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ročník XIII.;

DECEMBER 2017;

- ZADARMO -

A zas nám nadišli tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.
Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka Vás obchádza nešťastie a smola.
Prajeme Vám šťastný nový rok,
aby bol úspešný každý Váš krok
a vianočná atmosféra nech pretrvá po celý rok.

V týchto dňoch slávi 90 rokov svojho plodného života posledný žijúci partizán a účastník 2. svetovej vojny z našej obce, člen
Základnej organizácie SZPB Pohorelá, p. František Tlučák.
Na návrh Oblastného výboru Brezno mu Ústredná rada SZPB pri tejto príležitosti udelila zväzové vyznamenanie Za obetavú prácu
pre SZPB. V sobotu 2. decembra sa výbor ZO zišiel, aby spolu s ním oslávili jeho jubileum. Odovzdali sme mu kyticu kvetov, upomienkové
darčeky a pozdravné listy.
Po gratuláciách a prípitku sme zaspomínali na jeho prvé zapojenie sa do
povstania v skupine A.S.Jegorova v oblasti Latiborskej hole. (Potom prešiel
do oblasti Martina-Priekopa a Vrútky, neskoršie pri ústupe do hôr bol zajatý a
odvlečený do koncentračného tábora v Mulhbergu, potom pracoval pri výstavbe letiska vo Falkenbergu a neskôr pri presune do mesta Torgau sa mu
podarilo ujsť a cez Plzeň a Prahu sa dostal domov.)
Oslava narodenín pokračovala a pri tónoch akordeónu, ktorý majstrovský ovládal tajomník našej organizácie Jožko Maťúš, zaspievali sme niekoľko
krásnych starších piesni aj s povstaleckou tematikou. Prekvapilo nás ako sa
rozospieval aj náš oslávenec a aký príjemný má hlas. Poobedie nám rýchlo
ubehlo a boli sme úprimne potešení, ako náš Ferko pri nás pookrial a ďakoval
nám za príjemne chvíle, ktoré strávil v našej spoločnosti. Rozlúčili sme sa s
prianím, že sa stretneme pri oslavách jeho stých narodenín.
J.Lakanda – predseda výboru ZO

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 1. 12. 2017
Uznesenie č. 39/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing.Róbert Tlučák, Peter Frajt, Peter Pletka;
2. zapisovateľku: Annu Syčovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Marek Syč, PhD., Bc. Maroš Siman.

Uznesenie č. 40/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Návrhy p. Miroslava Maleckého na vysporiadanie zariadenia posilňovne vo viacúčelovej budove na
Sihle (3 návrhy).

Uznesenie č. 41/2017:

30.12. ŠACHOVÝ TURNAJ
vianočný turnaj v RAPID-šachu
(ŠK ORLOVÁ)

30.12. MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ
V STOLNOM TENISE
vianočný turnaj mužov a žien
všetkých vekových kategórií
od 10:00 hod. v telocvični ZŠ
(OZ OPORA)

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE
1. prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 1311/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 64 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Baran, rod.
Baran, nar. 30. 3. 1959, bytom: M.R.Štefánika 683, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 192,00
EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
b) parc. číslo 1312 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 12 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Baran, rod.
Baran, nar. 30. 3. 1959, bytom: M.R.Štefánika 683, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 36,00
EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu k pozemku
zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 42/2017:

28.1. ŠK ORLOVÁ
– ŠK Junior CVČ B.Bystrica „B
súťažné stretnutie 5. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k návrhu rozpočtu na roky 2018
–2020.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020.
3. Rozpočet obce Pohorelá na roky 2019 a 2020.
B. SCHVAĽUJE:
Rozpočet obce Pohorelá na rok 2018 v nasledovnej štruktúre:
bežné príjmy obce: 1.216.231 € kapitálové príjmy obce:
5.000 € príjmové fin. operácie: 101.697 €
bežné príjmy ZŠsMŠ:
12.580 € kapitálové výdavky obce: 205.429 € výdavkové fin. operácie:
0€
bežné výdavky obce: 570.251 €
bežné výdavky ZŠsMŠ: 559.828 €

Uznesenie č. 43/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Žiadosť p. Anny Prčovej o odkúpenie časti pozemku KN-C 1364/2 a časti pozemku KN-C 114.

