informačné noviny Obce Pohorelá;

MIESTNE OSLAVY
77. VÝROČIA SNP
V stredu 1. septembra 2021 sme si pri pamätníku obetí oboch
svetových vojen pripomenuli výročie Slovenského národného povstania spomienkovou oslavou za účasti starostky obce Jany Tkáčikovej,
obyvateľov obce a hostí zo ZO SZPB Liptovská Teplička. Predseda ZO
SPB Pohorelá Ján Lakanda prítomným vo svojom príhovore pripomenul udalosti, ktoré sa ešte pred vyhlásením SNP odohrali v našej obci.
„Bola to návšteva partizánov a členov vyslaných z okresu. Po dohode
s komisárom obce Jurajom Šťavinom bol vytvorený Revolučný národný výbor, ktorého predsedom sa stal Jozef Terek č.d.105. Na druhý
deň bola vyhlásená mobilizácia v priestoroch bývalej ZŠ. Hovoril aj o
obsadení obce v októbri 1944 Nemcami a Maďarmi a o represiách,
ktoré robili Nemci cez Vianoce a v januári na obyvateľoch. Za účelom
prezradenia partizánov boli odvlečené dve veľké skupiny mužov do
Heľpy a Závadky nad Hronom. Naši občania boli jednotní a tvrdili, že
v Pohorelej nie sú partizáni a za pomoci predstaviteľov obce a nášho
rodáka farára Dovalu, ktorý ovládal Nemčinu, boli prepustení.“
Slávnostnú atmosféru osláv obce vytvorili povstalecké piesne v podaní Pohoreľských chlopov, ktorých doprevádzal na
akordeóne Jozef Maťúš, a recitácie básni
žiakmi našej základnej školy
Počas osláv výročia SNP odovzdal tajomník Oblastného výboru SZPB Brezno
Ján Šulej vojenské vyznamenanie „Pamätný kríž vojnového veterána“ účastníkovi bojov druhej svetovej vojny Františkovi Tlučákovi, ktoré mu udelil minister
obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď
za zásluhy pri obrane republiky v druhej
svetovej vojne.
Po miestnych oslavách výročia SNP sa účastníci presunuli do
priestorov obecného úradu, kde sa následne konala členská schôdza
Základnej organizácie SZPB Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá.
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OBECNÝ ÚRAD PRACUJE
V OBMEDZENOM REŽIME!
Obecný úrad v Pohorelej z dôvodu preventívnych opatrení za účelom zamedzenia možného šírenia koronavírusu s účinnosťou
od 8. novembra až do odvolania pracuje v obmedzenom režime.
Vstup na úrad je potrebné si vopred dohodnúť
telefonicky na čísle 048 6196 102 alebo 048 6196 109

 Vstupujúce osoby musia mať prekrytie horných dýchacích ciest (nos
a ústa) RESPIRÁTOROM FFP2.

 Pri vstupe si osoba vydezinfikuje ruky.
 Každý musí používať vlastné pero.
Žiadame občanov, aby na obecný úrad - ako aj na iné úrady
a úradovne - chodili IBA V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH
a prednostne využívali elektronickú a telefonickú komunikáciu.
Situácia so šírením koronavírusu je v súčasnosti
aj V POHORELEJ MIMORIADNE KRITICKÁ a netreba ju
podceňovať v záujme ochrany zdravia a života svojho ako aj ostatných.

