informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XVI.;

JANUÁR 2020;

- ZADARMO -

Vážení spoluobčania!
Opäť je tu nový rok. Všetci sme prekročili prah starého roku a zároveň sme sa dotkli nového. Je
pred nami 366 dní, celý rok nových šancí a príležitostí. Môžeme na sebe pracovať, zdokonaľovať sa,
malými krokmi sa meniť. .
Vstup do nového roka je príležitosťou bilancovať rok predchádzajúci. V roku minulom sme realizovali viaceré investičné aktivity, niektoré sú ukončené, iné budú ukončené v tomto roku. Realizovali
sme projekty: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá
ako projekt v rámci, ktorého sa nám podarilo zrekonštruovať časť budovy vo vlastníctve obce, ale taktiež
zakúpiť do obce nové vozidlo valník Citroen Jumper, štiepkovač, a ostáva nám ešte zakúpiť zberné nádoby na tuhý komunálny odpad s objemom 1100 l. Ďalším zrealizovaným projektom je: Prestavba
viacúčelovej administratívnej budovy Obec Pohorelá.
Týmto projektom sa nám podarilo koncom minulého roka presťahovať po mnohých rokoch do vlastných priestorov, ktoré prešli kompletnou
rekonštrukciou a začal sa využívať priestor, ktorý dlhodobo ako vlastníctvo obce chátral. Realizáciou projektu: Podpora opatrovateľskej služby
obec čiastočne finančne pokrýva oblasť sociálnych služieb poskytovanie opatrovateľskej služby. Poskytovanie opatrovateľskej služby je jednou
zásadnou kompetenciou obce, avšak treba si uvedomiť, že je i finančne náročnou kompetenciou. Demografický vývoj naznačuje, že obce budú
v budúcnosti musieť poskytovať na túto oblasť nemalé finančné zdroje a preto nás veľmi teší, že aspoň počas doby realizácie projektu, sú nám
čiastočne poskytované z Európskych fondov finančné prostriedky na túto oblasť. Pokračujeme v realizácii projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných
učební, o ktorej sme Vás už informovali. Taktiež sa nám v spolupráci s vedením Základnej školy s Materskou školou Pohorelá podarilo realizovať
rekonštrukciu niektorých sociálnych zariadení v škole a výmenu palubovky v telocvični. Všetky uvedené projekty boli realizované v rámci Európskych projektov s dofinancovaním z vlastných zdrojov obce, ktoré obec ušetrila v minulých rokoch dobrým hospodárením. Ďalším realizovaným projektom boli Smerové infopanely a Smerovník Pohorelá, ktoré boli vybudované v rámci Programu obnovy dediny a budú osožné občanom,
ako i turistom - návštevníkom obce. Taktiež sme s finančným príspevkom z Mimoriadneho fondu štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky
realizovali rekonštrukcie dvoch mostov a miestnej komunikácie a to mosta na ulici Jánošíkovej a mosta a miestnej komunikácie na ulici Orlovej.
Realizácia žiadneho z uvedených projektov by však nebola možná bez kvalitnej prípravy projektov, či bez množstva hodín práce venovaných
projektom počas ich realizácie, každý kto niekedy prišiel do kontaktu s implementáciou malých, či veľkých projektov nám dá iste za pravdu, že
je to veľmi náročný proces, a preto si veľmi vážime každé jedno euro, ktoré do obce príde, a ktoré nemusíme investovať z vlastných zdrojov.
Ale ani v novom roku nebudeme zaháľať. Pripravujeme rekonštrukciu ďalšej časti budovy na Sihle, kde už taktiež máme schválené finančné
prostriedky na realizáciu projektu Komunitné centrum Pohorelá. Ďalej budeme pokračovať v rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice v centre obce.
Rozpracované máme i ďalšie projekty, ktorých realizácia bude závisieť vo veľkej miere od vyhlásených výziev a našej úspešnosti v čerpaní zdrojov Európskej únie.
Súčasťou nášho života sú nielen práce, ale treba aj pozdvihnúť ducha, zveľadiť telo a zabaviť sa, rada by som vyzdvihla i aktivity v oblasti
kultúrneho, športového, či spoločenského života v našej obci. Snažili sme sa podporovať, tak ako doteraz všetky doterajšie akcie a aktivity v kultúrnej, športovej, či spoločenskej oblasti, ktorých je vďakabohu a ochotným ľuďom stále mnoho. Zároveň pokračujeme v Pohorelskej zabíjačke,
v organizovaní folklórneho večera: Pohorelá dedina ako klenotnica. Za toto všetko patrí moja vďaka všetkým ktorí prispeli či už finančne, organizačne, svojou účasťou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Sme otvorení novým nápadom, či konštruktívnej kritike a pevne verím, že naša obec
v tomto roku ešte viac ožije a jej dobré meno sa bude šíriť čo najďalej.
Prichádzajúci rok je rokom parlamentných volieb, ktoré budú rozhodujúce pre smerovanie financovania obcí a smerovanie celej našej krajiny. Preto Vám vážení občania prajem správne rozhodnutie a ja osobne si želám čo najvyššiu účasť našich občanov v parlamentných voľbách ako
vyjadrenie názoru a rozhodnutia našich občanov.
V mojom želaní do nového roka sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu a
údržbu majetku našej obce, ako aj prispeli k rozvoju kultúry, športu a vzdelávaniu našich obyvateľov. Veľmi si cením spoluprácu so všetkými
organizáciami pôsobiacimi v obci: so Základnou školou s materskou školou, občianskymi združeniami, súkromnými spoločnosťami, ale aj jednotlivcami - vami občanmi. Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám v novom roku pevné zdravie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných
úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa Vám podarí prekonať a opäť vo vašom živote bude svietiť slnko. Budem sa zo
všetkých síl snažiť naďalej napĺňať vaše potreby a záujmy. Ešte raz ďakujem všetkým naším obetavým občanom, podnikateľom, poslancom
obecného zastupiteľstvo ako aj všetkým zainteresovaním, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju, oživeniu
spoločenského, kultúrneho i športového života.
V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote!
Prajem Vám všetko dobré v novom roku 2020!
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu plastov
28. 1.

