informačné noviny Obce Pohorelá;
Zo zasadnutia OZ
Zasadnutie OZ sa uskutočnilo
22.9.2011. Na ňom poslanci schválili zadanie na spracovanie Územného plánu obce, plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra, plán
obnovy verejnej kanalizácie, upravené zásady odmeňovania poslancov a
dodatok č. 2 k VZN
o príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach
Obce
Pohorelá
a niektorých ďalších podmienkach
prevádzky škôl a školských zariadení. Taktieţ boli schválené ceny
za
zapoţičanie
náradia
a mechanizmov. Poslanci ďalej
navrhli upozorniť Urbar, ktorý je
vlastníkom budovy, v ktorej sídli aj
obecný úrad, aby sa riadne staral o
vzhľad budovy a vnútorné priestory
(chodba, záchody), aby tieto boli
upravené a dôstojné pre obecný
úrad. Ţiadali znovu otvoriť problematiku spätného odpredaja budovy od Urbáru za pôvodnú cenu, tak
bolo dohodnuté pri predaji budovy.
OZ taktieţ uloţilo komisii stavebnej a verejného poriadku vypracovať
stanoviská
k ţiadostiam
o odpredaj pozemku a k ţiadosti
o finančnú náhradu za pozemok.
Ceny krátkodobého prenájmu
pracovných strojov a náradia:
a) nakladač BOBCat s obsluhou: 17,- €
za kaţdú aj začatú hodinu
b)traktor ZETOR s vlečkou a obsluhou:
17,- € za kaţdú aj začatú hodinu
c) pneumatické kladivo (veľká ručná
elektrická zbíjačka): 4,- € za kaţdý aj
začatý deň
d)výsuvný kolesový rebrík: 4,-€
za kaţdý aj začatý deň
e) miešačka: 4,- € za kaţdý aj začatý deň
Prenájom je potrebné vopred
dohodnúť na OÚ na tel.č. 0902974415

ročník VII.;

Odpustovou omšou vo štvrtok 15. septembra
oslávili obyvatelia Pohorelej sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky pohorelskej
farnosti.

OKTÓBER 2011;

- ZADARMO -

VÝKUP PAPIERA
bude v pondelok 17. októbra
Výkup papiera, kartónu, letákov,
novín, časopisov a kníh bez textilných obalov po obci:
cena za 1 kg – 0,03€ (vyplácané nad 100 kg)
alebo 1 toaletný papier za 6 kg. Auto postupne
prejde celou dedinou i miestnou časťou Pohorelská Maša. V prípade väčšieho záujmu sa výkup
uskutoční ešte v ďalšom termíne.

Výzva na úhradu
poplatkov za hrobové miesta
Okrem
kostola
je
v Pohorelej Sedembolestnej
Panne Márii zasvätená aj
kaplnka postavená pri obci
smerom k Pohorelskej Maši. Kaplnka bola tohto roku
renovovaná – natrela sa
strecha i fasády z vonku aj
zvnútra. Všetky práce previedli svojpomocne občania.

Dňa 22. septembra 2011 o 10.00 hod. v prevádzke
spoločnosti
TRISTAN
Group
(oficiálny
spoluorganizátor Medzinárodného festivalu filmov
o trvalo udrţateľnom rozvoji ekotopfilm & NESS 2011)
na Zadunajskej ceste č.12 v Bratislave zasadla
odborná
porota
NÁRODNEJ
ENVIRO
SÚŤAŢE
SLOVENSKA 2011, v zloţení Prof. Ing. Juraj
Hraško,DrSc.,akademik SAV, Prof. Ing.arch. Štefan
Šlachta,PhD.,
Ing.
Jíři Mikulenka,
predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
SLOVMAS a Mgr. Ivan Václavík, majiteľ webového
portálu AUTOSHOW.sk, aby rozhodla o výsledkoch
citovanej súťaţe.

Rozhodnutím odbornej poroty získala
III.miesto v kategórii
ENVIRO OBEC ROKA 2011 Obec Pohorelá
Cena bola našej obci udelená za „zvyšovanie kvality
ţivota obyvateľov s prihliadnutím na ochranu
a tvorbu ţivotného prostredia“.

