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Obec Pohorelá predstavila svoje tradície na 45. ročníku folklórneho festivalu Horehronské dni spevu a tanca.
Motív tohtoročného festivalu „Susedia - za poznaním ľudovej kultúry v obciach Heľpa a Pohorelá“ sa prejavil na pódiu, kde sa predstavili
v rôznych programoch naši speváci, tanečníci i hudobníci, i na expozícii Horehronského múzea Brezno, i na námestí, kde sa zase po boku
domácich ľudových remeselníkov predstavili i naši ľudoví výrobcovia.
Všetkým účinkujúcim, remeselníkom i technickému zabezpečeniu ďakujeme za krásnu reprezentáciu obce.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
1.-7.8. FIDE OPEN POHORELÁ
otvorené šachové majstrovstvá banskobystrického
kraja s medzinárodnou účasťou
(ŠK Orlová, J.Kanoš)

27.8. Folklórny večer pod Orlovou
5. ročník folklórneho podujatia
(OZ OPORA, J.Pompura, M.Gandžalová)
hľadáme dobrovoľníkov ochotných pomôcť
pri organizácii tohto podujatia

NOVÁ VEDÚCA FS Kráľova hoľa
Starosta obce Ing. Jozef Kalman na základe vlastnej
žiadosti uvoľnil z funkcie vedúcej súboru Mariannu
Gandžalovú. Za novú vedúcu súboru menoval Mgr.
Katarínu Zibríkovú.
Folklórny súbor Kráľova hoľa je dobrovoľné združenie
občanov bez právnej subjektivity. Pôsobí pri Obecnom
úrade v Pohorelej, ktorý finančne (a čiastočne aj
organizačne) zabezpečuje jej činnosť.

FS Kráľova hoľa sa predstaví v sobotu 31. júla 2010
na 15. ročníku folklórnych slávnosti
Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke

C e l o r o č n e:
Nácviky a tréningy v telocvični:
Streda 14:30 – 17:00

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera - deti
(0911218459)
Streda 17:00 – 19:30

TANEČNÁ ŠKOLA J.Fábera -dospelí
(0911218459)
Utorok 14:30 – 15:15

DFS MLADOSŤ – mladší žiaci
(Mgr.M.Huťová)
Štvrtok 14:30 – 15:15

DFS MLADOSŤ – starší žiaci
(Mgr.G.Kanošová)
Piatok 20:00 – 21:30

Folklórna skupina Kráľova hoľa
(Mgr.K.Zibríková)
Piatok 16:00 – 18:00

NOHEJBAL - tréning
(Ľ.Lihan)
Piatok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL - tréning
(P.Pletka, J.Tlučák)
Štvrtok 15:30 – 18:00

STOLNÝ TENIS – tréning - deti
(Ing.M.Ridzoň)
Utorok 15:30-17:00 a Piatok 14:30 – 16:00

FUTBAL – tréning - žiaci
(Mgr.J.Šajša)
Pondelok 18:00-19:00 a Štvrtok 19:00 – 20:00

AEROBIK
(J.Zibríková)

FUTBAL – ročník 2010/2011

Termíny zberu plastov – ZMENA! – zbierať sa bude v stredu a štvrtok
28.-29.7. 25.-26.8. 22.-23.9. 20.-21.10. 18.-19.11. 15.-16.12.
Žiadame občanov, aby vykladali len plné a zaviazané vrecia.

ZBER PAPIERA – ZMENA
Z dôvodu nepriaznivého počasia sa zber papiera v mesiaci jún nemohol uskutočniť.
Zber papier uskutoční Základná škola s materskou školou Pohorelá po prázdninách
v mesiaci september. Presný termín bude oznámený v PH i miestnym rozhlasom.

