informačné noviny Obce Pohorelá;
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k prezentácii našej obce na Horehronských dňoch spevu a tanca.

ročník XIII.;

AUGUST 2017;

- ZADARMO -

Striedanie v školských laviciach

(foto: J.Tkáčiková, M.Latináková)

Brány našej školy v júni opustili: zľava: Martin Refka, Jakub Mišurda, Martin Zlúky,
Mário Hlaváčik, triedna učiľka Mgr. Renáta Kantorisová, Matej Bútora, Vanesa Kulifajová, Veronika Borloková, Petra Homolová, Leo Pajer (na fotografii chýba Kováčová Daniela). Mnoho úspechov na ďalšej ceste životom!

V septembri už do školských lavíc zasadnú terajší predškoláci: Lucka Gandžalová,
Magdalénka Kanošová, Dianka Vojtková, Lucia Zlúkyová, Samko Rochovský, Gabrielka Medvegy, Jakubko Pompura, Marianka Baksová, Zdenko Maťúš, Livka Vlčeková, Peťko Frajt, Kristínka Rašiová. Želáme úspešný a šťastný školácky život!

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor
využite na zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť
kamkoľvek na stranu, stačí ho presunúť myšou.]

foto: J Bialiková

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu plastov
15. august

12. september

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
2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred brány už deň vopred, pretože
sa zbiera od 7:00 hod.!

Otvorenie Detského dopravného ihriska v Pohorelej

26.8. TJ Mladosť

–

FK Sokol Nemecká

16:00 - majstrovské futbalové stretnutie
4. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

27.8. OSLAVY 73. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

9.9. TJ Mladosť

–

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov schválila Nadácia Volkswagen
Slovakia žiadosť našej základnej škole o grant vo výške 1 000 € a zvyšné náklady 378,80 €
boli hradené z vlastných príjmov školy.
Otvorenie Detského dopravného ihriska v Pohorelej realizovaného na základe Zmluvy
o poskytnutí grantu č. 140/16_MA sa uskutočnilo dňa 7.6.2017 o 10:00 hod. na asfaltovom
ihrisku nad telocvičňou Základnej školy s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá,
okres Brezno. Otvorenie bolo realizované v súčinnosti s pracovníkmi Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru Brezno v zastúpení: riaditeľ OR PZ Brezno –
plk. Mgr. Kamil Kmeť, riaditeľ ODI OR PZ Brezno – pplk. Ing. Rastislav Čupka, dopravný inžinier – kpt. Ing. Erik Baláž, referent špecialista skupiny prevencie – por. PhDr. Slávka Piliarová, referent – práp. Bc. Katarína Kánová. Na otvorení DDI boli prítomní starostka obce
Ing. Jana Tkáčiková, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr. Jozef Šajša, zastupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
pre základnú školu Mgr. Erika Bialiková, pedagógovia Mgr. Mária Huťová, Mgr. Terézia Šajšová, PaedDr. Gabriela Kanošová, Mgr. Lenka Sidorová, Mgr. Ivana Zlúkyová, pedagogické
asistentky učiteľa Bc. Jana Tlučáková, Mgr. Dana Simanová, Mgr. Martina Kantorisová
a osemdesiat žiakov prvého až štvrtého ročníka.
Zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách sme zabezpečili ich praktickým výcvikom a špecializovaným teoretickým vyučovaním na novom Detskom dopravnom ihrisku v Pohorelej. Výcvik viedla por. PhDr. Slávka Piliarová za pomoci
svojich kolegov. Cieľom výcviku bolo poznať prenosné dopravné značky a riadiť sa podľa
nich. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej
premávky. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. Vedieť zavolať
a poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli, kolobežke a kolieskových korčuliach. DDI budú využívať naši škôlkári a žiaci všetkých ročníkov základnej školy
na vyučovaní, ale aj v mimoškolských aktivitách. Ihrisko bude k dispozícii aj na krúžkovú činnosť.
Naše Detské dopravné ihrisko by sme radi ponúkli aj iným školám v našom okolí,
nakoľko sa v okrese Brezno nenachádza žiadne DDI. Ihrisko bude slúžiť na osvojenie si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky, nadobudnutie konkrétnych zručností a návodov na riešenie určitých dopravných situácií v praktickom živote.
Mgr. Erika Bialiková