KOMUNIKUJTE S ÚRADOM
ELEKTRONICKY
Predovšetkým v týchto časoch sprísnených protipandemických opatrení
je nevyhnutné čo najviac obmedziť fyzický kontakt z dôvodu zníženia možnosti šírenia korona vírusu COVID-19, ale i iných vírusových ochorení.
A nielen preto je v tejto dobe možné a potrebné pri komunikácii
s úradmi využívať predovšetkým elektronické služby.
Obec Pohorelá okrem formulárov určených na písomnú
komunikáciu a zverejňovaných k stiahnutiu na oficiálnej
stránke obce https://www.pohorela.sk/samosprava/formularea-tlaciva/ ponúka možnosť elektronickej komunikácie (posielanie podaní, žiadostí, priznaní ....) cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk
Okrem toho je Obec Pohorelá od roku 2014 zapojená
v projekte DCOM (Dátové centrum obcí a miest), v rámci ktorého sú tiež možné elektronické podania na Obecný úrad
v Pohorelej, ktoré sú prístupné taktiež prostredníctvom
schránky občana a elektronického občianskeho preukazu
(rovnako ako na Ústrednom portáli verejnej správy), a to na internetovej
stránke https://www.dcom.sk/e-form/index.html#/selector.
V rámci projektu DCOM môžete na Obecnom úrade v Pohorelej elektronicky vybaviť prakticky čokoľvek (134 služieb) aj CEZ
MOBIL a BEZ ELEKTRONICKÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU prostredníctvom aplikácie mID.
Služba mID je zadarmo a používať ju môžete na väčšine mobilných zariadení, ktoré sa predávajú na Slovensku.
Pre operačné systémy Android (min. verzie 8.) si ju do svojho mobilného
zariadenia nainštalujte z tohto odkazu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.mdeus.mid
Pre operačné systémy Apple iOS min. verzie 11. si do svojho mobilného
zariadenia nainštalujte z tohto odkazu:
https://apps.apple.com/sk/app/id1510762169
Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

foto: G.Maťúšová

Tento rok v auguste sa pod záštitou Obce Pohorelá uskutočnil už 12. ročník hokejbalového turnaja
o „Kanta Kap“. Zúčastnilo sa ho rekordných 10 družstiev z Banskobystrického kraja (z toho 5 domácich).
Diváci si tak mohli vychutnať až 22 kvalitných zápasov.
Po napínavých súbojoch sa do finále prebojovali mužstvá HbK ProAuto Cocra BB a družstvo
Lady&gentlemen BB. Po tuhom boji, druhýkrát za sebou, zvíťazilo družstvo Lady&gentlemen a už len
jedno víťazstvo ich delí od získania Kanta kapu "do osobného vlastníctva".
Za vynikajúce podujatie opäť patrí poďakovanie organizačnému tímu pod vedením Jarka Haľaka.

STE PRIPRAVENÍ
NA VYKUROVACIU
SEZÓNU?
Za prvých 9 mesiacov 2021 je evidovaných
v okrese Brezno 17 požiarov s priamou škodou
110.730,- eur.
Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov sú nevyhovujúci technický stav dymovodov
a komínov (vyhorenie sadzí v komíne), nesprávna inštalácia a umiestnenie vykurovacích
telies (dymovodov) a iná porucha vykurovacích
telies, dymovodov a komínov. Okrem uvedených
príčin do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácií s otvoreným ohňom,
horľavinami a žeravým popolom.
S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám
odporúčame:
Vykurovať správnym palivom: do kotlov,
kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko
horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a
súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.
Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu
komínov
Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový
technický stav a údržbu komínov zodpovedajú
majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať
pravidelné čistenia a kontroly.
Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v
prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu, netesnosti a jeho následnému
poškodeniu.
Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových
prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať termíny odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti
kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne
horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení
môžu spôsobiť požiar.
–OR HaZZ „Čas, ktorý budete venovať preventívnym
opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni
zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Termíny zberu plastov
30.11.

28. 12.

Zbierajú sa len ŽLTÉ plné a zaviazané vrecia.
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.
Nezabudnite plastové fľaše a plechovky
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!

