informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

APRÍL 2017;

- ZADARMO -

ZBER ELEKTROODPADU sa uskutoční: v pondelok 24.4. v Pohorelskej Maši, v utorok 25.4. v Pohorelej – nižný koniec (od školy dole) a vo
stredu 26.4. 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 nahlásiť na obecný úrad.
Čo to je
elektroodpad?
Čo je veľmi
dôležité?

Veľké a malé domáce spotrebiče, telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svetelné zdroje, elektronické nástroje a náradie,
zdravotnícke prístroje, elektrické automaty, počítače
Aby bol elektroodpad kompletný a neporušený, nerozobratý

Súčasne sa uskutoční aj a
ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK A AUTOBATÉRIÍ
VÝKUP POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV
sa uskutoční súbežne SO ZBEROM PAPIERA 10. MÁJA 2017.
Zbierajú 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
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

Memoriál pohorelských rubárov
Občianske združenie OPORA Pohorelá, Obecný úrad v Pohorelej, Lesy SR s.p.
a UaPPS Pohorelá usporiadali v sobotu 11 . marca spomienkový deň pri príležitosti 61.
výročia tragickej udalosti – lavínového nešťastia pohorelských a telgárstkych rubárov
v Kulichovej doline. Po rannej zádušnej svätej omši sa v miestnom cintoríne pri spoločnom hrobe obeti lavíny konal pietny akt za účasti pozostalých, predstaviteľov obce, š.p.
Lesov SR , UaPPS a účastníkov Memoriálu pohorelských rubárov.
Spomienkový deň pokračoval v miestnej telocvični Memoriálom pohorelských
rubárov – 23. ročníkom Majstrovstiev Pohorelej v nohejbale trojčlenných družstiev za
účasti siedmych družstiev. Bohužiaľ sa tento rok domácim týmom napriek snahe a odhodlaniu nedarilo. Víťazom turnaj sa napokon stalo družstvo HYBOX Heľpa (pred druhým KNM Martin a tretím MIKU Heľpa. Na štvrtom mieste skončilo najlepšie pohorelské družstvo BOROVIČTAN (Jozef Kanoš, Maroš Siman, Michal Tlučák), ktoré ako jediné dokázalo poraziť celkového víťaza turnaja.
Ceny z turnaja si odniesli aj najlepší nahrávač Ján Felej (MIKU Heľpa), najlepší
smečiar Radovan Jonas (KNM Martin) a najlepší hráč Michal Jonas (HYBOX Heľpa).
Organizátori podujatia aj touto cestou ďakujú partnerom a sponzorom fi.
Kofola, Krčma pri mlňe, Pivovary Topvar, VKÚ Harmanec, Pohostinstvo Old West, Reštaurácia Pod Orlovou a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému
priebehu spomienkového dňa. V neposlednom rade ďakujeme Peťovi Pletkovi za vynikajúci mexický guľáš, Zuzke Puťošovej za obetavú prácu v zákulisí, Martinovi
Zlúkymu za ozvučenie a za vynikajúci sprievodný hudobný program poslancovi banskobystrického samosprávneho kraja Jozefovi Tokárovi a Jankovi Haluškovi.
(foto: P.Brenčič)

Zamestnanci, ktorí nepodávali tohto roku
daňové priznanie, ale im zamestnávateľ robil
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov,
ešte stále môžu podporiť neziskové organizácie
darovaním 2% z dane z príjmu.
Stačí do konca apríla doručiť na daňový
úrad (príp. organizácii, ktorú chcete podporiť)
tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane ... (od zamestnávateľa) a podpísané tlačivo „Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane“ (vyplniť
podľa Potvrdenia o zaplatení dane).
V našej obci môžete podporiť:
Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt.Nálepku 291, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37891324
Občianske združenie PLŤ,
Pohorelská Maša 84, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37824856
Rodičovské združenie pri základnej škole
v Pohorelej,
Kpt.Nálepku 852, 976 69 Pohorelá,
IČO: 37950835