ŠK OPL Poniky

15:30 - majstrovské futbalové stretnutie
6. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda

23.9. TJ Mladosť

–

OFK Slovenská Ľupča

15:00 - majstrovské futbalové stretnutie
8. kola oblastnej súťaže mužov - I. trieda
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

V sobotu 15. júla sa na viacúčelovom ihrisku uskutočnil už 8. ročník hokejbalového
turnaja POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL SUMMER CLASIC – súťaž o KANTACUP.
Konečné poradie: 1. miesto Banská Bystrica 11 bodov, 2. Oravská Polhora 8 b., 3. Gadi
Pohorelá (Jozef Garec, Ján Syč, Maroš Siman, Miroslav Pompura, Matúš Balaž, Jozef
Tlučák, Adam Bošeľa) 7 b, 4. Valaská 5 b, 5. Mladosť Pohorelá (Ivan Tešlár, David
Zibrík, Marek Kuklica, Adam Baksa, Jakub Černák, Jozef Hrčak, Andrej Styk, Jakub
Caban, Tomáš Lórenc) 1 b.

Okresné riaditeľstvo PZ SR
v Brezne VARUJE PRED PODVODNÍKMI A ZLODEJMI
Policajný zbor upozorňuje občanov na
protiprávnu činnosť páchanú na senioroch,
pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do
omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.
Ponúkame
niekoľko
rád,
čo
robiť,
ak ste dostali pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu,
labužnícku show, výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
 Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje
na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke
na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
 Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.
 Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
 Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
 Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky
alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí
alebo zálohy za tovar.
 Pozorne si prečítajte všetky dokumenty,
ktoré podpisujete.
 Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali
nátlak či vyhrážanie, kontaktujte políciu na
čísle 158.
 Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez
udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete
však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o
úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní
od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení
uzatvorených
zmlúv
nájdete
na
www.forumseniorov.sk.
 Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159);
Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania:
112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135;
Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová
linka pre pomoc starším: 0800 172 500.

FIDE OPEN Pohorelá 2017
V nedeľu 30. júla podvečer sme zdarne ukončili už
17. ročník v praktickom šachu. Hoci je v propozíciách
uvádzaný ako len ako XVI. v poradí, v skutočnosti ho
organizujeme od roku 2000.
Tohto roku nás poctili svojou účasťou aj hráči zo
susedných štátov a to Z Čiech, Ukrajiny a Poľska.
Na turnaji od štvrtku 27 júla poobedia zápolilo spolu
32 hráčov, ktorí absolvovali po sedem partií.
Najlepšie si počínal najstarší hráč - 76-ročný medzinárodný majster IM Evgenij Piankov hráč zo Sevastopoľskej Ukrajiny.
Na druhom mieste skončil český šachový majster
FM Petr Kačírek z oddielu Panda Rychnov nad Knežnou.
Tretí v poradí bol Ján Krajňák z Eltra OŠK Margecany.
Vecnými cenami boli po kategóriách odmenený Jozef Kanoš – ako najlepší domáci hráč,
Ján Petrovský z Podbrezovej ako najlepší dôchodca, Ján Horák – najlepší do 1900R, Marek Nosál
– najlepší do 1700R, Marcel Hanina – najlepší do
1500R.
Turnaja sa okrem iných zúčastnili aj naši mladí šachisti - Adam Kanoš , Róbert Tlučák, Miroslav Dudáš,
ktorí mali na turnaj voľný vstup, a mohli tak okúsiť atmosféru veľkého turnaja a zahrať si so silnými hráčmi.
Možno to mohlo využiť aj viac školákov a zbierať
skúsenosti na takomto podujatí.
Podrobné výsledky na:
http://chess-results.com/tnr285460.aspx.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí ústretovosťou a pomocou prispeli k úspešnému zorganizovaniu tohto podujatia, a to: Obecnému úradu v Pohorelej, ZŠsMŠ Pohorelá, KŠZ B.Bystrica, pánovi Petrovi Pletkovi a pánovi Jánovi Pompurovi a samozrejme všetkým nemenovaným, ktorí fyzicky všetko vykonali.
za ŠK Orlová Pohorelá Jozef Kanoš