Uznesenie č. 44/2017:

pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce
na námestí pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V 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. 6/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok
2018.

28.1. VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Uznesenie č. 47/2017:

28.1. PIETNY AKT

„O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY“
C E
L volejbalového
O R Oturnaja
ČobcíN E
25. ročník
(OÚ a OZ OPORA)

NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

ZUMBA

Pondelok 17:30 – 19:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL
Streda 18:00 – 20:00, Piatok 20:00 – 22:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
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Cieľom plaveckého výcviku bolo zvládnuť základné plavecké zručnosti a naučiť žiaka preplávať 25 m rôznym plaveckým spôsobom. Deti úspešne zvládli pohyb vo vode a dosiahli viditeľné
pokroky. Odmenou pre všetkých bol diplom za účasť na plaveckom výcviku, ktoré si deti hrdo odniesli domov.
PaedDr. Gabriela Kanošová

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej zo zasadnutia dňa 1. 12. 2017
Uznesenie č. 45/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V 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. 7/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018.

Uznesenie č. 46/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V 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. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2018.

Uznesenie č. 47/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle §11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Uznesenie č. 48/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 69/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 10/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá.
Uznesenie č. 49/2017:
Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Záznam o výsledku kontroly prínosov investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
vyhotovený Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky č. poverenia: 1654/16, zo dňa 28. 6. 2017, číslo:
Z-009209/2017/1070/DPA.
Uznesenie č. 50/2017:
Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Upozornenie prokurátora č. Pd 75/17/6603-4 zo dňa 10. 10. 2017.

Uznesenie č. 51/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Vstup obce Pohorelá za člena združenia „Iniciatíva stredné Slovensko“ so sídlom: Mestský úrad Banská Bystrica, ul. Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Uznesenie č. 52/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. zámer zámeny majetku obce – zámennú zmluvu pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Pohorelá KN-C
a) parc. číslo 1285 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, k.ú. Pohorelá, obec Pohorelá, okres Brezno, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 397 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
b) za pozemok KN-C parc. číslo 1288/1, zapísaný na LV č. 298, k.ú. Pohorelá, obec Pohorelá, okres Brezno, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 383 m2, ktorého výlučným vlastníkom je Karol Haluška, rod.
Haluška, nar. 27. 4. 1944, bytom: M. R. Štefánika 688, 976 69 Pohorelá.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o susediace pozemky rovnakého druhu a približne totožnej
výmery, ktorých zámenou dosiahne obec scelenie s ďalšími pozemkami vo vlastníctve obec a to s parcelami KNC 1301, KN-C 1302, KN-C 1310, KN-C 1309.

Uznesenie č. 53/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. BERIE NA VEDOMIE:

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
90 rokov
František Tlučák, Clementisova 808

86 rokov
Júlia Poláková, Hviezdoslavova 62

85 rokov
Júlia Haľaková, Nová 329

83 rokov
Mária Kanošová, Kpt.Nálepku 11

82 rokov
Emília Janošková, Jánošíkova 453

81 rokov
Milan Janoška, Jánošíkova 453
Júlia Adamová, Jánošíkova 455

80 rokov
Mária Syčová, Orlová 616

75 rokov
Rudolf Polák, Za Vŕšok 222
Eva Rosiarová, Pohorelská Maša 27
Anna Baranová, Jánošíkova 397
Anna Jakubčová, Za Vŕšok 229

70 rokov
Mária Šulejová, Jánošíkova 397
Ján Mikolaj, Clementisova 818

65 rokov
Oľga Vojtková, M.R.Štefánika 698
Mária Krupová, M.R.Štefánika 716
Jozef Puťoš, Hviezdoslavova 41
Tibor Turošík, Pohorelská Maša 80

60 rokov
Jozef Gábor, Pohorelská Maša 5

1. informácie starostky obce.

