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- ZADARMO -

Pripomíname občanom, že s účinnosťou OD 25. MARCA 2020 AŽ DO ODVOLANIA PLATÍ PRE VŠETKY OSOBY ZÁKAZ VYCHÁDZAŤ A POHYBOVAŤ SA NA VEREJNOSTI BEZ PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – ÚSTA A NOS (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).
Všetci občania teda majú povinnosť NOSIŤ RÚŠKO VŠADE MIMO SVOJHO
BYDLISKA. Polícia upozorňuje, že v prípade porušenia tohto zákazu, môže byť občanovi uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 1.650 eur.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie ako
65 rokov, aby obmedzili dopravu v prostriedkoch hromadnej dopravy a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat,
návšteva zdravotníckeho zariadenia). Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a
možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých
nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
Verejnosti sa naďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii
mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na
lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,...), používajte jednorazové
rukavice.

foto: T.Chromč

Aktuálne informácie a oznamy Farského úradu – v súčasnosti
najmä v súvislosti s mimoriadnou situáciou – nájdete na internetovej stránke https://www.pohorela.sk/institucie/farsky-urad-1/

Všetky dôležité a overené informácie o korona víruse a chorobe COVID-19 nájde na stránkach:
www.korona.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR - http://www.uvzsr.sk/
Ministerstvo zdravotníctva SR - https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
Inštitút zdravotnej politiky - https://izp.sk/covid-19/

Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách (najmä verejnoprávnej

)

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie pre územie SR je od 2. apríla do odvolania zavedený na všetkých autobusových linkách
v Banskobystrickom kraji obmedzený režim premávania. (V prostriedkoch hromadnej dopravy tiež platí POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO!)
Aktuálne cestovné poriadky – po zohľadnení pripomienok platné od 15.4. sú na adrese https://web.sadzv.sk/old/pages/cest_pal/index.htm a sú
vyvesené aj na autobusových zastávkach. (Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite aj na spoplatnenej infolinke
12111 - Cena za každú aj začatú minútu volania je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky.)

ZBER ELEKTROODPADU sa uskutoční:

v pondelok 27.4. v Pohorelskej
Maši, v utorok 28.4. v Pohorelej – nižný koniec (od školy dole)
a v stredu 29.4. v Pohorelej – vyšný koniec (od školy hore)
Elektroodpad sa bude odvážať traktorom v dopoludňajších hodinách – pracovníci vynesú elektroodpad zo dvorov aj domov,
len je ho potrebné vopred nahlásiť na obecný úrad.

Ďakujem členom nášho Dobrovoľného hasičského
zboru najprv za pomoc pri likvidácii požiaru v Rácove a potom za dezinfekciu verejných priestorov.
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

Čo to je elektroodpad? - práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, mikrovlnky, elektrické radiátory a ventilátory, vysávače, šijacie stroje, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, tlačiarne,
počítače, televízory, monitory, klávesnice, reproduktory, notebooky, kopírky, kalkulačky, písacie stroje, telefóny,
mobily, rádiá, videokamery, videorekordéry, hi-fi, zosilňovače, hudobné nástroje, lustre a lampy, vŕtačky, pílky,
brúsky a iné ručné náradie, hračky,
Čo je veľmi dôležité? aby bol elektroodpad kompletný a neporušený, nerozobratý

VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV SA VZHĽADOM
NA MIMORIADNU SITUÁCIU PREDBEŽNE ODKLADÁ NA MÁJ

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
s účinnosťou od 24. marca do odvolania.

Aktuálne informácie do Vášho telefónu
Predstavujeme Vám službu pre občanov:
Mobilnú aplikáciu s názvom „V OBRAZE“.






Prináša Vám prehľad aktualít z webu našej obce.
Upozorní Vás na novo vložené správy.
Dozviete sa včas o pripravovaných akciách.
Prezerať si fotografie alebo dokumenty z úradnej tabule
Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete žiadne osobné údaje

Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google Play alebo App Store?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu Obchod Play alebo App Store.
Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „V OBRAZE“.
Kliknite na Inštalovať.
Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť (povoliť oznámenia).
Po otvorení pridáte vašu obec.
Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú do mobilnej aplikácie.

Termíny zberu plastov
21. 4.

19. 5.

16.6.