V zmysle prevádzkového poriadku pohrebísk a Domu smútku Obce Pohorelá
vyzývame občanov, aby v termíne do 30. 11.
2011 uzavreli zmluvy a uhradili poplatky za
uţívanie hrobového miesta v cintorínoch v Pohorelej a v Pohorelskej Maši.
Poplatky boli stanovené nasledovne:
 10 EUR za jeden hrob na 10 kalendárnych
rokov
 20 EUR za dvojhrob na 10 kalendárnych rokov
 30 EUR za trojhrob na 10 kalendárnych rokov
 40 EUR za štvorhrob na 10 kalendárnych rokov
 10 EUR za urnu na 10 kalendárnych rokov
Hroby bez uzavretej zmluvy a uhradeného poplatku budú postupne zrušené v súlade s platnou
legislatívou.
Od nájomného (poplatku za hrobové miesto) sú
oslobodené:
 hroby farárov
 hrob Jozefa Bahéryho
 hroby obetí svetových vojen (Jozef Cisko, zomr.
24.12.1944; Ondrej Vaňuš, zomr. 24.12.1944;
Karol Datko, zomr. 26.12.1944; Karol Rochovský, zomr. 05.09.1944; Matej Kubiňák, zomr.
04.09.1944; Karol Tlučák, zomr. 26.12.1944; Ján
Faťun, zomr. 18.09.1944; Tomáš Terek, zomr.
26.12.1944;
Michal
Rochovský,
zomr.
05.09.1944)
 hroby obetí lavínového nešťastia v Kulichovej
doline
Zmluvy je potrebné uzatvárať a poplatky uhradiť
do 30.11.2011 v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Pohorelej (vybavuje p.Tkáčiková).

Výzva na uzavretie zmlúv o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Ţiadame občanov, ktorí sú napojení na skolaudovanú verejnú kanalizáciu – týka sa to občanov časti ulice Clementisovej a časti ulice Kpt.Nálepku
(po odbočku na ul. Za Vŕšok) - , aby doručili podpísané zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou do 30.11.2011 v stránkových
hodinách na Obecný úrad v Pohorelej (vybavuje p.Janošková). Zmluvy Vám budú doručené do poštových schránok. Cena za odvedenie a čistenie
odpadových vôd v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bola Obecným zastupiteľstvom v Pohorelej schválená vo výške
0,50 €/m3. Mnoţstvo odvedenej odpadovej vody sa bude zisťovať z faktúr za dodanú vodu.
Pri tejto príleţitosti znovu pripomíname, ţe do tejto kanalizácie JE ZAKÁZANÉ ODVADZAŤ DAŢĎOVÉ VODY. Zároveň upozorňujeme, ţe
pripojenie sa na existujúcu verejnú kanalizáciu je zákonnou povinnosťou. Domácnosti, ktoré sa na kanalizáciu nenapoja, budú musieť spôsob
likvidácie odpadových vôd dokladovať oprávnených orgánom ochrany ţivotného prostredia.

KÚPA, PREDAJ
A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Na oficiálnej internetovej stránke obce
(www.pohorela.sk) sme pre občanov pridali moţnosť zverejňovať:
svoje ponuky na predaj alebo prenájom nehnuteľností (pôda, stavba ...)
svoje poţiadavky na kúpu alebo prenájom nehnuteľností (pôda, stavba ...)
Ponuky sa môţu týkať len územia obce Pohorelá!
Ide o občiansku inzerciu.

PETER PLETKA SA OPÄŤ STAL VÍŤAZOM SÚŤAŢE V TLAKU NA LAVIČKE
v rámci podujatia Youngblood Extreme, ktoré sa konalo
27.8. v Heľpe. Jeho zámer vytlačiť 215 kg mu síce nevyšiel pretoţe organizátori nemali toľko ţeleza.
Zvíťazil však výkonom 40 x 100kg. Potom ešte pre
divákov pridal 32 x 100 kg.