Aktivačná činnosť
Obec Pohorelá vykonáva aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb. Túto činnosť vykonáva od 1.4.2010 do
30.9.2010 48 uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v rozsahu 20 hodín týždenne. UoZ
vykonávajú stavebné a rekonštrukčné práce, údržbu miestnych komunikácii, úpravu
a čistenie verejných priestranstiev a vodných tokov, likvidáciu čiernych skládok odpadov,
separáciu komunálneho odpadu, čistiace a upratovacie práce na obecnom majetku.
Aktivačnú činnosť UoZ koordinujú 2 zamestnanci na plný úväzok. Na časť nákladov, ktoré
súvisia s vykonávaním menších obecných služieb a na časť mzdových nákladov
koordinátorov prispieva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne formou nenávratného
finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu. Príspevok
sa poskytuje mesačne podľa skutočného počtu UoZ zúčastnených na aktivačnej činnosti a to
najviac 19,60 € na úhradu časti nákladov a 15,70 € na úhradu časti mzdy koordinátora za
každého aktívneho UoZ.
SKÚŠKA SIRÉNY
Každý druhý piatok
v mesiaci o 12. hodine
Obecný úrad v Pohorelej
vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva
pravidelné preskúšanie varovacej siete
CO na území Slovenskej republiky a to
dvojminútovým stálym tónom sirény.

ČO JE OBECNÉ JE MOJE?
Uplynulo len pár dní, čo stavebné stroje
opustili priestor okolo potoka niže starej
fary a už sa tam znova začali stavať
svojvoľné skládky dreva, znova tam
blokuje cestu traktor.
Ako by to asi vypadalo, keby každý
v dedine si spravil skládku dreva,
hnojisko či parkovisko za svojim plotom,
na obecnom pozemku či ceste?!
Vo dvore čistučko, vykosený „anglický“
trávnik a okolo domu sa ani na peši
nedá prejsť.
A čo na zablokovaný prejazd okolo
potoka hovoria hasiči?
A čo na skládky dreva či parkoviská,
ktoré narúšajú ochranné pásma
potokov, hovoria správcovia týchto
vodných tokov?
A čo na zaberanie obecných pozemkov
budú hovoriť občania?
Vytiahneme všetci svoje autá, traktory,
skládky dreva, či hnojiská na obecné
pozemky? Aký chaos a anarchia by
nastali?
Keďže tolerancia a ohľaduplnosť už asi
vymizla,
musí
obec
pristúpiť
k vymáhaniu práva.

oblastná liga - II. skupina B trieda - jesenná časť

UPOZORŇUJEME OBYVATEĽOV
POHORELSKEJ MAŠE
aby nerobili v osade skládky veľkoobjemového
odpadu. Veľkoobjemový kontajner na zber
komunálneho odpadu väčších rozmerov je
po celý rok umiestnený pri cintoríne.
Dňa 8.6.2010 vodička H.M. z Heľpy pred osadou
Pohorelská Maša zišla so svojim automobilom
z cesty pričom narazila a poškodila dopravnú značku
„začiatok obce“ a stĺp miestneho rozhlasu.
Obidve zariadenia museli byť vymenené (značka
Slovenskou správou ciest, stĺp Obcou Pohorelá).

TEREZKA ZIBRÍKOVÁ VO FINÁLE
SLOVENSKÉHO SLÁVIKA
Po tom čo Terezka Zibríková vyhrala i krajské kolo
Slovenského slávika 2010, reprezentoval našu školu
celú obec i kraj v celoslovenskom finále 20. ročníka
celoštátnej
speváckej
súťaže
v interpretácii
slovenskej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2010.

