli do polí a tak načas vykonali všetky poľnohospodárske práce. Obsiala a obsadila sa každá priaď zeme čo je dôležité pre dobré zásobovanie nášho ľudu. Priaznivé počasie i cez leto zapríčinilo, že úroda na poliach bola tohoto roku veľmi pekná a bohatá. Zemiakov sa urodilo toľko jako ľudia
už dávno nepamätajú. Toto odzrkadlilo aj na plnení dodávkových povinností lebo obec Pohorelá v tomto roku príkladne nad 100% splnila dodávky zemiakov.
POĽNOHOSPODÁRSTVO: Hoci sa hospodári ešte individuálne výnosy poľnohospodárskej pôdy sa zvyšujú. Chybou je, že na úseku poľnohospodárskom
pri budovaní socializmu na našej dedine zaostávame. Vinu treba hľadať v tom, že v minulosti biedou bitý horehronský ľud nedôverou hľadí na kolektivizáciu
poľnohospodárstva a ešte dnes vidí svoju záchranu a kúsky pôdy, ktorá ho v minulosti znehodnocovala pred hladovou smrťou. Bude ešte potrebe vynaložiť
veľa namáhavej práce pri presvedčovaní nášho ľudu, že sa nemusí obávať biedy a hladu jako tomu bolo v minulosti, že socializmus ho nechce oklamať tak
jako s nim robili niekedy kapitalisti. V dôsledku tohoto aj založené Jednotné roľnícke družstvo ostáva na mŕtvom bode.
JRD: Založené JRD má celkom 154 členov, ktorí podpísali prihlášky. Aktívnymi pracovníkmi na ňom sú však len niekoľkí členovia. Hospodári na pozemkoch získaných od obce Urbáru a církvi. Celková výmera pôdy v JRD je 526 ha. Z toho je 145 ha ornej pôdy, 15 ha lúk a ostatok pasienky. V družstve
pracujú sústavne František Rochovský a Karol Paroš (Rimčo). Ostatní členovia sa zúčastňujú práce len pri siati a zbere úrody. Bude treba pre budúcnosť,
aby sa členmi JRD stali výkonní roľníci, ktorí vlastnia pôdu, lebo bez týchto nie je možný rozvoj založeného družstva.

1967

(zapísal kronikár Július Orolín) - POPIS OBCE: Naša obec sa naďalej rozrastala. V tomto roku sa v porovnaní s minulým rokom dokončilo menej
rodinných domov, ale je ich viac rozostavaných. Do dokončených domov sa nasťahovali občania: Buvala Jozef , Janoška Matej, Piksa Ján, Mikolaj Ján
Polák František, Bialik Matej, Tešlár Ján, Baksa Ján, Siman Cyril.
Ku zmene vzhľadu obce prispieva v značnej miere i panelový areál školy, ktorý sa buduje za sedem miliónov korún. Rovnako skrášli centrum obce i s nadstavbou rozostavaný malý dom služieb.
Miestny národný výbor sa často zaoberal individuálnou bytovou výstavbou, najmä otázkou nedodržiavania zastavacieho plánu. Občania často nedodržiavajú podmienky zastavacieho plánu, nerešpektujú príkazy stavebnej komisie pri Miestnom národnom výbore a to veľmi rušivo pôsobí na umelecký vzhľad
obce.
POLITICKÝ A VEREJNÝ ŽIVOT: Funkciu predsedu Miestneho národného výboru vykonával s. Paroš Ján. Členmi Rady Miestneho národného výboru
boli: ss. Paľus Matej – podpredseda, Terek Karol – tajomník, Rochovský Matej – člen, Terek Juraj – člen, Puťoš Matej – člen, Rochovský František – člen
Šulej Ján – člen, Krušinský Ján – člen. Z funkcie tajomníka Miestneho národného výboru odišiel dňa 14. januára s. Vosko Karol a 15. januára nastúpil do
tejto funkcie s. Terek Karol. Politický život v obci organizoval a riadil Výbor dedinskej organizácie Komunistickej strany Slovenska. Funkciu predsedu
vykonával s. Šulej Ján. Cez rok sa v obci uskutočnili oslavy všetkých štátnych sviatkov a významných výročí: Februárového víťazstva, Medzinárodného
dňa žien, Sviatku práce, Dňa víťazstva, Slovenského národného povstania a Veľkej októbrovej revolúcie.
Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska a Miestny národný výbor venovali príprave a priebehu osláv veľkú pozornosť. Dbali, aby prejavy na
nich boli aktuálne a hodnotné a programy na patričnej úrovni. Na všetky oslavy hodnotné programy pripravili Základná deväťročná škola, Pionierska
organizácia a Súbor Mladosť. I Československý zväz mládeže a Výbor žien sa podieľali svojou účasťou na organizovaní osláv. Občania sa na oslavách
zúčastňovali v hojnom počte. Veľmi dôstojne a mohutne vyzneli oslavy 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
OBYVATEĽSTVO: Stav obyvateľov ostáva na tej istej úrovni ako v minulom roku. Počet sa pohybuje neustále okolo 3 330 osôb. Občania pracujú vo
veľkom počte v Omnii v Pohorelskej Maši. Mnoho žien pracuje naďalej v domácnostiach a v poľnohospodárstve. Mimo obce pracujú na známych nezmenených pracoviskách a to v Sigme v Závadke a v Novej Maši, v Mostárni v Brezne a v okolitých lesných závodoch.
Neustále sa zväčšuje počet žiakov, ktorý študujú na stredných a vysokých školách. Mnohý už absolvovali vysokoškolské štúdium, ale neostávajú doma, ale
z obce odchádzajú.
Občania vlastnia už asi 300 televízorov, 600 rádioprijímačov a mnohé domácnosti sú vybavené najmodernejšími elektrickými spotrebičmi, chladničkami,
práčkami, robotmi a vysávačmi. Neustále sa zvyšuje počet motocyklov a osobných aut. Stúpa bytová kultúra a kultúra odievania. I vzrast maloobchodného
obratu v predajniach oproti roku 1964 s zvýšil o 2 500 000,- Kčs. To všetko nasvedčuje, že rast životnej úrovne má neustálu vzrastajúcu tendenciu.
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