PODUJATIA
V POHORELEJ
OKTÓBER

16.10. TJ Mladosť Pohorelá – Slovan Michalová
Súťaţný futbalový zápas 9. kola oblastnej
futbalovej súťaţe dospelých - II. trieda, skupina B

Vyhlasuje sa súťaţ o návrh loga 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Váţení spoluobčania, nezadrţateľne sa blíţi rok 2012, rok kedy si pripomenieme 400. výročie prvej
písomnej zmienky o obci Pohorelá. Obecný úrad v Pohorelej a Komisia pre šport, kultúru a mládeţ
intenzívne pracuje na prípravách osláv tohto výročia. V tejto súvislosti vyhlasujeme verejnú súťaţ
o návrh loga tohto 400. výročia, ktoré v budúcom roku bude slúţiť na prezentáciu v oblasti cestovného ruchu, obchodu, športu a kultúry, na propagačných a prezentačných materiáloch. Bliţšie
podmienky sa v blízkej dobe dočítate na internetových stránkach obce.
V tejto súvislosti taktieţ očakávame podnetné návrhy k oslavám tohto výročia, ako aj ďalších dobrovoľníkov do realizačného a prípravného tímu.

POHORELČANIA NA BALOCKOM
BAČOVSKOM DNI

30. ROČNÍK TURISTICKÉHO
POCHODU Clementisovou cestou

Organizátori Balockého bačovského dňa v sobotu
10. septembra 2011 uţ po štvrtýkrát priblíţili
ţivot na salaši širokej verejnosti prezentovaním
práce a výrobkov v obci, kde salašníctvo má dlhú
a významnú históriu.

V príjemnom jesennom počasí sa v sobotu
17. septembra 2011 v sedle Burda v Slovenskom Rudohorí stretli takmer tri stovky
turistov pri príleţitosti uţ 30. ročníka turistického pochodu Pohorelá – Tisovec Clementisovou
cestou.
Za prítomnosti poslanca NR SR Braňa
Ondruša a starostov obcí Pohorelá Jozefa
Kalmana a Závadky nad Hronom Jozefa
Tešlára tu primátor mesta Tisovec Peter
Mináč
slávnostne
otvoril
turistickoinformačnú
kanceláriu
Zrub
Burda.
Po občerstvení a pohostení guľášom športovo-spoločenské podujatie turisti ukončili na
námestí v Tisovci pri vystúpení ľudovozábavnej
skupiny
SČAMBA.
Veľká škoda, ţe o toto tradičné podujatie,
tak veľmi obľúbené u turistov z celého
Slovenska (vďaka nádhernej prírode Slovenského Rudohoria, no i vďaka mimoriadnemu technickému zabezpečeniu), prejavuje
v poslednom období tak nízky počet obyvateľov našej obce.
Toto podujatie sa uţ tradične poriada na
počesť Dr. Vladimíra Clementisa. S myšlienkou jeho organizovania prišiel Milan
Vojtko. Spolu s ním prvýkrát prešli „Clementisovou cestou“ z Pohorelej do Tisovca
Milan Datko, Milan Gandţala, Mgr. Peter
Návoy, Ondrej Polák a Ján Šulej. Spoločnou
snahou Mestského úradu v Tisovci a Obecného úradu v Pohorelej sa poradilo myšlienku postupne rozvinúť do celosloveského
podujatia.

Akcia sa uskutočnila v okolí kultúrneho domu,
kde návštevníci mohli ochutnať ţinčicu, ovčí syr
či oštiepok a parenicu, mohli vidieť ukáţky
výroby oštiepka, syra, strihanie oviec. Nechýbal
ani pravý baraní guľáš a varili sa aj „baranie
hrče“. V kultúrnom programe účinkovali Ľudová
hudba Paľáčovcov z Hrochote, Ľudová hudba
Janka Maka, Veronika Bodnáriková, muţská
spevácka skupina FS Kráľová hoľa, Maťo
Tesák a mladí domáci heligonkári. Slovom sprevádzal ľudový rozprávač Joţko Pančík-Poriadok.
Súčasťou podujatia bol jarmok remeselníkov a
vyhodnotenie súťaţe o najchutnejší syr, oštiepok
a ţinčicu, na ktorej sa zúčastnili štyria miestni
bačovia a pán Výboštok z Očovej, ktorí poskytli
na
ochutnávku
svoje
výrobky.
Tradícia salašníctva patrí k silným stránkam v
rozvoji cestovného ruchu Banskobystrického
samosprávneho kraja. Na namáhavú prácu sa
nesmie zabúdať. Všetky výrobky získané touto
prácou baču a jeho pastierov si zaslúţia pozornosť.
(zdroj: týždenník HOREHRONIE)