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
15.4. Veľkonočný turnaj v RAPID ŠACHu
od 9:30 hod. v školskej jedálni
(ŠK Orlová, J.Kanoš)

15.4. TJ Mladosť– TJ Slovan Pohr.Polhora
Pohorelá, 16:00 hod.
majstrovské futbalové stretnutie mužov
oblastnej II. triedy skupiny B

23.4. ŠK ORLOVÁ – ŠK Garde CVČ Detva A
súťažné stretnutie posledného 9. kola
krajskej šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

29.4. V Schillerovej stope
5. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu
Zraz účastníkov: o 9:00 na pohorelskom námestí
(MO MS, PaedDr.Janoška)

29.4. TJ Mladosť– TJ Tatran Polomka
Pohorelá, 16:00 hod.
majstrovské futbalové stretnutie mužov
oblastnej II. triedy skupiny B

7.5. PIETNY AKT
12:00 - kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

13.5. TJ Mladosť– ŠK Heľpa
Pohorelá, 16:30 hod.
majstrovské futbalové stretnutie mužov
oblastnej II. triedy skupiny B

14.5. OSLAVY DŇA MATIEK

Termíny zberu plastov
ZMENA: 20. apríl 23. máj
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
12.4.
26.4. 10.5.
24.5.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred brány už deň vopred, pretože
sa zbiera od 7:00 hod.!

Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá
so sídlom Nová 392, Pohorelá, pozýva všetkých členov spoločenstva na
zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia:
v prvom termíne v nedeľu 30. apríla 2017 o 14:30,
následne v druhom termíne v rovnaký deň o 14:45, v prípade nedostatočného počtu hlasov pre rozhodovanie Valného zhromaždenia zvolaného na prvý termín.
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá pozýva všetkých členov spoločenstva na
zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2017 o 15:00 v
prípade nedostatočného počtu hlasov pre rozhodovanie riadnych valných zhromaždení zvolaných na
prvý a druhý termín.
Zasadnutia valných zhromaždení sa uskutočnia v školskej jedálni Základnej školy v Pohorelej, na adrese Kpt. Nálepku 878 v Pohorelej, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania VZ
2. Voľba mandátovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zhromaždenia
6. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločenstva za r. 2016
7. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti
8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
9. Návrh výrobno-finančného plánu na r. 2017 a návrh na rozdelenie zisku
10. Návrh kandidátov pre voľby výboru a dozornej rady spoločenstva
11. Diskusia
12. Uznesenia
13. Záver
Účasť členov spoločenstva na zasadnutiach valných zhromaždení je nutná.
Poučenie: Členovia spoločenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe
splnomocnenia.
Výbor UaPPS Pohorelá

slávnostný program detí ZŠsMŠ a DFS Mladosť
venovaný mamám a starým mamám
(o 15:00 na amfiteátri)
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

Zápis do materskej školy
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom,
že zápis detí do materskej školy na školský rok
2017/2018 sa bude konať v dňoch od 9. do 19. mája
v čase od 11:00 do 12:00 hod. v priestoroch materskej
školy. K zápisu je potrebné priniesť lekárske potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa, preukaz poistenca a rodný
list dieťaťa.
Zároveň oznamujeme, že 9. mája
2017 v čase od 9:30 do 15:00 hod. bude
v materskej škole DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Rodičia sa spolu s deťmi
môžu oboznámiť s prostredím materskej
školy a získať bližšie informácie o školskom vzdelávacom programe.