Súťaže v anglickom jazyku „Let´s play“
13. december bol pre žiakov 4.A triedy Jožka Šajšu a Lili Bernadičovú náročný, pretože po minuloročnom víťazstve Jakuba Kanoša
a Bianky Tlučákovej ich čakala dôležitá úloha – obhájiť toto víťazstvo. A
podarilo sa. Základná škola v Heľpe zorganizovala už tretí ročník súťaže
v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa. Súťažilo sa opäť vo dvojiciach,
aby deti nabrali odvahu, veď anglický jazyk sa učia iba druhý rok. Naši
žiaci spomedzi horehronských i breznianskych súťažných tímov najlepšie uspeli v písomnej a praktickej časti, ktorá zahŕňala dialóg na tému
V obchode s ovocím a zeleninou. Svoje vedomosti museli preukázať
v týchto tematických okruhoch: Školské potreby, Pocity, Čísla 0 – 100, Nakupovanie, Zvieratá, Moje telo, Jedlá a nápoje. Dúfame, že 1. miesto, ktoré
získali bude pre nich i ostatných spolužiakov dobrou motiváciou do
ďalšieho učenia. Gratulujeme
(Mgr. Zlúkyová, Mgr. Kalmanová)

Pohorelskí siláci súťažili
V sobotu 21. októbra si v Krčme pri mlne svoje
sily zmeralo takmer 30 súťažiacich. Konal sa tam 1.
ročník súťaže v pretláčaní MOCNÁ RUKA. Zvíťazil
Ján Laurenčík pred Petrom Kubandom a Dávidom
Tešlárom. V druhej silovej disciplíne - držanie suda
na čas zvíťazil Samuel Prč, pred Martinom Zlúkym
a Jozefom Baksom. Sprievodnou disciplínou bolo aj
pitie piva na čas – 1. Emil Holko, 2. Ján Neuzer, Ján
Tokár.

NOVOMANŽELIA
Michal Hruška, Závadka nad Hronom
a Mgr. Anna Kriváňová, Clementisova 756
Jakub Petro, Nová 362
a Klaudia Peterková, Stráne pod Tatrami

NOVORODENCI
Michaela Janošková, Jesenského 126
Tereza Pokošová, Za Hronom 833
Alenka Hlaváčová, Nová 378
Zoana Oravkinová, Clementisova 804
Barbora Klimentová, Orlová 577
Matúš Muránsky, Clementisova 766
Michal Súkeník, Za Hronom 830

ZOMRELÍ
Ján Mak
Jánošíkova 401;

72 r.

Lukáš Mikolaj
Kpt.Nálepku 255;

60 r.

Karol Petro
Partizánska 535;

87 r.