C e l o r o č n e:
Nácviky a tréningy v telocvični:

AEROBIK / ZUMBA
Pondelok 18:00-19:00 a Streda 18:00 – 19:30
(kontakt: J.Ďuburová)

DFS MLADOSŤ – mladší ţiaci
Utorok 13:30 – 14:30
(kontakt: Mgr.Mária Huťová)

DFS MLADOSŤ – starší ţiaci
Štvrtok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Gabriela Kanošová)

FLORBAL
Pondelok 14:30 – 16:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL
Pondelok 19:00 – 20:00
(kontakt: Ján Krupa)

FUTBAL – tréning - ţiaci
Utorok 14:30-16:30 a Streda 13:30 – 15:00
(kontakt: Mgr.Jozef Šajša)

FUTBAL – tréning - dospelí
Piatok 18:00 – 20:00
(kontakt: Š.Kalman)

KALANETIKA
Pondelok 16:00 – 17:00 a Štvrtok 16:00-17:00
(kontakt: Mgr.D.Schillerová)

NOHEJBAL - tréning
Piatok 16:00 – 18:00
(kontakt: Ľ.Lihan)

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera
Streda 15:00 – 18:00
(kontakt: 0911218459)

Stolný tenis – tréning - ţiaci
Štvrtok 17:00 – 19:00
(kontakt: M.Puťoš)

Stolný tenis – tréning - dospelí
Sobota 14:00 – 17:00
(kontakt: J.Haľak)

ZOSKOK PARAŠUTISTOV
Na BBD sa predstavil aj p.Jozef Gavura
so svojimi drevenými miniatúrami.

Návrh zápisu do obecnej
kroniky za rok 2010
Obecný úrad v Pohorelej oznamuje, ţe do 21.
októbra 2011 sa moţno na oficiálnej internetovej stránke obce (www.pohorela.sk) a na
Obecnom úrade v Pohorelej oboznámiť s
návrhom zápisu do obecnej kroniky za rok
2010.
Písomné pripomienky a stanoviská k návrhu
zápisu kronikára Mgr. Petra Návoya moţno
uplatniť do 21. októbra 2011 písomne alebo emailom na adresu Obecného úradu v Pohorelej. Po schválení Obecným zastupiteľstvom
bude tento návrh záznamov za rok 2010 ručne
prepísaný do oficiálnej kroniky obce Pohorelá.

Termíny zberu komunálneho odpadu
5.10. 19.10.

2.11.

16.11.

30.11.

Ţiadame občanov, aby si nádoby
vyloţili pred brány uţ deň vopred,
pretoţe sa zbiera od 7:00 hod.!

Určite príjemným a vzrušujúcim dňom
bola pre našich školákov streda 7. september. Oni i ostatní záujemcovia z obce
mohli naţivo a v bezprostrednej blízkosti
sledovať na futbalovom ihrisku zoskok na
presnosť parašutistov z Očovej. Nevšedný
záţitok sponzorsky sprostredkovali: Jozef
Garec, Miloš Kollárik ml., Miloš Kollárik
st. a Peter Halaj (ktorý to všetko aj zorganizoval).