25. 2.

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
zmesového komunálneho odpadu
15.1.

29. 1.

12. 2.

26.2.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

Podporte hlasovaním projekt obnovy parku v Pohorelskej Maši
26.1. PIETNY AKT
pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce
na námestí pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

Obec Pohorelá sa uchádza o grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Pre úspešný výsledok je potrebné za projekt zahlasovať.
Cieľom projektu je park zrevitalizovať a vytvoriť na tomto mieste malú komunitnú záhradu. V krásnom prostredí košatých stromov sa budú realizovať rôzne školenia o prírode, environmentálnej výchove, bylinkách,
či poľovníctve.
Pošlite SMS v tvare HLAS(medzera)88 na číslo 0902 020 292.
Hlasovanie prebieha od 20. 1. do 31. 1. 2020. Cena spätnej SMS je 0, - € s DPH. Hlasujúci hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 9. 12. 2019
Uznesenie č. 49/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
2. zmeny a doplnenia programu obecného zastupiteľstva v takom znení, ako je program uverejnený na titulnej strane návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 50/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:

1. zapisovateľku: Anna Syčová;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.

B. SCHVAĽUJE:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Jozef Baran;

15.2. FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
areál amfiteátra od 12:00 hod.

16.2. ŠK Orlová – ŠK Slovan Modrý Kameň
súťažné stretnutie 7. kola krajskej šachovej
4. ligy C21 – školská jedáleň od 10:00 hod.
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

C E L O R O Č N E
NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:

CVIČENIE SENIOROV
Utorok 15:00 – 16:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL
Streda 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok: žiaci 16:00 – 18:00, dospelí 18:00 – 20:00

Výbor ZO SZPB Pohorelá a Obecný úrad
v Pohorelej
pozývajú
všetkých občanov na
oslavy
75. výročia
oslobodenia
obce,
ktoré sa uskutočnia
v nedeľu 26. januára
2020 o 14:00 hod. na
pohorelskom námestí
pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen.
Zároveň pozývame všetkých členov ZO SZPB Pohorelá na Členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 26. januára 2020 o 14:30
hod. v školskej jedálni.

C. VOLÍ:
1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Ľubomíra Lysinová;

Uznesenie č. 51/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k návrhu rozpočtu na roky
2020 - 2022;
2. výhľadový rozpočet na roky 2021 a 2022.

B. SCHVAĽUJE:
1. rozpočet Obce Pohorelá na rok 2020 v štruktúre podľa prílohy 1 a programov podľa prílohy 2 nasledovne;
bežné príjmy obce: 1.497.021 €
kapitálové príjmy obce:
-€
príjmové fin.operácie: - €
bežné výdavky obce: 744.775 €
kapitálové výdavky obce: 108.285 €
výdavkové fin.operácie: - €
bežné príjmy ZŠsMŠ:
21.530 €
bežné výdavky ZŠsMŠ: 665.491 €
Príjmy Obec a ZŠsMŠ spolu: 1.518.551 €
Výdavky Obec a ZŠsMŠ spolu: 1.518.551 €

Uznesenie č. 52/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:

1. zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020.