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
86 rokov
Mária Kybáková, Orlová 582

80 rokov
Anna Šťavinová, Jánošíkova 415

75 rokov
Anna Rosiarová, Pohorelská Maša 47

70 rokov
Mária Halušková, Nová 338

65 rokov
Ján Glejdura, Kpt.Nálepku 185
Ferdinand Mecko, Orlová 461
Jozef Haľak, Partizánska 551

60 rokov
Mária Barančoková, Pohorelská Maša 70

NOVOMANŽELIA
Peter Latinák, Brezno
a Katarína Knižková, Za Vŕšok 217
Matej Malecký, Jánošíkova 474
a Janka Baksová, Orlová 577

NOVORODENCI
Melánia Syčová, Clementisova 747
Simona Vojtková, Pohorelská Maša 35
Mia Gálik, Jánošíkova 473
Debora Pánisová, Orlová 659
Martin a Matúš Syč, Orlová 618
Jasmína Róberta Pokošová, Za Hronom 835
Matej Hrčák, Za Vŕšok 216
Diana Pištoľová, Za Hronom 833

Svätá omša pri sv.Kríži
v sedle Andrejcovej
pri príležitosti blížiaceho
sa sviatku
Povýšenia svätého Kríža
sa uskutoční v sobotu
2. septembra 2017 o 11:00 hod.
(v prípade priaznivého počasia)
Zo železničnej stanice (675 m n.m.) po
modrej turistickej značke trvá do sedla Andrejcovej (1450 m n.m.) turistickým tempom výstup (cca 6,5 km) cca 2,5 hod..
Odvoz menej zdatných zabezpečia Ávie
– pôjdu o 9:00 hod. zo železničnej stanice.
(Záujemcovia nech čakajú v obci na autobusových zástavkách.)

NOC ODVAHY
Posledný školský víkend začínali naši predškoláci veľmi netradične - Nocou odvahy. Stretnutie bolo naplánované v piatok večer
o 18:00 v škôlke a prvá aktivita bola na dopravnom ihrisku. Kedže
predškoláci celý školský rok tvorili skvelý vedecký tím, čakali ich
dve zaujímavé aktivity.
Po návrate do škôlky im ďalšie prekvapenie pripravila Kristínka Gandžalová. Veľmi zaujato porozprávala nielen o husličkách, ale aj o jej rozhodnutí stať sa huslistkou. Hra na tomto nástroji deti očarila, spoznali podľa melódie mnohé ľudové pesničky, a aj si zatancovali.
Potom im dobre padla ovocná hostinka, pochutili si aj na šiškách a pagáčikoch. Než sa všetci vydali hľadať zlatý poklad, teda
po zotmení, deti si vyberali balóny a skrášľovali ich svojou kresbou. Kresbu striedali s hrou Na balóny, ktorá ich rozosmiala a žiadali si jej opakovanie. Pri hľadaní pokladu im pomáhala hviezda
Severka a po putovaní dedinou ich zaviedla k školskému jazierku.
S nájdenými dukátmi sa pekne podelili.
Spokojní sa vrátili do škôlky a v priebehu ďalšej hodinky sa postupne dostali do pyžamka a na miesto nočného spánku. Pri
dvoch rozprávkach o Tomášovi deti postupne usínali. Hoci sa pomaly blížila polnoc, ráno boli čulí a pokračovali v hrových aktivitách až do príchodu rodičov.
- PaedDr. Dagmar Krupová -

ZOMRELÍ
Mária Tlučáková, rod. Janošková
Kpt.Nálepku 149;
86 r.
Anna Krišteková, rod. Kalmanová
Clementisova 788; 73 r.
Adela Harvanová, rod. Čonková
Za Hronom 829;
62 r.
Ján Haľak,
Orlová 644;

76 r.