FUTBAL – oblastná liga - II. skupina B. trieda
ročník 2010/2011 – konečné poradie

rozpis zápasov TJ Mladosť Pohorelá

8.8. 16:30 Pohorelá - Šumiac
16.8. 16:30 Pohorelá – Polomka
22.8. 16:00 Pohronská Polhora - Pohorelá
29.8. 16:00 Pohorelá - Telgárt
1.9. 15:30 Pohorelá - Michalová
12.9. 15:30 Pohorelá - Dolná Lehota
19.9. 15:00 Michalová – Pohorelá
26.9. 15:00 Šumiac - Pohorelá
3.10. 14:30 Polomka – Pohorelá
10.10. 14:30 Pohorelá – Pohronská Polhora
17.10. 14:00 Telgárt – Pohorelá
31.10. 14:00 Dolná Lehota - Pohorelá

Používate elektronickú poštu (e-mail)?
Máte záujem o aktuálne dianie v obci Pohorelá
(o kultúrnych,
spoločenských, športových
podujatiach, úradne oznamy .......)?
Chcete si prečítať tieto informácie v pohodlí?
O bezplatný
odber
správ
do
svojej
e-mailovej
schránky
sa
prihláste
na
adrese
obec@pohorela.sk (stačí napísať len „prihláška do
INFOServisu“ alebo www.pandora.cz/list/pohorela (na
tejto adrese nájdete aj archív doterajších príspevkov).
Mimochodom: túto službu poskytuje náš obecný úrad ako
prvý nielen na Horehroní, ale i na Slovensku – a to už od
roku 1996!

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Názov
Stretnutí Výhry Remízy Prehry Skóre Body
Sokol Nemecká
24
20
2
2
86:26 62
Spartak Závadka nad Hronom
24
19
3
2
99:31 60
Partizán Dolná Lehota
24
11
4
9
58:49 37
Slovan Pohronská Polhora
23
11
2
10
52:38 35
Tatran Polomka
24
11
2
11
48:37 35
Družstevník Šumiac
24
9
3
12
49:63 30
Tatran Horná Lehota
23
9
2
12
36:50 29
Sokol Telgárt
24
4
2
18
29:90 14
TJ Mladosť Pohorelá
24
2
2
20
20:93
8

+/60
68
9
14
11
-14
-14
-61
-73

Za TJ Mladosť Pohorelá skórovali: Maroš Siman 7 gólov, Ján Gálik 4, Andrej Polák 3, Martin Krešák,
Martin Haluška, Ladislav Hlaváč, Jozef Kalman, Igor Kováč a Jozef Ciper po 1