Uznesenie č. 53/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:

1. zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 4/2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020.

Uznesenie č. 54/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:

1. zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.

Uznesenie č. 55/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. kompetenciu starostovi obce v zmysle § 11, bod 4. písmeno b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a to vykonávať úpravu rozpočtu na položkách aj opakovane do výšky 5.000 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení.

Uznesenie č. 56/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v ZŠ s MŠ Pohorelá v školskom roku 2018/2019.

Uznesenie č. 57/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 Základná škola s materskou školou Pohorelá.

Uznesenie č. 58/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie ZŠ s MŠ Pohorelá školský rok 2019/2020.

Uznesenie č. 59/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie školský rok 2019/2020
ZŠ s MŠ Pohorelá.

Uznesenie č. 60/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. schvaľuje zmenu rozpočtu obce Pohorelá č. OZ 05/2019 na rok 2019 a to zníženie položky príjmov finančných operácií o sumu 161 993,77 nasledovne:
Pol.
Ukazovateľ
Schválený
Upravený
Po zmene
454 Prevod finančných prostriedkov
61.697 €
223.690,77 €
61.697 €
z finančných fondov

Uznesenie č. 61/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. zvýšenie platu starostky obce o 20 % s účinnosťou od 01. 01. 2020.

Uznesenie č. 62/2019:
1. informácie starostky obce.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne
poukázať určité percento zo svojej už zaplatenej dane z
príjmov v prospech neziskových organizácií na realizáciu
verejnoprospešných aktivít.
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžu poukázať 2% dane z príjmov na tlačive „Vyhlásenie o poukázaní sumy...“. Údaje
do tohto „Vyhlásenia...“ vyplnia z tlačiva „Potvrdenie
o zaplatení dane“, ktoré im vystaví zamestnávateľ. Vyplnené a podpísané tlačivá „Vyhlásenie...“ a „Potvrdenie ...“
doručia zamestnanci na Daňový úrad podľa miesta svojho
trvalého pobytu (príp. organizácii, ktorej poukazujú %
z daní). Vypočítaná suma 2% dane z príjmov musí byť minimálne 3,- €. Tlačivá a bližšie informácie aj na www.pohorela.sk
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré
podávajú daňové priznanie, údaje potrebné pre poukázanie % dane z príjmov vypĺňajú do tlačiva daňového priznania.

Pred 90 rokmi sa narodil
Jozef Vojtko Kubanda
– ekonóm, vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 14.1.1930 v Pohorelej (otec Karol Vojtko-Kubanda,
matka Anna rod. Puťošová).
Študoval na gymnáziu v Revúcej, na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1949-1954). Od roku 1954 pracoval ako odborný a od 1962 ako vedecký pracovník Ekonomického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave, od roku 1969 prednášal
na Katedre plánovania národného hospodárstva a cien Vysokej
školy ekonomickej. Vo vedeckom výskume sa zameral na teoretické otázky rozvoja socialistického hospodárstva.
Bol členom prognostického tímu, ktorý vypracoval syntézu Prognóza ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej
socialistickej republiky do roku 2010, kde spochybnil dogmatické
základy komunistického ekonomického systému. Bol autor monografií a vyše 70 článkov a štúdií vo vedeckej a odbornej tlači.
V roku 1972 bol spoluzakladateľom Výskumného ústavu cenového v Bratislave. Zomrel v Bratislave 20. júla 1989.

O 2% z Vašich daní sa tento
rok v našej obci uchádzajú:
Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt.Nálepku 291, Pohorelá, IČO: 37891324
Občianske združenie PLŤ,
Pohorelská Maša 84, Pohorelá, IČO: 37824856
Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej,
Kpt.Nálepku 852, Pohorelá, IČO: 37950835
Telovýchovná jednota Mladosť Pohorelá,
Pohorelá 780, Pohorelá, IČO: 17060711

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
88 rokov
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 42

84 rokov
Anna Kanošová, Kpt. Nálepku 153

82 rokov
Veronika Baksová, Kpt. Nálepku 15
Anna Refková, Clementisova 723
Anna Krupová, Kpt. Nálepku 18
Gabriela Kanošová, Clementisova 781

81 rokov
Helena Baranová, Clementisova 771

80 rokov
Jozef Garec, Clementisova 779
Mária Šajšová, Kpt. Nálepku 178
Anna Pompurová, Orlová 588
Františka Chromčová, Kpt. Nálepku 314
Magdaléna Vašíčková, Pohorelská Maša 13