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
8. 4. 22. 4. 6. 5. 20. 5. 3.6.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední!
Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým
Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka
sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života
a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.
Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom
živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach
každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.

Buďme ohľaduplní
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť i prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby
základné služby ďalej fungovali. Nielen zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí
majú na starosti odvoz a ďalšie spracovanie odpadu. Práve teraz je treba byť k pracovníkom odpadového
hospodárstva ešte viac ohľaduplní a trpezliví, keďže robia naozaj významnú činnosť a ani oni nie sú imúnni
voči nákaze. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnerov a zberných nádob, nevystavíte ich tak
ďalšej manipulácii s odpadom, a tým znížite riziko ich prípadnej nákazy.

Čím menej, tým lepšie
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach, kráti upratovaním.
Skúste však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to, aby ste triedili správne a do triedeného zberu vyhadzujte
len poriadne stlačené plastové fľaše, krabice, plechovky či nápojové kartóny. A ak máte doma odpad, ktorý
patrí na zberný dvor, a nijako vás neohrozuje, vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr.

Stále máte možnosť dostávať aktuálne informácie aj prostredníctvom INFOServisu - potrebné je prihlásiť sa na oficiálnej stránke
obce www.pohorela.sk (v ľavom menu).
Taktiež je možné naďalej dostávať hlásenia dôležitých informácii
obecného rozhlasu prostredníctvom SMS-správ.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2020/2021
Vážení rodičia, vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie, nám dovoľte, aby sme Vám takouto formou podali informácie ohľadne zápisu Vášho dieťaťa do prvého ročníka v
školskom roku 2020/2021. Zápis budúcich prvákov prebehne
neštandardne a v zmenenom termíne z dôvodu pandémie vírusu Covid-19.
Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta
2020 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov (§ 19 zákona č.
245/2008 Z. Z., tzv. školský zákon), teda sú narodení od
1.9.2013 do 31.8.2014 a ich trvalý pobyt je v školských obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa. Zápisu sa musia zúčastniť aj žiaci, ktorým bol v školskom roku 2019/2020 udelený
odklad školskej dochádzky.
Termín zápisu je od 20. do 22. apríla 2020.
Spôsob prihlasovania detí:
Elektronicky –
na https://moja.skolanawebe.sk/skola/pohorela do 22.4.2020 (vrátene) Vám ponúkame možnosť vyplnenia ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorú nájdete na stránke
vľavo hore, napravo od loga Škola na webe. Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu
potvrdenie, či sme údaje dostali v poriadku. Vyplnením a
odoslaním elektronickej prihlášky beriete zodpovednosť za
pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených
údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č.18/2018 o
osobných údajoch.
Osobne - v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do školy osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení
od 20. apríla do 22. apríla 2020. Dohodnite si stretnutie na telefónnom čísle 0911 11 295 (riaditeľ školy).
Prosíme o využívanie možnosti elektronickej pošty!
Doklady posielané do školy elektronickou poštou nie je
nutné podpisovať. Overenie údajov poskytnutých zákonnými
zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky tak odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí
dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. (rozhodnutie
MŠVVaŠ zo dňa 26. marca 2020).
ĎAKUJEME za dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vami po
skončení mimoriadnej situácie.
Vedenie ZŠ s MŠ Pohorelá

Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade
nepatria do triedeného odpadu!
Treba ich dať do plastovej tašky/vreca a pevne uzavrieť. Vrece či tašku
treba vyhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad. Samozrejme, následne si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.
Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

Čo s odpadom, ak som v karanténe?
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe z dôvodu návratu zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie,
že by mohli byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby s odpadom nakladali
veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití
ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať
doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo
ďalším možným nakazeniam.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021
bude od 11. do 15.mája 2020; z dôvodu mimoriadnej situácie pravdepodobne elektronickou
formou.
Konkrétne informácie budú zverejnené na oficiálnej internetovej internetovej stránke školy:

http://www.zspohorela.edu.sk/
POMÁHA DEŤOM
Keďže školy sú pre chorobu COVID19 zatvorené, verejnoprávna RTVS pripravila interaktívnu reláciu Školský
klub, ktorú vysiela o 9:15 na Dvojke.
Na rozhlasovom webe Archív extra sú zverejnené stovky rozprávok,
rozhlasových hier, čítaní na pokračovanie, seriálov a relácií s pútavo spracovanými informáciami.
„Archív Extra prináša veľkú ponuku
kráľovského rozhlasového žánru, ktorá
zahŕňa pôvodné rozhlasové a dokumentárne hry, rozhlasové adaptácie či dramatizácie prozaických diel z produkcie
Odboru literárno-dramatickej výroby
RTVS. Najmenší sa môžu zabaviť pri
rozhlasových rozprávkach či už tých moderných, ale aj ľudových,“ uvádza RTVS.
Obsah je na webe dostupný zadarmo.