V sobotu 4. februára sa uskutočnil v Pohorelej už 24. ročník volejbalového turnaja obcí Horehronia – O putovný pohár starostky obce Pohorelá, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti výročia oslobodenia obce. Víťazom turnaja sa stalo družstva Brezna. Na durhom mieste sa umiestnilo
Braväcovo, pred Pohorelou (Ján Buvala, Marek Buvala, Jozef Kanoš, Juraj Polák, Juraj Puťoš, Maroš
Siman, Ján Tlušák, Michal Tlučák, Milan Tlučák) a Polomkou. Nalepším smečiarom turnaja bol Matej Nováček (Braväcovo), najlepší nahrávač/ka Zuzka Rybárová (Brezno) a najlepší hráč Marek
Buval (Pohorelá).
Za pomoc a spoluprácu organizátori turnaja Obec Pohorelá a Občianske združenie OPORAPohorelá ďakujú partnerom a sponzorom fi Brantner Gemer, Komunálna poisťovňa, Krčma pri mlňe,
Pohostinstvo Old West, Reštaurácia pod Orlovou a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili k úspešnému priebehu turnaja. Turnaj svojou účasťou ale i sponzorsky podporil aj poslanec
banskobystrického samosprávneho kraja Jozef Tokár.
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním
nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 2005
- 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a
životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre
chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej
úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európske j únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj naša obec.
Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením a preukazom totožnosti. Všetky informácie a názory, ktoré sa v rámci
tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu
dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický
úrad Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie na www.susr.sk.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
84 rokov
Anna Mačkinová, Orlová 646

83 rokov
Valéria Anna Bialiková, Kpt.Nálepku 164

82 rokov
Anna Gáliková, Jánošíková 496

81 rokov
Anna Pompurová, Kpt.Nálepku 295

70 rokov
Mária Chvosteková, Clementisova 780
Anna Bugajdová, Orlová 589
Ján Polák, Clementisova 776
Anna Tešlárová, Clementisova 813

65 rokov
Marta Tlučákova, Kpt.Nálepku 275
Ing. Matej Jakubčo, Kpt.Nálepku 180
Emilian Poľačik, Jánošíkova 469
Ľudmila Kanošová, Za Vŕšok 239
Jozef Bialik, Jesenského 116

60 rokov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán upozorňuje právnické
osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesiac marec a apríl
je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov.
Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov a spaľovaní zvyškov po jarnom
upratovaní.
Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane
pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 € a fyzickým osobám až do výšky
331 €. A v rámci blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.
VYPAĽOVANIE SA podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKAZUJE.
Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade
s novelou zákona o ochrane pred požiarmi.

Karol Janoška, Jánošíkova 458
Anna Šťavinová, Za Vŕšok 214
Monika Bartošová, Za Hronom 834
Lukáš Mikolaj, Kpt.Nálepku 255
Mária Mecková, Orlová 512

NOVORODENCI
Šimon Baksa, Orlová 612

ZOMRELÍ
Zlata Kondášová
Pohorelská Maša 57; 40 r.
Anna Veronika Kybová, rod. Maťušová
Kpt.Nálepku 143;
86 r.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej
bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti
s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.

V decembri 2016 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Vševedko. Titul „Všetkovedko
školy“ získala Liliana Bernadičová z 3.A.
triedy, ktorá sa v celoslovenskom hodnotení umiestnila na 5. mieste.
- www.zspohorela.edu.sk -

Naši stolní tenisti zaváhali ani za zelenými
stolmi v Polomke. Na otvorených majstrovstvách Polomky, ktoré sa konali 12. marca,
v kategógii mužov nad 40 rokov zvíťazil Lukáš Janoška a na druhom miestne sa umiestnil
Ján Buvala.

Dobrovoľný hasičský zbor Pohorelá aj
touto cestou ďakuje pánom Jozefovi
Pompurovi st. a Jozefovi Pompurovi
ml. za opravu motorového vozidla
a sponzorský dar – kompresor do hasičského vozidla.