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

1937 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – URBARIALISTI - Čo je urbárnosť, kto sú bývalí urbarialisti? Urbárnosť spočívala v tom, že urbarialista, to
jest nevoľník pracoval a odvádzal urbárne dávky zemepánovi, ktorý mu zato sával do užívania pôdu. Zákonný článok IX. Z roku 1848 toto nevoľníctvo zrušil a pozemky, ktoré do tých čias urbarialisti len užívaly, prešly podľa cisárskeho patentu z roku 1853 do ich plného súkromného vlastníctva.
Tak vznikly obce bývalých urbarialistov, ktoré však nie sú totožné s neskôr utvorenými politickými obcami. Majetok miestnych urbarialistov skladá
sa z nerozdelnej čiastk, odovzdaným bývalým urbarialistom do spoločného vlastníctva a užívania.
Spolok tento užíva: 1549 štvorcových siah rolí; 14 katastrálnych jutár 216 štvorc. siah lúk; 275 k.j. 1325 š.s. pastvín a 202 k.j. 393 š.s. lesa. Plocha
táto nie je ucelená, ale rozkúskovaná na 75 menších častí nachádzajúcich sa medzi lúkami jednotlivých pohorelských občanov a preto nemôže byť
používaná ani tak veľká plocha ako sú pastviny, predurčenému cieľu. Skoro každý samostatný priestor je skalistý. Les pozostáva zväčša z ihličnatých
stromov asi 30-40 ročných. Lúky sa kosia na seno, ktoré spotrebujú samce (bujaky). Tieto lúky boly totiž prenajaté za ročné nájomné 1.000,- Kč
spolku chovateľov plemeníkov.
1947 (zapísal kronikár Anton Vajcík) – POŠTA V POHORELEJ:
Dodatkom poznamenávam, že poštový úrad je od roku 1945 premiestnený z Pohorelskej Maše do obce Pohorelá a úraduje sa v dome Martina Kršniaka, vo mlyne č.d. 108, ktorý na 10 rokov dal do prenájmu štátu pre poštu
potrebné miestnosti.
KULTÚRNE POMERY: V obci sú nasledovné školy : Štátna meštianska škola, v šk.r. 1947/48 má 3 triedy, Štátna detská opatrovňa, má 2 triedy
a v zimných mesiacoch vyučuje sa i v jednej triede Hospodárskej školy. Podrobná činnosť jednotlivých škôl opísaná je v príslušnych školských kronikách a preto je tu neuvádzam.
DIVADLÁ: Usporiadaly sa so školskými deťmi a usporiadal ich Sväz slov. mládeže.
OBECNÁ KNIŽNICA: Mala 550 sväzkov. Knihy vypožičiavaly sa jedenkrát v týždni. Počet vydaných kníh bol malý vzhľadom na počet obyvateľov. Ľudia málo čítali.
PLNENIE DVOJROČNÉHO BUDOVATEĽSKÉHO PLÁNU: Na konci roku porovnávame či a nakoľko splnily sa úlohy uložené schváleným
plánom 2 RP na rok 1947. Podľa tohto plánu malo sa urobiť celkom práce i s investíciami za 2,467. 727.- Kčs. Previedla sa práca za 3,654.417,15
Kčs, čo je o 47% viac ako bolo plánované. Uvedené je len chválou pre vedúcich činiteľov obce.
1957 (zapísal kronikár Ján Príšin) - VODOVOD – ODOVZDANIE DO PREVÁDZKY: Stavba vodovodu započatá v roku 1955
dospela v tomto roku ku koncu. Dňa 6. decembra bol vodovod daný do prevádzky. Obec je od tohoto dňa zásobená zdravou
pitnou vodou čo určite zníži počet rôznych epidemických nemocí, ktoré boli v Pohorelej časté. Vodu dodávajú celkom tri zásobárne, ktorých jedna je postavená smerom na Hrable na úbočí Skalky, druhá pri kostole a tretia nad železničnou stanicou. Pre
vodovod sú zachytené zdravé horské pramene spod holí. (Foto: Hydranty po dedine umožnia zneškodniť prípadný požiar →)
Chybou je, že vodovodné práce neboli dosť svedomito prevedené. Čo dokazujú veľmi skoro vyschnuté pozemky v hlavnom
potrubí, ktoré sa často kazí. Silný tlak vyráža tesnenie zo spojok, tak že chod vodovodu muší byť prerušený i na niekoľko dní.
1977 (zapísal kronikár Július Orolín)- OBCHODNÁ SIEŤ: Obchodný systém v obci patrí Jednote – ľudové spotrebné družstvo v Banskej Bystrici so sídlom
v Brezne. Tvoria ho tri predajne potravín, dve predajne mäsa (jedna predajňa mäsa doteraz umiestnená v dome občana Lakandu Karola bola zrušená,
taktiež bola zrušená predajňa mäsa doteraz umiestnená v dome občianky Meckovej a predaj mäsa bol premiestnený do novozriadenej predajne v budove obchodného domu, kde bola predajňa ovocia a zeleniny, ktorú premiestnili do miestností v budove starého MNV, v ktorých bola predtým pošta),
jedna predajňa priemyselného tovaru, jedna textilu, jedna obuvi, dve predajne zeleniny a ovocia a dve pohostinstvá. Pri jednom z nich je aj závod
verejného stravovania. V Pohorelskej Maši je tiež predajňa potravín a pohostinstvo. Všetky predajne sú umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch.
Predaj vo všetkých je hygienický a rýchly a obsluha na žiadúcej úrovni.
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