informačné noviny Obce Pohorelá;
HOREHRONSKÁ VALAŠKA
V nedeľu 30. apríla sa v Kultúrnom dome v Telgárte uskutočnil 54. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného
folklóru "Horehronská valaška". O úspechu našich mladých
folklóristov svedčia aj získané ocenenia:
Kategória 6-10 rokov (1.-4. ročník):
Sólový spev: 2. miesto Alžbeta Bodnáriková;
Duo spev: 3. miesto Alžbeta Bodnáriková, Nina Vojtková;
Spevácke skupiny: 1. miesto DFS Mladosť Pohorelá;
Kategória 11-15 rokov (5.-9. ročník):
Sólový spev: 3. miesto Kristína Gandžalová;
Duo spev: 2. miesto Janka Balážová, Natália Pokošová;
Spevácke skupiny: 3. miesto DFS Mladosť Pohorelá;
Tradičné ľudové nástroje: 3. Aneta Haľaková;
Ľudové hudby (6-15 rokov): 3. miesto DFS Mladosť Pohorelá;
(foto: SOS BB, Š.Németh)

ročník XIII.;

MÁJ 2017;

- ZADARMO -

Obec Pohorelá sa prihlásila do súťaže Dedina roka 2017
Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami,
ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove
a rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce,
Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa,
Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské
Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany.
Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2017, ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.
„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája až júla 2017, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po
ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2017 a právo
zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v auguste 2017“,
informoval Andrej Švec, manažér súťaže Dedina roka 2017 (SAŽP).
Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktoré
prebieha od 15. mája do 31. júla 2017. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť sa
do rozhodovania v národnej súťaži.
Súťaž Dedina roka 2017 bola vyhlásená 21. marca 2017. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie
miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie
informácie o Dedine roka 2017 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

- tlačová správa SAŽP -

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor
využite na zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť
kamkoľvek na stranu, stačí ho presunúť myšou.]

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia dňa 5.5.2017
Uznesenie č. 16/2017:

3.6. ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ
športové súťaže detí v netradičných
disciplínach od 9:00 na futbalovom ihrisku

3.6. TJ Mladosť– TJ Tatran Č.Balog
Pohorelá, 17:00 hod.
majstrovské futbalové stretnutie mužov
oblastnej II. triedy skupiny B

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing.Róbert Tlučák, Peter Frajt, Peter Pletka;
2. volebnú komisiu pre uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra obce Pohorelá v zložení:
a) predseda: Ing. Róbert Tlučák,
b) členovia: Ing. Anna Pravotiaková, Mgr. Katarína Zibríková,
C. URČUJE:
1. zapisovateľku: Annu Syčovú;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Marek Syč, PhD., Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 17/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá tajným hlasovaním;
B. BERIE NA VEDOMIE:
1. informáciu predsedu volebnej komisie Ing. Róberta Tlučáka pre voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá;
C. VOLÍ:
1. hlavného kontrolóra obce Pohorelá Ing. Bc. Máriu Pohančaníkovú;
D. KONŠTATUJE:
1. že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pohorelá bol zvolený v 2. (druhom).. kole volieb.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade s § 18 a Zákona č. 369/1990 Zb. na volebné obdobie
2017 – 2023.
E. SÚHLASÍ:
(v prípade zvolenia kandidáta vykonávajúceho funkciu hlavného kontrolóra na viacerých obciach)
1. podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 18 ods. 1 s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra
obce Pohorelá s vykonávaním hlavného kontrolóra v iných obciach.

Uznesenie č. 18/2017:
1.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

zmenu rozpočtu obce Pohorelá nasledovne:

Názov položky

4.6. CYKLISTICKÁ ČASOVKA
XVIII. ročník cyklistickej časovky detí
a žiakov ZŠsMŠ Pohorelá
(OZ OPORA)
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

Celo ro čne
Nácviky a tréningy v telocvični:

AEROBIK
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

A. SCHVAĽUJE

Kód programu,
podprogramu,
prvku

Spoluúčasť "Bezpečnosť a prevencia
proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Pohorelá"
Spoluúčasť "Bezpečnosť a prevencia
proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Pohorelá"
Spoluúčasť "Bezpečnosť a prevencia
proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Pohorelá"
Kontajnerové stojisko v obci Pohorelá
Kontajnerové stojisko v obci Pohorelá
Transfer z VÚC – Obnova
hrobu J. Bahéryho III. etapa
Obnova hrobu J.Bahéryho III. etapa
Obnova hrobu J.Bahéryho III. etapa
Súťažná striekačka pre Dobrovoľný hasičský zbor
Šport – dotácie
ČOV – poplatok za vypúšťanie odpadových vôd
Spoluúčasť "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt.
Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných
učební“
Centrum pre seniorov