Psychologická pomoc
občanom, seniorom a osobám
so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou chorobou COVID-19 v záujme ochrany najrizikovejších skupín obyvateľstva a zároveň čo najmiernejšieho dopadu na ich doterajší spôsob života Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo na všetkých Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny linky pomoci, kde sa môžu seniori a seniorky,
osoby so zdravotným postihnutím, deti a mládež obrátiť so svojimi problémami spôsobenými touto zložitou situáciou, požiadať o pomoc alebo sa len porozprávať o svojich ťažkostiach alebo o témach bežného života.
Odborní pracovníci (psychológovia a psychologičky) budú tejto skupine občanov nápomocní nepretržite, prípadne ich nasmerujú s konkrétnymi požiadavkami o pomoc, kde ju okamžite dostanú alebo
im ju priamo zabezpečia.
Týmto opatrením chceme docieliť zníženie pocitu sociálnej izolácie, ktorú väčšina z týchto občanov momentálne vo veľkej miere pociťuje, zabezpečiť im aj naďalej v najvyššej možnej miere riadny
chod ich života, bez pocitu veľkej zmeny a pocitu
bezradnosti alebo im len poskytnúť možnosť s niekým sa porozprávať.
Kontakt na psychológa:
Mgr. Vitézová Valéria, Tel: 048 2442 606,
Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno,
Rázusová 40, 977 01

Povedzme spoločne STOP podvodníkom!
Súčasný krízový stav v súvislosti s chorobou COVID-19 núti najmä staršiu generáciu (ale nielen ich) zostať čo
najviac doma za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie
Vás (a to nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor.
Odporúčame Vám preto riadiť sa nasledujúcimi radami:
- ak Vám niekto zazvoní alebo zaklope, pozrite sa cez pozorovací priestor alebo z okna. Ak sa za dverami nachádza
neznáma osoba, pred otvorením sa spýtajte v akej veci prichádza;
- ak Vás niekto osloví s tým, že Vám zmeria tlak, teplotu alebo vykoná test na vírus, buďte obozretní. S najväčšou
pravdepodobnosťou môže ísť o podvodníka, ktorý si za falošný test vypýta peniaze;
- ak Vám niekto ponúkne nákup potravín alebo inú pomoc, ktorá vyžaduje odovzdanie Vašich financií, či nebodaj
platobnej karty, overte si, či ide o aktivitu obecného úradu alebo samosprávneho kraja – určite neodovzdajte
financie vopred;
- ak Vám niekto ponúkne v rámci podomového predaja rúško alebo dezinfekčné prostriedky, nepristupujte na
kúpu. Takmer určite môže ísť o podvod s predraženou cenou a falošnými alebo nekvalitnými prípravkami;
- ak Vás neznáma osoba presviedča, aby ste podpísali „výhodnú zmluvu“, ktorej nerozumiete alebo neviete, o čo
v nej ide, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod;
- buďte opatrní pri internetových alebo telefonických objednávkach, najmä ak ide o v súčasnosti žiadaný tovar –
rúška, dezinfekciu ... Ak si nie ste istí, požiadajte o názor osôb, ktorým dôverujete.
Ak budete svedkami takéhoto alebo podobného konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na čísle 158.
Ak ste sa stali obeťou trestného činu alebo máte pocit, že by ste sa ňou mohli stať, kontaktujte informačnú kanceláriu pre obete na tel. čísle 0961 605 790 alebo online poradňu na stránke www.prevenciakriminality.sk.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
87 rokov
Anna Mačkinová, Orlová 646

86 rokov
Valéria Anna Bialiková, Kpt. Nálepku 164

85 rokov
Anna Gáliková, Pod Brezinou 496

81 rokov
Emília Súkeníková, Za Hronom 831
Juraj Rochovský, Nová 377
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 69