75 rokov
Anna Demová, Kpt. Nálepku 178
Katarína Polláková, Pohorelská Maša 11

70 rokov

NA ŠTEFANA V ŠPORTOVEJ NÁLADE
V sobotu 26. decembra sa v miestnej telocvični uskutočnil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev ulíc. Toto
tradičné „štefanské športovo-spoločenské stretnutie pohoreľcof, pohorelčanov a návštevníkov Pohorelej“ sa
v športovom duchu a vianočnej nálade konalo už po 26-krát.
Hojná účasť hráčov i divákov svedčí o obľúbenosti podujatia, dáva predpoklad pokračovania i do budúcnosti.
1. CLEMENTISOVA I. (Ján Tlučák, Jozef Šajša, Ján Buvala, Marek Buvala, Lenka Tlučáková, Slavomír Pôbiš )
2. JESENSKÉHO (Lukáš Janoška ml., Andrej Janoška, Matúš Janoška, André Meier, Hanka Meier, Jasmin Majer, Lukáš Janoška st. )
3. CLEMENTISOVA II. (Juraj Puťoš, Kristína Puťošová, Zuzana Puťošová, Jozef Tlučák, Erika Kurčíková, Rasťo Kráľ, Jozef Tokár )
4. KPT. NÁLEPKU (Róbert Tlučák ml., Róbert Tlučák st., Miroslav Malecký, Ján Gálik, Karol Pletka, Trčanová Jarmila, Trčan Štefan )
5. ZA POTOKOM (Michal Tlučák, Milan Tlučák, Ján Pompura, Samuel Pompura, Marek Pompura, Dávid Pompura, Jakub Bútora )
6. KOMOFCI (Ján Syč, Jozef Maťúš, Ján Baksa, Peter Polák, Milan Prč, Jozef Kanoš, Rastislav Raš i)
Usporiadatelia turnaja OZ OPORA POHORELÁ a Obec Pohorelá ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek prispeli k zdarnému priebehu podujatia a najmä sponzorom Brantner Gemer, s.r.o., Pilsner Urquel a za už dlhoročnú nezištnú
pomoc rodine Pletkovej, Puťošovej a Tlučákovej.

Anna Mecková, Orlová 512

65 rokov
Emília Kanošová, Clementisova 741
Mária Gandžalová, Pohorelská Maša 70
Jozef Kanoš, Clementisova 838
Viera Pálusová, Nová 380

60 rokov
Anna Rochovská, Nová 333
Mária Refková, Nová 378
Veronika Refková, Kpt. Nálepku 188
Ondrej Vírus, Orlová 602
Gabriela Malecká, Kpt. Nálepku 70

NOVORODENCI
Alex Krešák, Orlová 570

ZOMRELÍ
Anna Pompurová, 83 r.

Posledný deň na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho
preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
písomne alebo elektronicky (obec@pohorela.sk) je 10. február.
Obec zašle hlasovací preukaz doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku v Slovenskej republike.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti
príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom (voličom) je možné požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t.j. 28.2.
Volebné miestnosti pre okrsok 1 a okrsok 2 sa nachádzajú v spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Pohorelej
(na prízemí v novej budove Obecného úradu - Školská 349).
Pre okrsok 3 sa volebná miestnosť nachádza v budove Lesnej správy v miestnej časti Pohorelská Maša.
Bližšie informácie o voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-nrsr
a na webovom sídle obce www.pohorela.sk .

Elena Frajtová, 80 r.
Ondrej Baran, 82 r.
Milan Slíz, 75 r.
Františka Tešlárová, 93 r.

O voľbu poštou požiadalo 11 voličov, ktorí majú
trvalý pobyt v obci Pohorelá
a v čase volieb sa budú nachádzať mimo územia
Slovenskej republiky.