Dňa 14. februára 2017 sa v ZŠ s MŠ
K. Rapoša v Brezne uskutočnilo okresné
kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu
reprezentovali dvaja najlepší a najúspešnejší riešitelia školského kola – Marek Medveď a Adam Kanoš.
Najlepšie umiestnenie dosiahol
Marek Medveď, ktorý zvíťazil v kategórii E s úžasným počtom bodov 82 z možných 100 a našu školu reprezentoval aj
v krajskom kole, kde obsadil krásne 6.
miesto.
- www.zspohorela.edu.sk -

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

1937 (zapísal kronikár Koloman Piliar) – ZLÝ STAV OZIMÍN: Keď polia po náhlom odmäku na jar konečne vyschly a gazdovia vytiahli z komôr a iných
hospodárskych stavanísk svoje zhrdzavelé pluhy, aby opäť dali sa do poľných prác, zbadali, že na jeseň zasiate oziminy sú akési slabé a riedke. Jedni ukájali
sa ešte tou nádejou, že však ešte nemaly sa kedy zvetiť a že časom ony zosilnejú. Iní zas pochybovačne krútili hlavami, že asi sotva. Títo druhí mali veru
pravdu. Prešiel apríl, oziminy síce rástli ale veru tie lysiny, čo boly na jar, preca len zostaly prázdne, iba ak miesto žita rástla burina, plevel. Šikovnejší
a majetnejší gazdovia vidiac, že toho roku by i tak z ozimín nebolo nič a zem by len ladom stála, preorali ju znova a zasiali alebo zasadili ešte to čo sa zasiať
dalo a bolo doma po ruke. Tí chudáci však, ktorí ešte aj to ozimné osivo museli si kúpiť minulej jaseni, boli na tom veru horšie. Lebo veď zárobku nebolo
toľko, že by sa teraz na jar bolo ešte zvýšilo na nejaké jarné osivo. Nechali to teda len tak. Pravda veľmi riedke žito nevládalo zadusiť burinu, preto ona
veľmi bujne sa vzmáhala. Zvlášť kúkoľ sa veľmi rozmohol. Pretože tých majiteľov pozemkov, ktorí už nemohli z akejkoľvek príčiny zlé oziminy inakšie
hospodársky lepšie využiť bolo viac, žiadali na obecnom úrade o nejakú pomoc. Obecný notár túto oprávnenú žiadosť hlásil vyššie. Z okresného úradu došiel
prípis, aby komisionálne bolo zistené, že v akom % sú oziminy poškodené. Bola teda ustanovená komisia z miestnych občanov, ktorá prešla celým chotárom
obce kde boly oziminy ešte zasiate a zisťovala na každej roli približné % budúcej úrody. Pretože jedného dňa bol som aj ja ku komisii pridelený, môžem
potvrdiť, že na mnohých roliach bola škoda 100%-ná a majiteľ takého pozemku nemal z neho v tomto roku nijakého osohu. Priemerná skľudzeň z tohoročnej
úrody porovnávajúc s inými rokmi bola odhadnuté len na 10%.
Ako príčiny tejto žitnej neúrody uvádzaly sa nasledovné: Na jeseň často pršalo a zem ešte nebola ani zmrznutá, keď začal padať sneh. V zime padlo
príliš mnoho snehu, ktorý mnohorazy zmrzol v zľadovatelú kôru, ktorá neprepustila potrebné množstvo vzduchu k vegetácii. Na jar zas veľa pršalo, žito
vymoklo. Šťastie ešte, že ostatné obilniny daly dobrú úrodu a že otcovia rodín našli toho roku viac práce ako v roky pominulé, takže neúrodu žita nebolo
natoľko cítiť.
STROMKOVÁ SLÁVNOSŤ: Tak ako minulé dva roky i v tomto roku miestni kultúrni činitelia postarali sa, aby stromková slávnosť vyznela nie len okázale, ale aby obyvateľstvo zo slávnosti odnieslo
si aj praktické a účelné skúsenosti jak pre sadenie tak aj pre pestovanie a chránenie okrasných, ale
zvlášte ovocných stromov.Dňa 18. apríla po svätej omši pred obecným domom zriadily sa školské dietky
aj dospelí občania do sprievodu, ktorý sa zastavil pred budovou štátnej ľudovej školy, kde sa krásna
slávnosť stromov a vtáčkov mala odbavovať.Po úvodnej reči nášho starostu Jána Maťúša, prehovoril
podrobnejšie o význame okrasných a ovocných stromov užitočnosti vtáctva učiteľ Koloman Piljar, kým
druhý učiteľ Anton Perichta prakticky ukazoval sadenie ovocného stroma. Po zasadení štepu prehovoril k početnému občianstvu dôstojný pán administrátor Štefan Kovács, zdôrazniac ľudu veľký hospodársky význam stromovia vôbec. Potom sa obliekol do bohoslužobného rúcha a posvätil nielen teraz
zasadený stromčok, ale všetky stromy zasadené toho roku ako aj v iných rokoch, aby týmto božím
požehnaním donášaly hojnej úrody v budúcich rokoch.
Ale tretieho dňa po slávnosti bolo zistené, že z 18.-ich zasadených stromkov tri chybia. Jeden
z nich bol práve ten, ktorý sa počas slávnosti zasadil a posvätil. Viník nebol zistený.