Konečné poradie:
 Lady & Gentlemen
 HbK ProAuto Cocra
 Siberia Team BB
 HbK Barani
- HK Pohorelá / HK JATKA
- BVB Team / MMPtrans
- Mlaďasi Pohorelá / Mladé Pušky
Najlepší hráč turnaja: Marek Jedliček
Najlepší brankár turnaja: Lucka Syč-Kriváňová
Najlepší domáci hráč turnaja: Adam Baksa

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
16. 11. 1. 12. 15. 12. 29. 12.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

MYSLIME NA PRÍRODU
A SVOJU BEZPEČNOSŤ
Do zberných nádob a kontajnerov vhadzujme obaly bez zvyškov nápojov a potravín. Chráňme tým
seba aj obyvateľov lesa. KONTAJNER NEZABÚDAJME RIADNE ZATVORIŤ! ODPAD NENECHÁVAJME MIMO KONTAJNERA!
Pachy z nápojov a potravín v nádobách a kontajneroch lákajú zver, ktorá vyjedaním kontajnerov zbytočne vystavuje riziku seba aj obyvateľov obce.
Vyberanie odpadkov z kontajnera lesnou zverou môžete nahlásiť na obecný úrad alebo na Zelenú
linku Ministerstva životného prostredia SR na bezplatnom telefónnom čísle 0800 144 440 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. a na e-mailovej adrese zelena.linka@enviro.gov.sk.
V prvú augustovú sobotu sa členovia Futbalového oddielu Telovýchovnej jednoty Mladosť Pohorelá
stretli po dlhšej dobe na futbalovom ihrisku, aby si aktívne zaspomínali na časy súťažného futbalu v Pohorelej. V priateľskom futbalovom stretnutí napokon porazili „MUŽI“ mužstvo „STARÝCH PÁNOV“ 9:6.
No zvíťazila najmä dobrá nálada a športový duch.

Oznámenie o prerušení
distribúcie elektriny
Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle
ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení oznamuje,
že v obci Pohorelá bude prerušená distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s. dňa
utorok 23. novembra
2021 od 8:00
do 15:30 na ul. Clementisovej (dolná časť
od č.d. 762)
Konkrétne odberné miesta, pre ktoré bude
prerušená distribúcia elektriny, sú uvedené v prílohe Oznámenia SSD, a.s. zverejneného na úradnej
tabuli obce, na elektronickej úradnej tabuli na internetovej
stránke
www.pohorela.sk
a na internetovej stránke prevádzkovateľa
https://online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po
Zákaznícka linka: 0850 166 007
Poruchová linka: 0800 159 000
e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Mária Tešlárová, Kpt. Nálepku 276

91 rokov
Anna Simanová, Kpt. Nálepku 115

89 rokov
Ján Adam, Jánošíkova 455

88 rokov
Vysokým stupňom zaočkovanosti dosiahneme kolektívnu imunitu, ktorá ochráni všetkých vrátane skupín osôb so zníženou
imunitou a chronickými ochoreniami.
Vakcína zároveň chráni pred ťažkým priebehom, pred hospitalizáciou ako aj pre následkami ochorenia COVID-19.
Dostatočne vysoká zaočkovanosť je základom pre uvoľnenie
opatrení proti ochoreniu COVID-19, tak ako k tomu došlo v niektorých vyspelých krajinách.

Vzhľadom na kritickú situáciu súvisiacu so šírením vysoko nákazlivého afrického moru ošípaných (AMO) na
území Slovenska, ktorý vážne ohrozuje
chovy ošípaných, považujeme za nesmierne dôležité zintenzívniť informovanie verejnosti. Obec Pohorelá sa nachádza v rizikovej zóne.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR prosí občanov obce Pohorelá
o dodržiavanie nasledovných opatrení na
zabránenie ďalšiemu šíreniu afrického
moru ošípaných, ktorý BOL v okrese
Brezno potvrdený:
Najčastejším šíriteľom ochorenia je
diviačia zver. Na ľudí sa africký mor neprenáša, je však vysoko smrteľný nielen pre
diviaky, ale aj domáce ošípané.
Prosíme obyvateľov, aby sa v lese
pohybovali iba po vyznačených trasách
a nedochádzalo tak k plašeniu diviačej
zveri.
Africký mor sa prenáša nielen priamym kontaktom s nakazeným jedincom,
ale aj na oblečení, obuvi, dopravných prostriedkoch, srsti zvierat alebo prostredníctvom krmiva.
Preto prosíme o zvýšenú ostražitosť a dodržiavanie bezpečnostných zásad
pri pohybe v lese.
Nález uhynutého diviaka, tzv. kadáver, prosíme, bezodkladne nahláste na
obecnom úrade alebo miestnemu poľovníckemu združeniu.
V žiadnom prípade sa ku kadáveru
nepribližujte, aby ste si nekontaminovali
oblečenie.
Chovateľov ošípaných prosíme, aby
svoj chov nahlásili príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe, aby
mohla zvýšiť dohľad nad chovom. Nahlásenie neregistrovaného chovu je naďalej
bez sankcie.
Zároveň žiadame chovateľov, aby sa riadili
zásadami biologickej bezpečnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
a sledovali oznamy poľovníckeho združenia.