PRED 340 ROKMI
VYDALA MÁRIA SÉČIOVÁ LISTINU,
KTOROU BOLI PRVÝKRÁT VYMEDZENÉ
HRANICE CHOTÁRA NAŠEJ OBCE
My, grójka Rimavská - Séčiová Anna Mária, niekedy velkomožného grófa Vešeléniho
Františka, toho mena Uhorskej krajiny palatína, za života jeho verná a spravodlivá pani,
potreby jeho zastávajúca vdova,
Dávame na známosť každému, komukoľ vek by prináležalo, že pre roztržky, neporiadky a
mnohé zvady o hranice chotárov, ako aj pre mnohé prosby a žaloby šumiackych, pohorelských,
heľ pianskych a závadskych obyvateľ ov a našich poddaných, vyslali sme v roku 1668, dňa 4.
októbra urodzených pánov Michala Pikula a Ondreja Kéryho, roku pána 1670, ôsmeho dňa
mesiaca júla urodzených pánov Michala Čatu, kapitána Muránskeho zámku a Kačku Juraja,
na tento čas správcu muránskeho pána úradníka, od ktorých všetkým vplyvom našim a našou
mocou pôsobiac sme žiadali, aby žaloby a spory spomínaných našich poddaných vyriešili.
Páni tento poriadok ustanovili a postupovali takto:
Z Pohorelej idúc k Heľ pe, začali sme od Borsuka, toho mena vrchu, pod ním potom od
Pálenice až ku Hronu, kde už prítomní boli obyvatelia mesta Jelšavy: Ján Hottmar, Ondrej
Jonáš, Michal Boháč, Michal Bacúch, Revúcky Pavol, Proffant Ján, Baltazár Šoš, Michal
Šturman a iní poctiví z vidieka ľ udia, ktorí kopce hraničníky robili.
Od Hrona cez cestu na Brezinky sme prišli, kde bola jedna hrubá jed ľ a, na ktorej
znamenia vyrúbané sú zanechané. Taktiež aj na bukoch zostali vyrúbané znaky.
Potom vedľ a Brezinky Kubiškova Pálenica, alebo lúka je. Na tej lúke na hornej strane pri
hore na okraji je malý brest, na ktorom je vyrezané písmeno M . Od tohto brestu ku kope kameňov priamo ku dolnému rohu stodoly, k jednému vysokému buku, na ktorom sú vyrúbané kríže.
Tak na dve strany rozdelila tú Pálenicu alebo lúku bo čná strana kríža. Čo je k Pohorelej
naklonené, je pohorelské. Nižná strana potom ku Polomke je he ľ pianska.
Medzitým, pretože Kubičko Urban mnoho úsilia a práce vynaložil, dokiaľ vyrovnal a očistil
tú lúku, preto budú povinní Heľ pania Urbanovi Kubičkovi za prácu 40 zlatých zložiť a zaplatiť.
Od tej Pálenice sme išli na Kýčeru, toho mena vrch, ktorý Pohorelci Brestinky volajú.
Tam sme našli pod jednou veľ kou skalou hromadu kamenia, ale na tej skale bol na vrchu
vyrytý a vyrúbaný kríž, ktorý častokrát pred nami spomínal Ján Hottman a ktorého popis
statočným ľ uďom podal. Potom od kríža priamo na Ď urovu Javorinku sme prišli a z vrchu
Javorinky, ktorej stráň sa k Heľ pe chýli, heľ pianska je. Stráň dolu do doliny je šumiacka.
Potom stráň od vrchu Vasilov bok je majetkom Pohorelcov. Od Vasilova do Racovej doliny a
odtiaľ hore dolinkami až na Štemberek. Od Štemberka do Krivého potoka je pohorelský chotár.
Ján Hottmar požiadal, aby hranice chotára medzi Heľ pou a Závadkou boli ponechané
takto:
Od Hrona od Krivého Hlboký toho mena potok spadá, tam je zo skál kopec pri ceste. Ten
hlboký potok delí chotár na dve strany až hore poza Belušov grúň na Temnú smrečinu. Od
Hrona priamo na Hudákov vrch, na jednu jedľ a na ktorej sú vyrúbané znaky, tade hore grúňom
na Černákov chodník.
Takto konajúc pre horemenovaných našich poddaných chotáre ustanovujeme a rozkazujeme, že
ak by sa niekto okolo dediny opovážil krivo (nespravodlivo ) nové kopce stavať alebo znaky na
stromoch vyrývať po chotároch, rušiac naše nariadenia a poriadky, aby taký človek 20 zlatými
pokutovanými bol. Ak by ale vo všetkých dedinách a obciach to urobili, každý jeden hospodár
dvadsať zlatých pokuty zloží. Túto pokutu stoličný perceptor (výberca daní) kasy stoličnej vezme.
Doklad pre lepšiu istotu a hodnovernosť tohto listu vlastným znakom, pečaťou našou
potvrdzujem a zanechávam roku 1670, dňa 8. júla.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
90 rokov
01.7. Ondrej Fiľo, Poh.Maša 58

75 rokov
10.7. Štefánia Syčová, Clementisova 822
29.7. Anna Halušková, Jánošíkova 408

70 rokov
7.7. Alžbeta Petrová, Partizánska 535
25.7. Milan Pollák, Poh.Maša 11

65 rokov
6.7. Ján Siman, Poh.Maša 13
13.7. Mgr.Soňa Šajšová, Clementis. 774
23.7. Anna Šulejová, Clementisova 802

60 rokov
15.7. Juraj Raši, Kpt.Nálepku 192
20.7. Jozef Kuklica, Partizánska 531
28.7. František Šajša, Kpt.Nálepku 107