Kód
zdroja

Ekonomická
klasifikácia

111

320

005.01

111

710

005.01

41

006.01

Zvýšenie
v EUR

Upravený po
zmene
v EUR

20.000

20.000

03.6.0

20.000

20.000

710

03.6.0

5.565

5.565

111
111
11H

320
720
310

05.1.0

5.000
5.000
1.500

5.000
5.000
1.500

004.03
004.03
005.02

11H
41
41

630
630
710

08.4.0
08.4.0
03.2.0

1.500
718
3.000

1.500
718
3.000

009.03
006.03

41
41

640
630

08.1.0
05.2.0

2.475
2.937

5.225
4.237

008.02

41

710

09.1.2.1

10.000

10.000

013.05

41

630

10.2.0

4.000

4.000

Termíny zberu plastov
23. máj

Funkčná
klasifikácia

20. jún

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

Termíny zberu komunálneho odpadu
10.5.
24.5.
7.6.
21.6.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred brány už deň vopred, pretože
sa zbiera od 7:00 hod.!

Dôrazne žiadame občanov,
aby do zelených zberných plastových nádob určených na zber
skla nedávali iný komunálny odpad.
Do tých nádob sa zbierajú
iba sklenené fľaše a tabuľové
sklo (očistené fľaše od nápojov, za-

DOZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV
sa uskutoční súbežne S DOZBEROM PAPIERA 22. MÁJA 2017.

váranín, kozmetiky, sklenené nádoby, rozbité tabuľové sklo ...)

OLEJ sa bude vykupovať IBA V 1,5- alebo 2-LITROVÝCHv PET fľašiach.
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 1 ks rolka papiera
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 3 ks hygienických vreckoviek

Vykupujú sa letáky, noviny, časopisy a knihy bez textilných obalov.
Je potrebné, aby bol papier zviazaný!
5 kg vykúpeného papiera = 1 rolka toaletného papier,
1 kg vykúpeného papiera = hygienické vreckovky 1ks,
10 kg vykúpeného papiera = papierové utierky 1 ks

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej zo zasadnutia dňa 5.5.2017
Uznesenie č. 19/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-E:
a) parc. číslo 999/21 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 326 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 výlučného vlastníctva Jozef Gandžala, rod. Gandžala, nar. 2. 6. 1982, bytom: Partizánska 549, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 978,00 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.

Uznesenie č. 20/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SA UZNÁŠA:
1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.

Uznesenie č. 21/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SA UZNÁŠA:
1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

Uznesenie č. 22/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SA UZNÁŠA:
1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo
určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá.

Uznesenie č. 23/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SA UZNÁŠA:
1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a
o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení.

Uznesenie č. 24/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Spolufinancovanie projektu: "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební“ v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 vo výške 10.000,00 EUR.

Uznesenie č. 25/2017:
1. informácie starostky obce.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. BERIE NA VEDOMIE:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Františka Kuklicová, Orlová 604

88 rokov
Anna Bialiková, Kpt.Nálepku 164

86 rokov
Mária Vírusová, Jánošíková 440
Mária Frajtová, Orlová 576

85 rokov
Mária Baksová, Kpt.Nálepku 101

84 rokov
Anna Maťúšová, Kpt.Nálepku 40

82 rokov
Anna Maková, Kpt.Nálepku 12

80 rokov
Mária Kubandová, Clementisova 812
Elena Kršňáková, Kpt.Nálepku 4

75 rokov
Katarína Kupcová, Orlová 643
Anna Pompurová, Kpt.Nálepku 291
Ján Hudák, M.R.Štefánika 674
Anna Kuklicová, Jánošíkova 479
Anna Melková, Partizánska 559

70 rokov
Matej Frajt, Orlová 594
Anna Tereková, Jánošíkova 456
Ján Šulej, Clementisova 753

65 rokov
Mária Huková, Jesenského 122
Juraj Vojtko, Nová 330
Ľubomír Pompura, Nová 369

60 rokov
Ing. Matej Tešlár, Školská 385
Karol Janoška, Kpt.Nálepku 272

NOVORODENCI
Pokošová Natália, Za Hronom 831
Víťazom Poker cupu, ktorý
sa konal 1. apríla v Krčme pri
mlňe, sa stal Samuel Prč.