Anastázia Brozmanová, Kpt. Nálepku 4
Antonia Malecká, Jánošíkova 480

87 rokov
Anna Krajčiová, Hviezdoslavova 53

85 rokov
Jozef Borlok, Kpt. Nálepku 171
Emília Murinová, Pohorelská Maša 19

83 rokov
Mária Janošková, Nová 367

82 rokov
Mária Tlučáková, Nová 334

81 rokov
Anna Borloková, Hviezdoslavova 67
Matej Gandžala, Clementisova 746

80 rokov
Elena Halajová, Kpt. Nálepku 187

75 rokov
Nemocnica
s poliklinikou
Brezno oznamuje, že poskytuje očkovanie proti koronavírusu COVID-19 aj bez predchádzajúcej registrácie.
Harmonogram časov určených na očkovanie je zverejňovaný na
internetovej stránke nemocnice:
https://www.nspbr.sk/web/ockovanie-bez-registracie/.
Možnosť očkovania bez registrácie (dospelých i deti) poskytujú
aj iné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Zoznam miest
a harmonogram očkovania je zverejňovaný na internetovej
stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie
Nemocnica s poliklinikou Brezno zároveň oznamuje,
že
pre
výrazné
zhoršenie
epidemiologickej
situácie a
nárast počtu hospitalizácií covid-pozitívnych pacientov, bola nútená dočasne pozastaviť činnosť niektorých nemocničných ambulancií, ktorých personál
posilňuje preťažené interné oddelenie, pod ktoré spadajú aj
reprofilizované COVID pracoviská.

Plavecký výcvik bol super ako každý iný!
Konal sa od 25.10. do 28.10. 2021. Uskutočnil sa na plavárni v Závadke nad Hronom. Výcvikom nás sprevádzali pán riaditeľ Mgr. Jozef
Šajša, pani asistentka Mgr. Martina Mikolajová a pani učiteľka Mgr. Mária Huťová. Každý deň sme prišli na plaváreň, mali sme rozcvičku a potom sme skákali do bazéna. Bola to zábava! Mali sme voľné hry a robili
sme zaujímavé úlohy a cviky. Naučili sme sa plávať kraul a prsia. Najlepší
plavci v plávaní o vytrvalosť boli Samuel Rochovský a Diana Vojtková,
preplávali sto metrov. Ďalšia súťaž, ktorá prebiehala bolo, kto najdlhšie
vydrží pod vodou, čiže zadrží dych. Túto súťaž vyhrali Magdaléna Kanošová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Diana Vojtková na 2. mieste a
Gabriela Medvegy, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Nakoniec sme skákali zo skokanských mostíkov do hlbokej vody.
-skolapohorela.sk-

Lucia Buvalová, Partizánska 522
Ing. Peter Gális, Pohorelská Maša 70
Mária Pompurová, Kpt. Nálepku 284
Šimon Raši, Nová 320

70 rokov
Michal Knižka, Za Vŕšok 217

65 rokov
Anna Koprajdová, Orlová 648
Ondrej Čonka, Za Hronom 827
Mária Pompurová, Za potokom 706
Mária Zlukyová, Kpt. Nálepku 96