80 rokov
Veronika Halušková, Kpt. Nálepku 191
Jozef Demo, Kpt. Nálepku 178

75 rokov
Mária Milanová, Pohorelská Maša 84
Katarína Borloková, Clementisova 739

70 rokov

O putovný pohár starostky
V sobotu 1. februára 2020 sa uskutočnil v miestnej telocvični už 27. ročník volejbalového turnaja obcí Horehronia pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce – „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY“.
Podujatia sa zúčastnilo 5 družstiev – Závadka nad Hronom, Polomka, Braväcovo, Brezno a domáca Pohorelá –
ktoré odohrali medzi sebou desať napínavých dvojsetových zápasov. Víťazom turnaja sa napokon stalo družstvo
Braväcova.
Okrem hodnotného turnaja a jeho hladkého priebehu všetci ocenili aj novú modernú kvalitnú palubovku, výmenu ktorej realizovala škola v súčinnosti s obcou v jeseni minulého roka. (Škoda, že súčasné celoslovenské opatrenia v mimoriadnej situácii ju nedovoľujú využívať.) Chutil aj kvalitný guľáš z dielne tentokrát kuchára Petra
Simana. O chutné zákuskové občerstvenie sa opäť sponzorsky postarala p. Milka Tlučáková. Naše poďakovanie
za servis patrí obetavej Zuzke Puťošovej. Organizátori turnaja OZ OPORA a Obec Pohorelá aj touto cestou ďakujú
sponzorom a partnerom podujatia Plzeňský prazdroj, Krčma pri mlňe, Bartrans s.r.o. ako aj všetkým darcom 2%
dane z príjmu.
Konečné poradie: 1. Braväcovo, 2. Brezno, 3. Závadka n./Hronom, 4. Pohorelá (Michal Tlučák, Róbert Tlučák st.,
Róbert Tlučák ml., Ján Tlučák, Milan Tlučák, Jozef Tlučák, Marek Buvala, Lukáš Janoška, Juraj Puťoš, Kristína
Puťošová, Jozef Hazák), 5. Polomka

Matej Malecký, Jánošíkova 474
Ing. Štefan Kráľ, Clementisova 757
Mária Malecká, Za Vŕšok 220
Mária Gáliková, Kpt. Nálepku 260

65 rokov
Milan Kalman, Kpt. Nálepku 176
Matej Krupa, Jánošíkova 416
Anna Tlučáková, Jesenského 125
Anna Refková, Nová 323
Veronika Novosadová, Športová 354
Juraj Bialik, Kpt. Nálepku 181

60 rokov
Mária Kalmanová, M. R. Štefánika 685
Danka Pompurová, Nová 337
Ing. Vladimír Vaculčiak, Hviezdoslavova 62
Ján Neuzer, Clementisova 823

NOVORODENCI
Stela Vojtková, Pohorelská Maša 39

Zopár zaujímavosti o menách v obci

Jarné obdobie láka k nezodpovednému vypaľovaniu

V súčasnosti najčastejšie krstné mená
v Pohorelej:
ženské: Anna/Hana 189/4,
Mária 171,
Jana/Janka 32/24, Emília 27, Elena/Helena 13/14
mužské: Ján 161, Jozef 119, Matej 51, Milan
49, Peter 49
najčastejšie priezviská (nad 20):
Pompura/Pompurová 84, Syč/Syčová 63,
Vojtko/Vojtková 58, Siman/Simanová 50,
Ja(á)noška/Ja(á)nošková 48, Baksa/Baksová 42,
Kanoš/Kanošová 38, Tlučák/Tlučáková 37,
Gandžala/Gandžalová 34, Haluška/Halušková
33, Tešlár/Tešlárová 32, Puška/Pušková 30,
Rochovský/Rochovská 30, Gálik/Gáliková 29,
Maťúš/Maťúšová 29, Bialik/Bialiková 28,
Harvan/Harvanová 28, Polák/Poláková 28,
Refka/Refková 28,
Krupa/Krupová 27,
Puťoš/Puťošová 26, Kuklica/Kuklicová 24,
Malecká/Malecký 23, Terek/Tereková 21,
Pokoš/Pokošová 21

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby
tak ako každý rok na jar, nemenili našu krásnu prírodu na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním,
sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.
 Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň
na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže
byť za toto porušenie zákona uložená pokuta do výšky 331 eur, v blokovom konaní do výšky 100,eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596 eur.
 Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve v jarnom
období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.
 Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň,
tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí hrajúcich sa v prírode so
zápalkami bez dozoru dospelých.
Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur
sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené
uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov, drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.

