informačné noviny Obce Pohorelá;
AKO SME VOLILI PREZIDENTA SR:
30. marec 2019 (2. kolo)
Vo
voľbách
prezidenta
Slovenskej
republiky
30. marca sa v našej obci zúčastnilo 633 voličov
z celkového počtu 1891 zapísaných voličov, čo
predstavuje 33,47 %-nú účasť.
1.
okrsok

2.
okrsok

3.
okrsok

spolu

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

865

786

240

1891

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

277

272

84

633

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

277

272

84

633

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých voličov

272

266

82

620

1. okrsok

2. okrsok

3. okrsok

spolu

Zuzana ČAPUTOVÁ

73

74

42

189

Maroš ŠEFČOVIČ

199

192

40

431

V rámci celoslovenského hlasovania sa 2. kola volieb prezidenta
SR zúčastnilo 41,49 % oprávnených voličov, ktorí odovzdali svoje hlasy
kandidátom takto:
Zuzana Čaputová získala 1.056.582 hlasov (58,4 zo
zúčastnených voličov) a Maroš Šefčovič získal 752.403
hlasov (41,6 % zo zúčastnených voličov).

Prezidentkou Slovenskej republiky sa teda po
zložení ústavou predpísaného sľubu dňa
15. júna 2019 stane Mgr. Zuzana Čaputová.

Porovnanie účasti v 2. kole voľby prezidenta Slovenskej republiky:
POHORELÁ

1.
okrsok

2.
okrsok

3.
okrsok

okres
Brezno

Banskobystrický
kraj

Slovenská
republika

29. máj 1999

75,83 %

74,73 %

74,38 %

85,54 %

72,64 %

75,05 %

75,45 %

17. apríl 2004

58,76 %

57,51 %

60,02 %

58,62 %

51,54 %

48,00 %

43,50 %

4. apríl 2009

57,65 %

58,42 %

57,38 %

55,38 %

52,19 %

51,92 %

51,67 %

29. marec 2014

46,83 %

44,08 %

47,32 %

58,01 %

47,48 %

47,23 %

50,48 %

30. marec 2019

33,47 %

32,02 %

34,61 %

34,17 %

38,56 %

38,18 %

41,49 %

ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV
sa uskutoční súbežne SO ZBEROM PAPIERA 25. a 26. apríla
Vykupujú 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
KUCHYNSKÝ OLEJ sa bude vykupovať
IBA V 1,5- alebo 2-LITROVÝCH PET-fľašiach.
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 1 ks rolka papiera
1 ks PET fľaša (1,5-2l)= 3 ks hygienických vreckoviek

ročník XV.;

APRÍL 2019;

- ZADARMO -

OCENENIE PRE MGR. MÁRIU SKLADANÚ
Aj v tomto roku udeľovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
najvyššie rezortné morálne ocenenia sv. Gorazda.
Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov 25.
marca 2019 v reprezentatívnych priestoroch hotela Bôrik, na ktorom bolo pani Mgr.
Márii Skladanej odovzdané najvyššie rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy
a vzdelávania v rámci rozvoja školstva.
Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si na tradičnej slávnosti v Bratislave
nominovaní pedagógovia prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy.
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pohorelá navrhlo pani Mgr.
Máriu Skladanú na uvedené ocenenie za celoživotný prínos v oblasti základného
školstva a mimoriadne úspechy v umeleckej oblasti.
Mgr. Mária Skladaná,
učiteľka slovenského jazyka
a literatúry a výtvarnej výchovy, pracuje v ZŠ s MŠ Pohorelá od roku 1981, je predsedníčkou predmetovej komisie Spoločenské vedy, priekopníčkou netradičných spôsobov a techník vo vyučovaní
výtvarnej výchovy.
Počas svojho pôsobenia
vychovala mnohých žiakov,
ktorí sa umiestňovali na popredných miestach súťaží
a olympiád zo slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej
výchovy na krajskej, celoslovenskej
a medzinárodnej
úrovni.

na fotografii Mgr. Mária Skladaná s vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: JUDr. Martina Lubyová, PhD. – ministerka školstva, Mgr. Oľga
Nachtmannová, PhD – štátna tajomníčka, Mgr. Peter
Krajňák – štátny tajomník

Vie si získať vážnosť a dôveru, ako zástupkyňa riaditeľa základnej školy v Pohorelej pracovala na vedúcej pozícii 18 rokov. Obdivuhodná je jej láska k deťom
a pedagogickej profesii. Trvalými atribútmi jej práce sú húževnatosť, nasadenie
a skvelý prístup k žiakom a životný optimizmus. Vyniká príkladným pedagogickým
taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu.
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom
v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy
a žiakov.