60 rokov
Matej Kriak, Kpt. Nálepku 264
Mgr. Ľudmila Vaculčiaková, Hviezdosl. 62

NOVOMANŽELIA
Ján Pompura, Kpt. Nálepku 282
a Denisa Antolová, Heľpa
Ing. Matúš Mikolaj, Kpt. Nálepku 87
a Ing. Mária Mišíková, Príbovce

NOVORODENCI
Danka Simanová, Orlová 642
Juliana Ťasková, Kpt. Nálepku 11
Matej Malecký, Jánošíkova 474

ZOSNULÍ
Jozef Kuklica, 71 r.
Mária Syčová, r. Cavarová, 83 r.
Anna Adamcová, r. Janošková, 87 r.
Matej Malecký, 71 r.
Jaroslav Schiller, 59 r.

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

1941 –

(zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – VEREJNÝ ROZHLAS: V čase zavádzania elektrickej siete bolo pomerne málo rádiokoncesionárov
v obci samotnej, lebo rádioprijímače na baterky boly cenove nedostupné širšej a menej majetnej vrstve obyvateľstva. Preto obecní činitelia rozhodli
sa z obecných prostriedkov zakúpiť taký prijímač, ktorým by pomocou elektrického zosilovača bolo umožnené tejto vrstve občanov počúvať aspoň
správy Slovenskej tlačovej kancelárie a prejavy vedúcich činiteľov štátu. Náklad na zadováženie verejného rozhlasu (prijímača) činil 14.000 Ks.
Prijímač pozostával okrem vlastného prijímacieho stroja zo zosilňovača, z gramofónového zariadenia, komorného mikrofónu a špeciálneho tlampača,
ktorý bol umiestnený na vonkajšej východnej strane obecného domu smerom k námestiu A.Hlinku. Vlastný prístroj s ostatným príslušenstvom bol
inštalovaný v kancelárii vedúceho notára. Po prvý raz bol použitý pre verejnosť 7. novembra 1941. Od tohto dňa slúžil verejnosti denne a najviac
v nedeľu po službách Božích, kedy vedúci notár oznamoval občanom, shromažďujúcim sa pred obecným domom, miestne zprávy, výňatky to najdôležitejších nariadení vlády a zákonov. Pred a po miestnych zprávach pomocou gramofónového zariadenia hraly sa ľudové a tanečné pesničky. Obyvateľstvo na tento spôsob oznamovania dôležitých pokynov a nariadení skoro navyklo. Takto mnohorazy odpadol dávno vžitý spôsob bubnovania.

Po

Počúvanie verejného rozhlasu na námestí A.Hlinku po nedeľných Bohoslužbách (50. roky min. storočia)

SBIERKA NA VZP: Ako v roku minulom dal Vodca strany Dr. Jozef Tiso pokyn k prevedeniu sbierky na Zimnú pomoc aj v tomto roku, lenže
s prívlastkom Vojnová, lebo sme boli skutočne vo vojnovom stave. Sbierku previedli miestni činitelia MOHSĽS v Pohorelej za súčinnosti členov HG
dňa 12.10.1941. Výsledok sbierky činil 1.380,30 Ks. SOsbieraná suma uložená bola na vkladnú knižku miestneho Úverového družstva.

RUDOLF SCHWARZ VZDANIE SA POSLANECKÉHO MANDÁTU: V pamätnej knihe je zmienka o tom, že na uprázdnené poslanecké miesto po nebohom básnikovi Martinovi Rázusovi bol povolaný do Snemu Rudolf Schwarz, správca tunajšej školy. Poslanecký mandát konal
až do 7.11.1941, kedy sa ho dobrovoľne vzdal. Svojej funkcie – ako správca školy sa už neujal a nastúpil zdravotnú dovolenú.

PRESŤAHOVANIE DETSKÉHO DOMOVA: V poslednom týždni novembra presťahovaly sa deti, ako aj úradníctvo Štátneho detského
domova z Pohorelskej Maše do Bratislavy, kde bola k tomuto účelu vystavaná moderná, všestranne vyhovujúca budova.
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