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

1950 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) – ZALOŽENIE ODBOČKY SČSP: Za súčinnosti Miestneho akčného vyboru Slovenského národného frontu
dňa 30. apríla 1950 v miestnosti III. triedy strednej školy na Sihle bola založená tu odbočka Sväzu českolovensko-sovietskeho priateľstva.
ROZLOHA SIATEJ PLOCHY: Rozloha siatej plochy v porovnaní s predošlými rokmi sa v podstate nezmenila.
VOJNOVÉ ŠKODY: Vojnové škody sa už nevyplácaly.
OPRAVA OBECNÝCH CIEST: V akcii 5M bola tiež prevedená oprava obecných ciest svojpomocou občianstva.

1960 (zaznamenal kronikár Vincent Auxt) – MIESTNA LEKTORSKÁ SKUPINA:

24. apríla došlo k založeniu miestnej lektorskej skupiny Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov a to pre obec Pohorelú a Heľpu spoločne. Lektori počtom asi 8 boli zväčša učitelia z obidvoch škôl.
Činnosť skupiny nestačila sa ani poriadne rozbehnúť a už bola ochromená preložením jej vedúceho V. Auxta.
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE MNV: Za rok 1960 MNV vykázal nasledovné výsledky finančného hospodárenia:
Rozpočtové príjmy celkom: Plán
476 280,Rozpočtové výdavky celkom: Plán
462 180,Skutočnosť 436 872,85
Skutočnosť 432 445,49
Z toho:
plán
skutočnosť
Z toho:
plán
skutočnosť
Domová daň
71 000,62 692,40
Poľnohospodárska živočíšna výroba
4 900,4 900,Daň z predstavení
1 500,80,Kapitola miest a komunikácii
11 000,3 295,Poplatok zo psov
2 500,2 920,Verejné osvetlenie
6 100,7 339,30
Poplatky z miest
300,-Pohrebištia
300,-Poplatky cintorínske
700,340,Materské školy
11 500,4 344,06
Zrušené dávky
35 000,1 031,70
Všeobecné vzdelávacie školy
71 650,58 703,01
Poľnohospodárstvo a lesné hospod.
276,Školské jedálne
82 000,77 267,08
Školstvo – stravné
77 900,65 637,50
Osvetová činnosť
8 100,7 302,95
Kino
51 000,57 027,60
Kino
35 000,34 840,50
Škol. a kultúra
1 380,1 616,05
Požiarna ochrana
2 000,4 478,22
Vnútorná správa
1 000,38 173,30
Členovia Národného výboru a jeho aktív 39 400,43 757,71
Vlastné príjmy
242 280,239 794,55
Správa Národného výboru
48 000,52 303,07
Podiel na št. príjme
234 000,197 078,30
Odvody do vyššieho rozpočtu
142 230,133 914,59
MNV oboznamoval občanov a radil sa s nimi o dôležitých otázkach politických a hospodárskych na tzv. pohovoroch. Na všetky pohovory s občanmi
pripravili učitelia so žiakmi kultúrny program. Podobne aj na verejných oslavách významných výročí vyplnili žiaci miestnej školy kultúrnu časť programu.
Pohovor s občanmi sa uskutočnil 24.1.1960 a neskoršie dvakrát pre predstavovaní kandidátov pred voľbami.
29.1.1960 uskutočnila sa oslava 15.výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou v kinosále, súčasťou ktorej bol pietny akt položenia vencov k pomníku
padlých. Pionieri pri tomto akte držali čestne stráž, vence položili predstavitelia obce DOKSS.
25.2.1960 bola oslava 12.výročia Februárového víťazstva pracovného ľudu
8. 3 1960 oslava Medzinárodného dňa žien
21.4.1960 oslava 90.výročia narodenia V. I. Lenina
Sviatok pracujúcich 1.máj oslávili občania na verejnej manifestácii v Brezne a v Banskej Bystrici.
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