ZBER ELEKTROODPADU sa uskutoční:
v utorok 30.4. v Pohorelskej Maši, vo štvrtok 2.5.
v Pohorelej – nižný koniec (od školy dole), v piatok
3.5. 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? - práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry
na pečenie, mikrovlnky, elektrické radiátory a ventilátory, vysávače, šijacie stroje,
žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, tlačiarne, počítače, televízory, monitory, klávesnice, reproduktory, notebooky, kopírky, kalkulačky, písacie stroje, telefóny, mobily, rádiá, videokamery, videorekordéry, hi-fi, zosilňovače, hudobné nástroje, lustre a lampy, vŕtačky, pílky, brúsky a iné ručné náradie, hračky,

Čo je veľmi dôležité? aby bol elektroodpad kompletný a
neporušený, nerozobratý

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
20.4. Veľkonočný turnaj v RAPID ŠACHu

23. 4.

21. 5.

Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)

od 9:30 hod. v školskej jedálni
(prihlášky na 0907815650, adamik@pobox.sk )

20.4. Veľkonočný turnaj
v elektronických šípkach
od 17:00 hod. v pohostinstve Old West

27.4. V Schillerovej stope
7. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu
(Zraz účastníkov: o 9:00 na námestí)

28.4. TJ Mladosť

–

TJ Tatran Polomka

13:30 - majstrovské futbalové stretnutie
1. kola nadstavbovej časti oblastnej
súťaže mužov – II. trieda, sk.B

5.5. TJ Mladosť

–

TJ Partizán D.Lehota

13:30 - majstrovské futbalové stretnutie
2. kola nadstavbovej časti oblastnej
súťaže mužov – II. trieda, sk.B

8.5. PIETNY AKT
kladenie vencov k pamätníku obetí vojen
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
(o 11:00 na námestí)

8.5. OSLAVY DŇA MATIEK
slávnostný program detí ZŠsMŠ a DFS Mladosť
venovaný mamám a starým mamám
(o 14:00 na amfiteátri,
v prípade nepriaznivého počasia v školskej jedálni)

Termíny zberu
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
10. 4.

24. 4.

8. 5.

22. 5.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!

Oblastná futbalová súťaž mužov
II. trieda skupina B
Stretnutia TJ Mladosť Pohorelá v základnej časti súťaže ročníka 2018/2019:
5.8. TJ Mladosť – TJ Slovan Beňuš
2:0 (0:0) 23.9. TJ Slovan Beňuš – TJ Mladosť
5:1 (2:0)
12.8. TJ Mladosť – ŠK Heľpa
0:2 (0:1) 30.9. ŠK Heľpa - TJ Mladosť
5:0 (4:0)
19.8. TJ Slovan Michalová - TJ Mladosť 1:3 (0:1) 7.10. TJ Mladosť – TJ Slovan Michalová 1:1 (1:1)
26.8. TJ Mladosť – TJ Partizán D.Lehota 0:3 (0:3) 14.10. TJ Partizán D.Lehota – TJ Mladosť 4:2 (3:1)
2.9. TJ Tatran Polomka – TJ Mladosť 0:4 (0:2) 31.3. TJ Mladosť – TJ Tatran Polomka 1:1 (0:1)
9.9. TJ Mladosť – TJ Tatran Č.Balog B 3:3 (1:2)
6.4. TJ Tatran Č.Balog B – TJ Mladosť 2:2 (2:2)
16.9. TJ Slovan P.Polhora – TJ Mladosť 2:2 (1:0)
14.4. TJ Mladosť – TJ Slovan P.Polhora 2:2 (1:1)
Konečná tabuľka po základnej časti súťaže:

Rozpis stretnutí TJ MLADOSŤ Pohorelá

Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

1

TJ Slovan Beňuš

14

10

2

2

39:20

32

2

ŠK Heľpa

14

9

2

3

38:16

3

TJ Tatran Č. Balog B

14

7

3

4

43:24

4

TJ Slovan Michalová

14

5

4

5

26:28

29 28.4. TJ Mladosť
24
5.5. TJ Mladosť
19

5

TJ Partizán D. Lehota

14

4

3

7

21:31

15

6

TJ MLADOSŤ POHORELÁ

14

3

6

5

23:31

15

7

TJ Slovan P. Polhora

14

3

3

8

33:41

12

8

TJ Tatran Polomka

14

2

3

9

20:52

9

v nadstavbovej časti súťaže 2018/2019
(zápasy o konečné umiestnenie):
– TJ Tatran Polomka
–

TJ Partizán D.Lehota

12.5. TJ Slovan P.Polhora
19.5. TJ Tatran Polomka
25.5. TJ Partizán D.Lehota
1.6. TJ Mladosť

–

–
–

TJ Mladosť
TJ Mladosť

–

TJ Mladosť

TJ Slovan P.Polhora

Po odohraní základnej časti sa súťaž rozdelí na dve skupiny. Prvá skupina (mužstvá umiestnené na prvom až štvrtom
mieste) bude hrať o postup do prvej triedy systémom každého s každým dvojkolovo. Druhá skupina (mužstvá umiestnené
na piatom až ôsmom mieste) budú hrať rovnakým systémom o konečné umiestnenie.