NOVORODENCI
7.6. Roman Čonka, Za Hronom 827

ZOMRELÍ
Jozef Kuklica, Jánošíkova 479
(* 10.4.1946 -  28.5.2010)
Jozef Tešlár, Clementisova 813
(* 17.3.1939 -  18.6.2010)

Vzácne životné jubileum
85 rokov v uplynulých dňoch oslávil
Karol Paroš
Karol Paroš dlhé roky pôsobil v našej obci
vo viacerých funkciách verejného života.
V rokoch 1953 až 1957 bol predsedom JRD,
od roku 1958 do roku 1963 vykonával funkciu
predsedu MNV. V ďalších rokoch bol najprv
účtovníkom a potom vedúcim Drobných
prevádzkarni pri MNV Pohorelá - až do roku
1990 do jeho odchodu do dôchodku. Za jeho
pôsobenia vo funkcii predsedu MNV, či
vedúceho DP obecná stavebná čata,
autodoprava a stolárska dielňa vystavali
a dokončili kinosálu, požiarnu zbrojnicu,
železničnú stanicu, obchodný dom v Novej
ulici i na ul. Clementisovej (terajšie predajne
COOP Jednota), predajňa na Vŕšku i dom
služieb
s MNV
(obecným
úradom).
Zrealizovali taktiež stavbu prístreška prameňa
Kyslá,
prestavbu
stolárskej
dielne
i zdravotného strediska v Poh.Maši.
Stavebná čata Drobných prevádzkarni pod
jeho vedením sa podieľala na výstavbe
mnohých stavieb občianskej vybavenosti vo
všetkých obciach Horehronia.
Prajeme všetko najlepšie!

Nezamestnanosť v obci a v okrese
K 30.6.2010 bol v obci Pohorelá počet
evidovaných nezamestnaných 230 (z toho 110
žien) z celkového počtu 1.267 ekonomicky
aktívnych obyvateľov, čo predstavuje 18,15
%-tnú nezamestnanosť.
Vo všetkých obciach okresu Brezno spolu bol
počet evidovaných nezamestnaných 6.039 (z
toho 2.992 žien) z celkového počtu 30.943
ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo
predstavuje 19,52 %-tnú nezamestnanosť.
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Vývoj miery
nezamestnanosti
za posledných 12 mesiacov