Ján Babeľa
Nová 322;
45 r.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 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 energetika - Distribúcia, a.s. a to: v pracovných
dňoch od 4. do 20. septembra 2017. Konkrétne časy odstávok a konkrétne odberné miesta a lokality v obci, v ktorých bude obmedzená
distribúcia elektriny, sú uvedené na internetovej stránke obce www.pohorela.sk a na úradnej tabuli.

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

1937 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – SMRŤ SLOVENSKÉHO BÁSNIKA A SPISOVATEĽA: V druhú nedeľu augustovú, dňa 8. augusta 1937
vyslala bratislavská vysielačka do celého sveta smutnú zvesť, že Martin Rázus zomrel. Táto trúchlivá zpráva bolestne zapôsobila na všetkých
roduverných Slovákov, lebo toto preca len nikto neočakával, trebárs sa všeobecne vedelo, že básnik a spisovateľ, zvaný „svedomie národa“, chorľavie.
V osobnosti Rázusovej stratili sme my, Slováci veľkého spisovateľa, politika a evanjelická cirkev šľachetného kňaza. Navždy onemely ústa, ktoré v
prevratových časoch smele prisahaly za všetkých Slovákov: „Prisaháme ..... otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme!“ Odišiel neohrožený národný
bojovník, aby sa viac nevrátil. S jeho telesnými pozostatkami rozlúčil sa slovenský národ jak v Brezne, kde zomrel a po prevezení v Banskej Bystrici,
kde telo jeho uložené bolo k večnému spánku. Zanechal nám po sebe nehynúci literárny poklad, shrnutý do dvaciatich siedmich zväzkov. Jeho spevy,
básne, romány divadlá a úvahy dlhé časy hlásať budú veľkosť svojho tvorcu.
Martin Rázus zomrel privčas. Bol v najlepších rokoch, veď ho čakala ešte len pädesiatka. No jeho dedictvo neprežije sa tak skoro ako bol krátky
jeho pozemský život. Toto zaznamenávam nielen preto, že Martin Rázus ako básnik a spisovateľ patril celému národu a len preto by ho bolo hodno
aj v pamätnej knihe spomenúť, ale aj preto, lebo súc farárom v Brezne n/Hronom často navštevoval horehronské obce a nich myslím najviac Pohorelú.
Veď raz už v čase, keď ho choroba obličiek trápila bol povedal, že rád chodí po horehronských obciach už aj preto, aby poznal spoločenské, sociálne
pomery kraja, ktoré vraj v nemalej miere dávajú mu témata alebo aspoň postavy k jeho románovej tvorbe.
Náš pospolitý ľud poznajúc ho najviac ako dobrého človeka a člena národného zhromaždenia, navštevoval ho na breznianskej fare, aby mu v rôznych
záležitostiach osobnej povahy pomohol. On chudák trebárs bol akokoľvek zaujatý či už prácami tvorivými (básnickými a spisovateľskými) a či prácou
pastorizačnou, trápený neduhom obličiek, pomáhal ľudu ako ešte vládal.
Keď ho hádam ľud nebude spomínať ako obohatil našu spisbu slovenskú, vďačne si naň spomenie ako na milého, obetavého svojho pomocníka. Nech
mu je slovenská zem, ktorú toľko razy ospevoval v svojich prácach, ľahká.
SKÚŠKA BETÓNOVÉHO MOSTU: Na 104 strane tejto pamätnej knihy bol som uviedol, že stavba betónového mostu nad potokom Pohorelky