Termíny zberu plastov
18.-19. október 15.-16. november
Ţiadame občanov, aby vykladali len
plné a zaviazané vrecia.
(Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem)

Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou
samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš
dôstojný život.
Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú s viac ako
4 000 rozhodovacími právomocami, na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných priestranstiev, ale aj
správa a údržba cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie.
Od roku 2004 platí nový model financovania, v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé od vôle
poslancov v parlamente, lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň
majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev prihliadajú na potreby svojho mesta alebo obce, ale aj na
Vaše reálne možnosti ich zaplatiť. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie verejnoprospešných služieb alebo investičných akcií.
Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, v rámci ktorých do Vašej spoločnej pokladnice príde podstatne menej financií a zároveň budú samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo nezlepší životnú
situáciu obyvateľov ani podnikateľov. Chceme, aby zostal zachovaný súčasný model financovania,
naviazaný na jednu daň - daň z príjmu fyzických osôb, ktorej výnos je korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, obce a vyššie územné celky.
Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí.
Odmietame postup vlády šetriť spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo majú nárok ich obyvatelia z daní, ktoré zaplatili.
Preto Združenie miest a obcí Slovenska, ako reprezentatívna organizácia miest a obcí, ktorá zastupuje
viac ako 95 % samospráv, zvolila túto formu a informuje občanov, že zásadne nesúhlasí s fiškálnym
experimentom na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v čase finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo financovaní samospráv môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovať základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá a obce musia poskytovať svojim obyvateľom.
Jozef Dvonč, v.r.
predseda ZMOS

Vo víne je pravda, ale vo vode zdravie
Z tohto nového prístrešku prameňa môţete zdravie plnými dúškami hltať na ulici Za potokom (ako sa kedysi
vravievalo „pred Uriaša“). Prameň kompletne prerobili,
premurovali,
vyčistili
a upravili
svojpomocne
a bezplatne samotní susedia z blízkeho okolia, tesárske
práce urobili majstri stolári Pompurovci. S drevnou hmotou pomohol pohorelský Urbár, s náradím a mechanizmami Obecný úrad a súkr.podnikateľ Milan Haluška, na
ostatný materiál sa zozbierali samotní občania
No kým jedni zveľaďujú druhí .... Hneď oproti na druhej strane potoka je nelegálne hnojisko (dokonca
na obecnom pozemku), povyše zasa skládka dreva (tieţ na obecnom pozemku). Znovu pripomíname,
ţe obec má právo za takéto vyuţívanie pozemku vyrúbiť daň vo výške 0,33 za m2 za kaţdý deň.
Taktieţ pripomíname, ţe je zakázané na okraji potoka vysádzať stromy. Tieto svojimi koreňmi narúšajú reguláciu potoka.

Folklórny večer pod Orlovou
Piatkový večer 16. septembra bol v Pohorelej plný hudby a spevu. Občianske zdruţenie OPORA
Pohorelá v spolupráci s Obcou Pohorelá a Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravili
ďalší ročník kultúrno-spoločenského podujatia Folklórny večer pod Orlovou.
V krásnom jesennom počasí na pohorelskom pódiu vystúpili so svojimi piesňami a tancami Detské
folklórne súbory Klások z Podbrezovej a Mladosť z Pohorelej, Mužská a ženská spevácka skupina z
Pohorelej,
Veronika
Bodnáriková
a
Ľudová
hudba
Jána
Maka.
Podujatie je uţ tradičným miestom stretnutia Pohorelčanov a rodákov z Pohorelej, ako aj všetkých
milovníkov folklóru. Dojímavým bolo toto podujatie aj pre vedúcu DFS Klások Lenku Špiriakovú,
ktorá svoje školské časy strávila práve v Pohorelej, ako aj pre primáša ľudovej hudby Richarda Datka,
ktorý má tieţ korene v Pohorelej. Podujatie svojou návštevou poctili i poslanci bankobystrického kraja
MUDr. Eva Wolframová a Jozef Tokár, bývalý predseda BBSK Ing. Milan Murgaš a starostovia horehronských miest. Nádherná atmosféra ľudových piesni a tancov, oduševnenie účinkujúcich a búrlivý
potlesk divákov potvrdil, ţe horehronci majú folklór v krvi, no najmä v srdci.
Veríme, ţe tak ako prvý ročník podujatia v roku 2006 nabudil folklórneho ducha i tentokrát toto podujatie znovu nabudí všetkých folklóristov, napomôţe k znovuzjednoteniu všetkých zloţiek a znovu kaţdý, kto chce aktívne pracovať v tomto obecnom folklórnom súbore, získa moţnosť nácvikov i účinkovania.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
OSLÁVENCI
92 rokov
19.10. Júlia Tlučáková, Partizánska 534