Pohorelá
okres Brezno

Karol Vosko: O POHORELSKOM NÁREČÍ – IV.
Úvodom by som rád poznamenal, že napriek skladbe nášho dialektu z rôznych originálov (nemčina, maďarčina a.i.), väčšina našich starších slov
pochádza z poľštiny. Aj naše označenie pohoreľčiny „GVARA“ (veď my „gvarimę“) je dodnes poľské spisovné slovo, prekladané ako dialekt.
A mnohé nižšie uvedené slová platia (možno s malou našou úpravou) dodnes.:
alarm – poplach
odznaki – znamenia dobytka
šmaridlo – smola na dratvu
katovať – mučiť, trýzniť
asekuracyja – poistenie
kešęnka – vrecko
špacęr – prechádzka
paznochte – nechty (pejor.)
austrijak– rakúšan
kľoc – klát, klada
stỵnkať – stonať
persia – prsia
bačnosť– pozornosť
klotka – visiaca zámka
štrf – pokuta
pľuhavec,
briďak
–
had
barlog – pelech
kovertka – obálka
trus – pštrosie pierko za klobúk
ponaviať
–
obnovovať
blizňak – dvojča
s kretesỵm – bezo zvyšku
ščuť – štvať, dráždiť
poprafka
–
vylepšenie
borỵkať – prevracať
grochmaľ – škrob
šľak – stopa (aj porážka
brud – špina
prostak – neokrôchanec
krušỵť – drobiť, mrviť
šmata – handra
burỵ – tmavošedý
lada – truhlica
prebačỵť – odpustiť
šnicľa – rezeň
čurkať– cvrkať
ľuľak – blen, ľuľok
prichd – príjem, prírast
špunt – zátka
čučurki – cícerkom
ľadovať – nakladať, nabíjať
stisk – nával
pỵskovať – papuľovať
cvajnak – chytrák
lỵkať – prehĺtať
sľosar – zámočník
rozpasanỵ - bujný
cirkeľ – kružidlo
mrdať – vrtieť (zatkom, chvostom)
tafľa – stôl
čuchrať – strapatiť
rozpanošęnỵ - bezuzdny
mizerija – núdza, bieda
tani – lacný
čujnỵ – ostražitý
rọzga – palica, prút
mordovať – trápiť
taksovať, tarsať – miešať karty
dlubať – piplať sa
gruchnọť – zvaliť sa
muštrovať – cvičiť
tragar – hrada
divak – čudák
novalija – novinka
sila (dačęgo) – veľa, mnoho
talọf – trup
fľaki – držky
obces – opätok
vargi – pery
skiba
–
brázda
ganiť – tupiť
obraziť – uraziť
varta – stráž
sklep – obchod
hibki – pružný
ošarpanec – trhan
viklať – zamotávať
škamľať – skučať, fňukať
gorỵč – horkosť
odępchnť – odsotiť
viľk – vlk
gratỵ – haraburdy
skọnať – zomrieť
olbrim – obor
vỵgvizdať – vypískať
grcka – priehrada
slodỵčka – maškrta
orsak – doprovod
vỵprostiť – narovnať
gvint – závit
stružlinỵ - hobliny
sluchač – posed (poľovníka)
vintrich – pakľúč
chuchať – fúkať
otruť – otráviť
šmak – chuť
jəndzor – zlostník
zọmęk – hrad (najmä muránsky)

Z obecnej kroniky:

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav)

1940: BIRMOVKA: Hoci bol deň 13. Júna všedným dňom, predsa obyvatelia
našej dediny obliekli sa do sviatočného rúcha a všade panovala sviatočná nálada. V tento
deň totiž mal prísť do našej obce udeliť sviatosť birmovania J.E. biskup prešovský Jozef
Čársky. Už niekoľko dní vopred konaly sa prípravy k dôstojnému uvítaniu vzácneho
hosťa. V určený deň už dávno pred treťou hodinou shromaždili sa ľudia v špalieroch popri
ceste, vedúcej k fare a ku kostolu. Hlas zvonov oznámil, že auto s p.biskupom sa blíži. Pri
slavobráne privítal pána biskupa vládny komisár obce Juraj Šťavina, potom za školskú
mládež dvaja žiaci a konečne miestny správca fary dp. Alexander Horák. – Birmovka bola
ozajstným sviatkom našej obce a zanechala v srdciach občanov na dlho hlboký dojem.