nemohla byť ešte v roku 1936 dohotovená pre nepriaznivé počasie a že sa tak stane len v budúcom roku. V roku 1937 však podnikateľ začal neskoršie
s prácou okolo tohto mostu, tak že most nemohol byť ani na jar dokončený, len v mesiaci auguste. S výstavbou mal byť podnikateľ, podľa dojednania
s obcou, hotový 31. mája 1937. Pretože sa tak nestalo, mal podnikateľ ing. Jozef Slíva platiť obci penále. Na druhej strane obec mala podnikateľovi
platiť úroky z omeškanej platby. Vec s konečnou platnosťou rozhodne krajinský úrad
Keď most konečne dohotovený dňa 27. augusta, prevzala ho obecná rada do vlastnej správy. Pri tejto príležitosti za zemedeľsko-technickú správu
krajinského úradu bol prítomný ako správca stavby ing. Jozef Retkay a podnikateľ ing. Jozef Slíva. Za prítomnosti obecnej rady ako aj vyššie
spomenutých pánov inžinierov bola prevedená zaťažujúca skúška na novom betonovom moste. Veľký a široký voz vypožičaný z továrne v Pohorelskej Maši naložil sa ohromným množstvom kameňa, ktorý sa zvýšil zo zo stavby mostu, ťahaný bol koňmi po šírke a dĺžke mostu. Váha voza spolu
s nákladom činila asi 10 tún, kým úradne stanovená nosnosť mostu bola 8 tún. Počas zaťažkávajúcej skúšky bol pod mostom postavený nivelizačný
stroj, ktorým sa malo zistiť, či mosť poťažne betónová doska jeho sa niekde pod nákladom neprehne. Takáto ba ani iná chyba, čo sa týka nosnosti
mostu, zistená nebola.
Firma ing. Dr. A. Slíva a ing. Jozef Slíva dosiaľ obci konečné vyúčtovanie za stavbu mostu nepredložila a ani most dosiaľ kolaudovaný nebol. (do
31.12.1937).
1947 (zapísal kronikár Anton Vajcík) - ÚSTAV SV. ROCHA V POH. MAŠI: V osade Pohorelá - Maša v bývalom Coburgovskom kaštiely nachádzajúci sa Ústav Sv. Rocha bol v správe Ústrednej karity na Slovensku ( UKS ) . Opatroval asi 76-85 väčšinou nevyliečiteľne chorých. Duchovným
správcom bol Martin Konopa. Od 1. VII. 1947 mení sa názov ústavu na Štátny liečebný ústav pre chronicky chorých.
VOJSKO V ŠKOLSKÝCH BUDOVÁCH: V lete r. 1947 boli v školských budovách ubytovaní vojaci vo spojitosti s akciami proti Benderovcom.
POMNÍK NA PAMIATKU PADLÝCH: Na pamiatku padlých za prvej a druhej svetovej vojny postavila obec na namestí pred družstvom Budúcnosť pomník. Slávnosť odhalenia pomníka bola v rámci osláv tretieho výročia Slov. nár. povstania dňa 29. augusta 1947. Slávnostnú reč povedal člen
Slov. nár. rady Ľudovít Borteľ, predseda Okr. národného výboru. Za Doplň. okr. veliteľstvo v mene vojenskej správy prehovoril ppl. Oskár Lichner,
vel DOV v Banskej Bystrici. K programu prispeli žiaci miestnej meštianskej a ľudovej školy. Slávnosť usporiadal Miestny nár. výbor za spoluúčasti
Miestnej osvetovej rady. Náklad na pomník bol uhradený z výnosu sbierky od miestnych občanov. Obec z vlastných prostriedkov nemusela ničím
prispieť. Celkový náklad činil 33. 806.- Kčs.
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