Šluch Oliver, Partizánska 521

Brezniansky slávik
V Brezne sa v utorok
11. apríla 2017 uskutočnil
XVII. ročník súťaže detí materských škôl okresu Brezno
v speve ľudových piesni. Naša
Lucka Gandžalová získala
ocenenie poroty za čistú intonáciu pri speve ľudovej piesne
a výborné zladenie s hudobným doprovodom.
Na podujatí sa predstavila aj minuloročná zlatá slávica Viktorka Gažurová.

ZOMRELÍ
Margita Bialiková, rod. Maťuchová
Kpt.Nálepku 164;
67 r.
Mária Balohová, rod. Vyhrabačová
Jánošíkova 464;
84 r.
Magdaléna Harvanová
Kpt.Nálepku 1;
65 r.

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru SR, oddelenie dokladov, oznamuje občanom, že fotenie ťažko
zdravotne postihnutých a nevládnych osôb mobilnou jednotkou PZ
SR za účelom výmeny občianskych
preukazov bolo z technických príčin
(možno aj dlhodobejšie) prerušené.
Nové termíny budú oznámené miestnym rozhlasom.

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

1937 (zapísal kronikár Koloman Piliar) – ODVOD: K tohtoročnému odvodu boly povolané len dva ročníky brancov narodených v rokoch 1915 a 1916. K odvodu do okresného mesta Brezna ustanovilo sa z Pohorelej za vedenia starostu obce a obecného notára celkom 39 brancov.. Z týchto za schopných vykonávať
vojenskú službu bolo uznaných a odvedených 27, kým troch poslala odvodová komisia k zisteniu do sborovej nemocnice v Košiciach. Tam bol jeden z nich
ešte odvedený, takže celkom bolo odvedených 28.
DEŇ MATIEK: V nedeľu dňa 23. mája usporiadal učiteľský sbor štátnej ľudovej školy slávnosť matiek. Tejto slávnosti síce je určená prvá nedeľa v máji,
avšak pre nestále počasie bola odložená lebo mala sa konať na ihrisku školského dvora. Odpoludnia po litániách čakal z kostola vychádzajúcich občanov pri
budove štát.ľud.školy pod kostolom sprievod školských dietok so standartami opatrenými nápismi, ktoré vyjadrovaly lásku detí k matke. Občania pripojili sa
vo veľkom počte k sprievodu detí a za zvukov cigánskej hudby a radostnej nálady poberali sa všetci na vyzdobené ihrisko. Po preslove, v ktorom učiteľka
Jarmila Piljarová zhodnotila význam Dňa matiek pripomenúc matkám ich dôležitú úlohu a povinnosti vôči svojím deťom, rozvinul sa pestrý program sostavený z básní, piesní, tancov a scén, ktoré nacvičil so školskými dietkami tunajší učiteľský sbor. Slávnosť skončila sa dosť neskoro, preca však upútané obecenstvo len nerado sa rozchádzalo.

1947 (zapísal kronikár Anton Vajcík) - HOSPODÁRSKE HĽADISKO: Po veľkej a hroznej druhej svetovej vojne pomaly prichádza sa k náprave hospodárskych pomerov. Úroveň týchto je zrkadlom života v obci. Na celý život tohto roku mala veľký účinok suchota na jakú sa ani starší ľudia nepamätajú. Bola
tak hrozná, že i mnohé horské pramene povyschýňaly a i v studniach už skoro nebolo vody. Následkom toho bola veľká neúroda. Po druhej svetovej vojne
z nedostatku vzniklý čierny obchod trval ďalej, to jest vedľa pevne stanovených úradných cien mohol sa tovar kúpiť i za ceny niekoľkokrát vyššie, ba pre
nedostatok tovaru v obchodoch a na trhoch mnoho razy mohol sa zadovážiť iba „na čierno“ čiže za neúradné ceny.
PRÍDEL POTRAVÍN: Lístkový systém v zásobovaní trval naďalej. Potraviny, obuv i odev prideľovaly sa rodinám podľa počtu osôb na lístky.
POČET DOBYTKA: Podľa všeobecného súpisu dobytka nachádza sa v obci 550 kráv, 180 volov, 240 jalovíc a juncov, 50 teliec, 200 ošípaných, 96 koní,
1500 oviec. Obec mala 7 býkov.
POČET HYDINY: V obci bolo 1500 sliepok, 300 kohútov, 250 husí, 50 gunárov, 100 kačiek a 30 morčiat.
DOBYTČIE PASY: Podľa druhopisov dobytčích pasov vydalo sa dohromady 645 kusov dobytčích pasov: 80 kusov 15-korunových, 32 kusov 5-korunových
a 533 kusov 10-korunových.
UMELÉ HNOJIVÁ: Spotrebovalo sa 2 vagóny (200 q) thomasovej múčky. Na hnojenie používal sa i chilský liadok a niečo draselnej soli.
ROZLOHA SIATEJ PLOCHY: Rozloha siatej plochy v celku sa nemenila, porovnávajúc výmeru minulého roku.
VOJNOVÉ ŠKODY: Na celkový odhad poslednou vojnou spôsobených škôd v našej obci v sume 1 a pol milióna Kčs ako náhrada za poškodený a zničený
hnuteľný majetok (kone, voly a pod.) dosiaľ vyplatilo sa 206.800 Kčs.
STAVBY: Boly vystavané nové rodinné domky v počte 5, nákladom asi 156 až 200 tisíc Kčs, do uvedeného nákladu nie je počítaná cena práce, ktorú
záujemci pri stavbách prevádzali sami.
DAŇOVÝ ZÁKLAD OBCE: Z výšky daňového základu možno odhadnúť hospodársky stav obce. Činil 200% k dani činžovej od základu 5936 Kčs
s výnosom 11.872 Kčs, 400%-vá k ostatným daniam od základu 36.580 Kčs s výnosom 146.320 Kčs. Všetky dane spolu 158.192.- Kčs. Uvedené je pod
titulom: náhradový prídel.