1960: ZNENA V OSOBE KRONIKÁRA: Ja, Vincent Auxt, narodil som sa
19. júla 1917 v obci Čierny Balog v rodine lesného robotníka. Bolo nás osem súrodencov,
takže v rokoch hospodárskej krízy v predmníchovskej republike s veľkými finančnými ťažkosťami mohol som jediný zo súrodencov študovať a r. 1936 som zmaturoval na učiteľskom
ústave. Po skončení štúdií bol som kratší čas nezamestnaný a potom celé tri roky som pracoval ako výpomocný učiteľ bez trvalého miesta. Od r. 1939 pôsobil som 20 rokov v Beňuši
najskôr ako učiteľ, potom ako riaditeľ národnej, neskoršie ako riaditeľ osemročnej strednej školy. V tomto čase konal som aj vojenskú základnú službu a zúčastnil som sa slovenského
národného povstania. Po oslobodení doplnil som si kvalifikáciu pre učiteľov 6-9 ročníka. V škol. Roku 1959/60 pôsobil so ako riaditeľ osemročnej strednej školy v Pohorelej. Na všetkých
svojich pôsobiskách okrem učiteľskej práce zapájal som sa aj do osvetovej činnosti, najmä na úseku ochotníckeho divadla, v ľudových kurzoch ruštiny, vedením obecnej kroniky a inde.
Som ženatý a mám tri, pomerne malé deti. Moja manželka je učiteľkou.
Za kronikára obce Pohorelá bol som poverený radou MNV začiatkom roku 1960. Keďže od začiatku školského roku 1960/61 dochádzam na svoje nové pôsobisko do B. Bystrice,
spracúvam zápisy do tejto kroniky za rok 1960.
OBYVATEĽSTVO: Vzrast počtu obyvateľov dokumentuje štatistikou. V roku 1960 narodilo sa 57 detí, zomrelo 21 obyvateľov, prirodzený prírastok je 36 obyvateľov. Uzavretých
sobášov bolo 19, z toho len občianskym spôsobom na MNV bol 1 sobáš, 1 pohreb a 1 uvítanie dieťaťa do života. U ostatných prípadov boli obrady vykonané cirkevným spôsobom. Pri
sobášoch, pravda, predchádza a pred zákonom je právoplatný cirkevný sobáš na MNV. Rozvody neboli.
OBČANIA CIGÁNSKEHO POVÔDU: Občania cigánskeho pôvodu, ktorých je asi 14 rodín bývajú kompaktne na druhej (ľavej) strane Hrona v nevyhovujúcich chatrčiach. Muži popri
zamestnaní sú aj hudobníkmi. Pracujú v závode Tatrasmalt v Pohorelskej Maši, v Mostárni v Brezne a najviac na rôznych stavbách. No pri všetkých hospodárskych možnostiach sú na
nízkej životnej a kultúrnej úrovni. Až na nepatrné výnimky dospelí občania sú negramotní. Zo 17 školopovinných detí do školy chodilo nepravidelne 8-11 detí. V poslednej dobe začínajú
si stavať priestrannejšie domčeky a MNV im v tomto roku dal zaviesť elektrinu.
ZDRAVOTNÉ POMERY: O zdravie obyvateľov stará sa obvodný lekár so sídlom v Pohorelskej Maši, kde je aj pôrodnica a ďalší závodný lekár, celkom traja lekári. Najbližší detský
lekár je v Polomke, lekáreň v Červenej Skale a v Polomke. V obci je tiež poradňa pre matky a kojencov, kde prichádza detský lekár každé dva týždne raz. Zubný lekár je v Červenej Skale.
V tomto roku začalo sa prvýkrát s očkovaním detí od 2 mesiacov do 14 rokov proti detskej obrne novým spôsobom tak, že očkovacia látka sa dáva vypiť so sirupom. Očkovanie prebehlo
v dvoch etapách, t. j. každé dieťa dostalo očkovaciu látku dvakrát (proti detskej obrne) asi v dvojmesačnom intervale.
Z infekčných detských chorôb vyskytli sa koncom roka 1960 vo väčšom počte ovčie kiahne. Zásluhou zdravotnej starostlivosti a hygienických nariadení nevyskytli sa rozsiahle epidémie
ako v minulosti bývalo a znížila sa aj detská úmrtnosť na minimum. Vo veku do 1 roku zomrelo v roku 1960 pri 57 narodených len 1 dieťa.
MIESTNY ROZHLAS: Miestny rozhlas slúžil predovšetkým na rozširovanie oznamov MNV a iných zložiek občanom. Okrem toho miestnym rozhlasom vysielali sa okrem hudby
rôzne prednášky a kultúrne programy k rôznym významným príležitostiam a tiež pravidelné kultúrne relácie, ktoré pripravovali učitelia zo žiakmi tunajšej školy.
NOČNÁ VARTA: V obci sa drží a to len cez leto, nočná varta, v ktorej sa povinne striedajú každú noc 8 občania rozdelení na 4 hliadky po dvoch v dobe od 21:00 – 03:00 hod ráno.
Účelom nočnej varty je zavčasu vzbudiť poplach v prípade požiaru.
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