89 rokov
1.10. Magdaléna Gáborová, Poh.Maša 45

88 rokov
26.10. Anna Puťošová, Orlová 613

84 rokov
5.10. Jozef Pompura, Kpt.Nálepku 289
22.10. Anna Boháčová, Jánošíkova 409

81 rokov
14.10. Júlia Krupová, Kpt.Nálepku 20
19.10. Lukáš Baksa, Kpt.Nálepku 15

80 rokov
2.10. Mária Koprajdová, Orlová 648

75 rokov
18.10. Mária Pompurová, Kpt.Nálepku 76
25.10. Anna Krivosudská, Clementisova 738
25.10. Lukáš Janoška, Clementisova 814
28.10. Karol Jakubčo, Za Vŕšok 229

70 rokov
24.10. Aurélia Salcerová, Poh.Maša 8
30.10. František Haľak, Nová 340

65 rokov
2.10. Zita Kubeková, Poh.Maša 8
11.10. Jozef Čajkovský, M.R.Štefánika 678
11.10. Anna Hlavačiková, Poh.Maša 70

MLADOMANŢELIA
10.9. Veronika Zajaková, Pohr.Polhora
a Juraj Baloha, Jánošíkova 464
24.9. Monika Tešlárová, Clementisova 727
a Pavol Reha, Báb

POTRAVINOVÁ POMOC
Keďţe potravinovú pomoc (múku a cestoviny)
bude napokon vydávať obec, ţiadame aby i
občania, ktorí sú v hmotnej núdzi predloţili na
Obecný úrad v Pohorelej potvrdenie z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Obecný úrad v Pohorelej následne (pravdepodobne koncom októbra, alebo aţ v novembri)
zabezpečí rozvoz potravín priamo aţ do domácností.

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

1935 - V O D O P IS : Väčšina dedín na Pohroní je vystavaná buď po oboch brehoch rieky Hrona alebo
len na jednom z jeho brehov, ale v bezprostrednej blízkosti. Nevedno určite prečo práve Pohorelá a to
zvlášť bývalá stará obec začala s výstavbou pomerne dosť ďaleko od Hrona, keďže sú známe výhody,
ktoré rieka dáva dedine alebo mestu. Ale tak sa zdá, že jedine bývalá hradská, ktorá viedla v dávnych
časoch v tej istej vzdialenosti od rieky, čo je teraz stred dediny, lákala obyvateľstvo, aby sa stavalo
v blízkosti tejto tepny života a dopravného ruchu. No celkom bez vody nebola ani stará obec, lebo veď
dedinou tiekol a tečie potok zvaný Kompanica alebo tiež Pohorelka. Prameň tejto bystriny nachádza sa
vysoko na južných svahoch Nízkych tatier. Ale tento jediný prameň, ačpráve je dosť mohutný, nepostačil
by spotrebe obci. Z viacerých dolín stekajú menšie potôčky vlievajúc sa do spoločného koryta Kompanice.
Obsah vody v zmienenom potoku riadi sa ročnou dobou a počasím. Na jar, v jaseni a za väčších dážďov
stav vody sa zvýši a jej dravosť tiež, lebo spád potoka aj dedinou je dosť náhly. Vtedy strháva sebou aj
ťažké kamene, ktoré gúľaním v koryte spôsobujú hrmot podobný hrmeniu bleskov v diaľave. V lete zas
stav vody silne klesá pod normál. Vody bystriny sa používa zvlášť na nižnom konci už len k napájaniu
dobytka a k praniu prádla, lebo z dvorov a z ulíc steká doň všetka nečistota. Preto naprosto nevyhovie používaniu pre ľudí. Pitnú vodu a na varenie čerpajú buď zo studien po
dvoroch vykopaných alebo zo žriedeľ - prameňov. Výdatný prameň pitnej vody vyviera z úbočia pod kostolom, blízko pri bývalej rímsko—katolíckej škole, jako aj pri dome
obuvníka Mecka a blízo potoka pred domom Uriaša. V Orlovej ulici pri dome Sýča Jergusa je tiež bohatý prameň pitnej vody. Okrem uvedených nachádza sa zvlášť na hornom
konci viac prameňov. Všetky pramene sú obcou udržiavané v dobrom stave.
Pod východným svahom Breziny vyviera minerálna „kyslá― voda. Nakoľko sa jej miestnym obyvateľstvom hojne užíva, urobila obec nad prameňom malý drevený domčok
a vlastný prameň je chytaný do dreveného otvoreného kadluba. Tým práve, že kadlub je otvorený a kto chce vody užiť, musí z nej načrieť nádobou, ktorú si sebou priniesol, sa
stáva používanie vody z hygienického stanoviska nebezpečným. Na tento spôsob čerpania mnohí upozornili vedúcich obce. Títo však nevedia sa rozhodnúť kadlub uzavrieť,
lebo zas iní tvrdia, že zakrytím kadluba a voľným odtokom vody z neho rúrkou alebo žliabkom by sa akosť vody tak zmenila, žeby jej používanie už nestalo za to.
Na pozemkoch, kde dnes stojí budova štátnej ľudovej školy a k nej patriacich obytných stavísk boly pred jej výstavbou močiary. Aby sa v týchto miestach bolo mohlo začať so
stavbou musely sa tieto pozemky zbaviť kanalizáciou tak vrchnej ako aj spodnej vody. V zemi zapravené potrubie odvádza vodu a vyúsťuje pri obecnej ceste pred domom
Halaja, preteká popod obecnú cestu do potok Kompanice.
Osadou Mašou preteká rieka Hron. O pitnú vodu je tam postarané hydrantmi, do ktorých je voda vedená potrubím z vodnej nádrže nachádzajúcej sa na severnom svahu
Gindury.