1947 (zapísal kronikár Anton Vajcík) - OPRAVA OBECNÝCH CIEST: Obecné cesty boly počas vojnových udalostí veľmi poškodené. Bolo preto nezbytné potrebné, aby sa urýchlene opravili a tak zase
slúžili svojim komunikačným účelom. Od základu opravily sa cesty v ulici Benešovej (Novej ul.) asi
200 m, v Jánošíkovej ulici (vyšný koniec) 200 m, v ulici Orlovej (ulička) 300 m. Náklad na stavby
ob.ciest v roku 1947 činil 1,007.647°95 Kčs a bol takto uhradený: obec dostala na to podporu z fin.
UNRRA (pozn.: United Nation Relief and Rehabilitation Administration - Správa Spojených národov pre pomoc a obnovu )
600.000 Kčs, z vojnových škôd od Povereníctva vnútra 400.000 Kčs, ostatné hradila z vlastných prostriedkov.

1957 (zapísal kronikár Ján Príšin) - SMRŤ MÁRIE POLÁKOVEJ: Dňa 30.apríla 1957 po
dlhej a nevyliečiteľnej chorobe umrela stará a dlhoročná pracovníčka, členka Komunistickej strany a
bojovníčka za práva pracujúceho ľudu Horehronia Mária Poľáková.
Narodila sa v Pohorelej 24.januára roku 1899. Jako dcéra lesného
robotníka, ktorý mal osem detí, vyrástla v biednych pomeroch. V roku
1918 stala na čele horehronských žien, ktoré demonštrovali proti biede a
vojne. V roku 1922 vstúpila do Komunistickej strany. V roku 1936 sa zúčastnila jako delegátka na ilegálnom zjazde žien v Paríži. Za bývalej ČSR
stála na čele boja horehronského ľudu proti biede a vykorisťovaniu. Za
svoju činnosť bola väznená. Za okupácie pracovala v partizánskej
skupine Šukajeva. Po oslobodení pracovala na okresnom výbore strany
v Krupine a v Brezne. Pracovala aj jako členka Rady OMV v Brezne. Celý svoj život venovala statočnej práci za blaho pracujúcich najmä na Horehroní. ČESŤ JEJ PAMIATKE!
Pochovaná bola 2. mája 1957 na rímskokatolíckom cintoríne v Pohorelej. Katafalk zo zosnulou
bol pred budovou MNV v Pohorelej. Štátneho pohrebu sa zúčastnili zástupca ÚUKSS s. Šupka
z Podbrezovej, zástupkyňa Krajského výboru žien z Banskej Bystrice, zástupcovia KU KSS,
OVKSS, OMV a veľké množstvo občanov z Pohorelej. Stráž pri katafalku držali členovia DO KSS,
OVKSS, MNV, pionieri osemročnej strednej školy. Zo zosnulou sa rozlúčil za UVKSS s. Šupka, ktorý
zhodnotil jej prácu. Nad hrobom bola prednesená báseň. P rozlúčení sa najbližších rokov bola spustená
do zeme.

Práca stavby obecnej cesty v roku 1947 v rámci Dvojročného plánu v Orlovej ulici (pred Brezňanom)

Anna Puťošová, r. Vojtková v časopise Slovenská deva
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