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

1940 (zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – SLÁVNOSTNÉ ZAPOČATIE BRANNEJ VÝCHOVY:

Z rozkazu Ministerstva národnej obrany a
Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy prikročilo sa dňa 20. januára 1940 k slávnostnému započatiu Brannej výchovy v rámci Hlinkovej gardy a za
vedenia miestnych činiteľov Hlinkovej gardy. Zainteresovaní občania boli upovedomení o započatí Brannej výchovy a o mieste srazu v našej obci obvyklým
spôsobom, bubnom. Spomenutého dňa dostavilo sa mnoho mužov o 17. hod. pred budovu rímsko katolíckeho farského úradu, kde bol sraz účastníkov.
Odtiaľ pochodovalo sa v somknutých tvaroch do hlavnej školskej budovy, kde účastníci vypočuli rozhlasový prejav o význame brannej výchovy národa z
najpovolanejších úst, prvého vojaka Slovenského štátu, generála Čatloša, ako aj prejavy miestnych činiteľov Hlinkovej gardy a vedúcich obce. Slávnostné
započatie brannej výchovy skončilo sa zaspievaním štátnej hymny. Od tohoto dňa počnúc prevádzal sa každú nedeľu odpoludnia branný a výchovný
výcvik zákonom povolaných mužov. Brannú výchovu viedli miestny záložní dôstojníci. Počas letných mesiacov bol pre poľnohospodárske práce výcvik
prerušený a pokračovalo sa v ňom odo dňa 22. septembra 1940.
ĽUDOVÝCHOVNÝ KURZ SLOVENSKÝCH DEJÍN: Ministerstvo školstva a národnej osvety nariadilo, aby v každej obci bol v dobe od 15.
decembra 1939 do 15. apríla 1940 usporiadaný kurz slovenských dejín. Učitelia tunajšej št. ľud. školy pripravovali sa svedomite na prednášky, propagovali
kurz medzi občanmi pri každej príležitosti, no s výsledkom neboli spokojní, lebo účastníkov bolo len skromne málo.

NEOBYČAJNE DLHÁ A KRUTÁ ZIMA: Január, február, marec 1940 vyznačovaly sa hojnými snehovými srážkami. V dedine a v jej blízkom
okolí bolo asi 60 cm uležatého snehu a na vrchoch viac ako 1 m. Okrem toho panovaly silné mrazy, ktoré narobily veľa škôd zvlášt na lesnej zveri a na
ovocných stromoch. V jarných a letných mesiacoch bolo vidno, koľko mladých, zvlášť kôstkovitých stromkov tohoročná zima zničila. Mrazy tiež veľmi
poškodily zemiaky, uložené v jamách na poli, ale neušetrily ani zemiaky v pivniciach pod obytnými domami. Tak sa stalo, že aj cena zemiakov, ktorá
inokedy pohybovala sa okolo 30.- Ks, stúpla až na 90.- Ks za 1q.
Premávka na hradskej a na železnici bola niekoľkokrát prerušená pre množstvo snehu a silné snehové fujavice. Snehové záveje na hradskej a na koľajniciach odpratovali obyvatelia všetkých obcí, ktorých chotárom trate prechádzajú, aby sa takto umožnila nielen premávka osôb, ale hlavne zásobovanie
ľudu. Vcelku možno tohoročnú zimu prirovnať k zime v r. 1929, ale vtedy bolo menej snehu.

1950 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) - ZMENA SOBÁŠOV: Od 1. januára 1950 nastala zmena sobášov. Od tohoto dňa podľa nového zákona
novomanželia najprv sobášia sa na Miestnom národnom výboru a len potom, keď chcú môžu sa ešte sabášiť i v kostole cirkevným sobášom. Novotou
civilného sobášu pred Miestnym národným výborom je, že snúbenci dobrovoľne dohodnú sa na užívaní spoločného priezviska, alebo každý môže používať
i svoje doterajšie priezvisko. Rozhodnutie zistí sa zápisnične.
POPULAČNÉ HĽADISKO 1950: V roku 1950 bolo v tunajšom matričnom obvode celkom 64 narodených detí, z toho 4 z Pohorelskej Maše, zomrelo
10 detí. V roku 1950 bolo 20 sobášov. V roku 1950 zomrelo 39 ľudí, z nich 5 bolo z Pohorelskej Maše.

1970 (zaznamenal kronikár Július Orolín) - POPIS OBCE :

Naša obec sa naďalej neustále rozrastá. Z roka na rok mení svoj vzhľad. Staré domy miznú
a nové vyrastajú ako huby po daždi. V tomto roku v porovnaní s minulým rokom si občania postavili o desať domov viac. Nové moderné domy si postavili:
Baran Ondrej, Chromč Jozef, Puťoš Ondrej, Vojtko Ondrej, Paroš Karol, Malecký Štefan, Terek Jozef, Borlok Jozef, Polák Cyril, Hraško Štefan , Refka
Jozef, Baksa Matej, Šulej Ján, Mačkinová Mária.
Miestny národný výbor po celý rok uskutočňoval dokončovacie práce na budove, v ktorej po dokončení v prízemí majú byť pošta, obchod s
obuvou a opravovňa elektrických spotrebičov, rádií a televízorov.
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