1951 – F IL M O V A N IE A N A H R Á V A N IE :

Československý rozhlas, Československý štátny film, štátny ústav pre ľudovú pieseň a SĽUK v snahe sosbierať a oživiť ľudovú tvorivosť na Slovensku vykonal prípravnú cestu do našej obce. Filmovanie a nahrávanie previedol tu dňa 8. Októbra 1951. Tu v Pohorelej nahrali ľudové
piesne a sfilmovali naše ľudové tance. Pri tejto príležitosti prišli sem hudobný skladateľ Janko Matuška a speváčka Janka Guzová, aby tu osobne previedli výskum ľudovej
kultúry. Okrem iných v tejto akcii učinkovali nasledovní:
Čardáš „Horám chlapci, horám, kto sa čuje k nohám― - Karol Puťoš (Kalár) č. 239, Ignác Šulej č. 241, Júlia Datková č. 197, Mária Pompurová č. 221; Júlia Datková predviedla sólo čardáš „Komu že je lepšie, ako čertu v pekle―; Párový tanec „Husle moje, husle, javorové husličky― predviedli - Matej Puťoš, Karol Petro, Mária Petrová, Františka
Poláková; Kolový tanec na pieseň „Ej poslala ma mati, biele húsky pásti― predviedli – Františka Poláková, Františka Horinová, Angela Balohová, Mária Petrová, Jarmila
Poláková, Anna Datková. Okrem uvedeného nakrútili rôzne tance miestneho súboru „Kráľova hoľa―.