1957 (zapísal kronikár Ján Príšin) - GENERÁLNA OPRAVA: Na žiadosť riaditeľa školy poskytol školský odbor aj v tomto roku finančné prostriedky na
zlepšenie stavu školských budov. Boli vynaložené všetky školské priestory a urobila sa tiež oprava na elektrickom osvetlení. Celkový náklad na tieto práce
činil 40 936,- Kč. Takto sa škola aspoň zvnútra dostala do vzorného poriadku. Školský odbor ďalej pomohol i pri vnútornom zariadení a dodal 41 kusov
nových moderných lavíc. Ďalej boli dodané skrine a stôl. Škola postráda učebne, tak že sa musí vyučovať na smeny čo veľmi škodí školskej práci. Taktiež
nemá škola telocvičňu, aby sa tento veľký nedostatok aspoň čiastočne odstránil školský odbor dodal tohoto roku škole aj jednu telocvičňu letnú súpravu,
ktorá dobre pomáha pri vyučovaní telesnej výchovy.
Najväčším nedostatkom školy je, že nemá pitnej vody. Voda zo studne, ktorá je vo dvore je zdravotne vadná. I keď sa zavedením vodovodu týmto stav
zlepšil, sú aj naďalej ťažkosti s vodou neboli ukončené a tak škola je čiastočne zálohovaná vodou z dvoch zdrojov dovedených do školského dvora – avšak
nedokončených.
EPIDEMICKÉ NEMOCI: Tak jako po minulé roky ani tohoto neobišla obec rôzne epidemické nemoci. Vyskytla sa „detská obrna“ celkom v siedmych
prípadoch a „ázijska chrípka“ v 200 prípadoch.
VOĽBY DO NV: V nedeľu dňa 19.mája 1957 konali sa voľby do Národných výborov v oslobodenej vlasti už druhýkrát. K volebným zmenám
pristúpili všetci občania čím prejavili súhlas s múdrym vedením nášho ľudovodemokratického štátu. Všetci kandidovaní boli väčšinou hlasovo
zvolení do Národného výboru.
→
Členovia nového MNV sú títo: 1. Karol Syč-Krkoš, 2. Karol Kalman, 3.
Ján Hazák , 4. Matej Rochovský, 5. Cyril Maťúš, 6. Jozef Chlebničan, 7.
Mária Simanová, 8. Štefan Syč-Ruman, 9. Ondrej Haľak , 10. Ján Borlok
č.58, 11. Cyril Tlučák č. 531, 12. Anna Puťošová č. 581, 13. Ján Kanoš
č.185, 14. Filip Baksa č.130, 15. Karol Poľák č.155 16. Jozef Hudák
č.176, 17. Ján Datko č.186, 18. František Rochovský č.217, 19. Kristína
Datková č.543, 20. Matej Paľus č.246, 21. Karol Šulej č.271, 22. Matej
Tešliar č.310, 23. Ján Petruška č.313, 24. Ondrej Garec č.376, 25. Ján
Kuklica č.263, 26. Karol Paroš č.496, 27. Karol Poľák č540, 28. Ondrej
Datko č.460, 29. Vladimír Vasíl, Poh.Maša, 30. Anna Balážová,
Poh.Maša

Pohorelský hlásnik – informačné noviny Obce Pohorelá; reg.č. OÚ-OMT/1/95; číslo 2017/5, ročník

XIII., - NEPREDAJNÉ -

Adresa redakcie: Nová 392, 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. Pripravujeme aj ďalšiu verejnú výstavu historických fotografií.