1961 – P O Ľ N O H O S P O D Á R S T V O : V obci sa hospodári súkromne. Celková výmera pôdy je 1697 ha. Z toho je 410 ornej pôdy, ktorá je rozdrobená do 631 poľnohospodárskych závodov. Poľnohospodári využívali len v minimálnej miere mechanizáciu.. Využívali sa len konské a volské záprahy. Poniektorí si však zaobstarali vyradené
traktory z jednotlivých roľníckych družstiev a štátnych majetkov. Opravili si ich a využívali pri poľnohospodárskych prácach.
Predpis dodávkových povinností bol nasledovný: zemiaky 2.500q, mäso 1.530q, mlieko 353.000 l, vajcia 99.000 ks, seno 150q Plánované stavy dobytka boli 1.100 ks, skutočný stav bol 1.300 ks, z toho 650 kráv. Plnenie dodávkových povinností bolo ťažko zisťovať pri takej veľkej rozdrobenosti poľnohospodárskych závodov a vlastnom konzume.
Ale predsa sa predpis vždy splnil a najmä v mäse.
V obci ďalej existovalo jednotné roľnícke družstvo nulového typu, ktoré nebolo rentabilné, jeho členská základňa sa nerozšírila, preto v apríli roku 1962 zaniklo.
P R IE M Y S E L A O B C H O D : Závod Omnia v Pohorelskej Maši sa postupne modernizuje. Stále niečo pristavuje a renovuje. Obchodná sieť sa rozrastá. Pohostinstvá
neboli na potrebnej úrovni z hľadiska priestorov a hygienického zariadenia. Zásobovanie obyvateľstva potravinami a iným spotrebným tovarom bolo dobré. Zvýšené nákupy
boli vždy zvládnuté. Pociťoval sa však nedostatok zeleniny a ovocia. Prejavovala sa i nadmerná spotreba múky a chleba, pretože mnohí občania používali ich na kŕmenie
domácich zvierat.

1971 – P O Ľ N O H O S P O D Á R S T V O : Pôdny fond sa v porovnaní s minulým rokom nezmenil. Obec má spolu 3028 ha poľnohospodárskej pôdy. Z toho je: ornej pôdy
414 ha, lúk 1169 ha, pastvín 485 ha, a od štátnych lesov najatých pastvín 360 ha.
Hospodári sa naďalej súkromne. Zvieracie poťahy už len zriedka vidieť. Pribúda stále viac traktorov. Plnenie
nákupných úloh poľnohospodárskych produktov zabezpečoval Zväz jednotlivo hospodáriacich roľníkov. Stavy
hovädzieho dobytka v porovnaní s predchádzajúcim rokom a predošlými rokmi sa nemenia. Ostávajú približne
na tej istej úrovni. Zverolekár MVDr. Kamzík Martin sa už dlhé roky svedomite stará o hospodárske zvieratá.
Bolo tomu tak i v tomto roku.
Brigáda na opravu poľných ciest sa uskutočnila v apríli. Zúčastnilo sa jej 480 občanov, 48 traktorov a 4 vyklápacie nákladné autá rozvážali s kameňolomu štrk. Při nakladaní výdatnú pomoc poskytoval autobáger. Túto
úspešnú akciu organizoval MNV pod vedením predsedu s. Paroša Jána. Jej finančný efekt bol veľký.
P R IE M Y S E L A O B C H O D : Závod Omnia v Pohorelskej Maši prežil v tomto roku veľmi významnú
udalosť. Hutné stavby z Košíc dokončili výstavbu haly celkovým nákladom 10 mil. Kčs. Jej slávnostné otvorenie
a danie do prevádzky bolo spojené s oslavou 27. výročia Slovenského národného povstania. Hala je priestranná,
vzdušná a svetlá. Bude po stránke hygieny a bezpečnosti práce veľmi vyhovujúcim pracovným prostredím.
V obchodnej sieti sa v porovnaní s minulým rokom nič nezmenilo. Vylepšovali sa pracovné podmienky a skvalitňovali služby. Po celý rok sa o plynulé a kvalitné zásobovanie staralo 28 – 30 pracovníkov. Celková tržba vo
všetkých predajniach v tomto roku bola 20 693 565,- Kčs.
(za slová piesne ďakujeme p.K.Voskovi)

Ej špitaľ, špitaľ
1. /:Ej špitaľ, špitaľ, garnizion špitaľ:/,
Veď som Vás mať moja
smutne v ňom privítal

2. /:Vitajte mamičko, siadnite si ku mne:/,
Ozdaj potešite
smutne srdce moje

3. /:Ej moje potešite, svoje zarmutite:/,
Neplačte mamičko
však ma juvidite
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