FOTONÁVRAT K FAŠIANGOM (J.Lakanda)

informácie o podujatiach na www.pohorela.sk
FUTBAL!!!!!
C E L O
R O Č N E

NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:

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

TAEBO
Štvrtok 17:30 – 18:30

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:30 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

OHLASOVNE PORÚCH
PORUCHY DODÁVKY VODY
0850 111 234
PORUCHY DODÁVKY PLYNU
0850 111 727
PORUCHY DODÁVKY ELEKTRINY
0800 159 000
PORUCHY MIESTNEHO ROZHLASU
A VEREJNÉHO OSVETLENIA
6196 102, 6196 109

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM
PRISPELI K ZDARNÉMU PRIEBEHU PODUJATIA

Dňa 29.12 sa v Old Weste konal prvý ročník
šípkarského turnaja Pohorela Dart Masters
Hráči si zahrali dva turnaje. Ako prvý
sa hral Cricket zúčastnilo sa ho 9 hráčov
pričom sa hralo na trojčlenné skupiny kde
z každej skupiny postúpil do zaverného finále jeden hráč: boli to Jaroslav Krupa ,
Samuel Prč a trojicu uzatvoril prekvapivo
najmladší s hráčov turnaja Jozef Baksa.
Nakoniec po veľmi vyrovnanom finále sa
radoval z prvenstva Samuel Prč.
Druhý - hlavný - turnaj 501 Double
Out si zahrali 10 hráči. Hralo sa na dve skupiny po 5 hráčov pričom dvaja najlepší so
skupiny postupovali už do semifinále. Semifinálové dvojice boli nasledovné Martin
Zluky proti Jaroslavovi Krupovi a Martin
Krešák proti Lukašovi Janoškovi ml. Do finále postúpili po identických výsledkoch
2:0 Zluky aj Krešák. Čakalo nás zaujímavé
finále hralo sa na 3 vítazne hry (legi). Finále priam úžasne ovládol po výhre 3:0
Martin Zluky, radoval sa s druhého
triumfu v tomto turnaji. Martin ukázal, že
šípky mu idú a v turnaji nestratil ani jednu
hru. Gratulujeme !

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť
voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz vydáva na OÚ Pohorelá p. Dana Bodnáriková.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 osobne: najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách obce.

 v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 3. 5. 2019),
Adresa pre doručenie žiadosti v listinnej forme je:
Obec Pohorelá, Nová 392, Pohorelá 976 69

 elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola

doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 3. 5. 2019).
Elektronická (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí je
obec@pohorela.sk
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací
preukaz;

 prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

26. januára sa uskutočnil už 25. ročník
volejbalového turnaja horehronských obcí

O PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTKY POHORELEJ
Turnaj sa už tradične koná koncom januára pri príležitosti výročia oslobodenia
obce. Víťazom tohto ročníka sa stalo
družstvo ZÁVADKA NAD HRONOM,
pred druhým BRAVÄCOVOm a tretím
družstvom POLOMKA. Naše dve družstva napriek kvalitným výkonom i peknej
hre skončili na 4. a 5. mieste.
Organizátori turnaja Obec Pohorelá a OZ OPORA
Pohorelá týmto ďakujú všetkým podporovateľom
a priaznivcom.
Osobitné poďakovanie patrí rodine Tlučákovej za
prípravu občerstvenia.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu,
ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie,
že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej
meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu,
avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo
s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

JUBILANTI
86 rokov
Anna Mačkinová, Orlová 646

85 rokov
Valéria Anna Bialiková, Kpt. Nálepku 164

84 rokov
Anna Gáliková, Jánošíkova 496

83 rokov
Anna Pompurová, Kpt. Nálepku 295

81 rokov
Veronika Rašiová, M. R. Štefánika 679
Anna Puťošová, Kpt. Nálepku 113

80 rokov
Emília Súkeníková, Za Hronom 831
Juraj Rochovský, Nová 377
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 69

75 rokov
Anna Mikolajová, Kpt. Nálepku 87
Karol Haluška, M. R. Štefánika 688
Rút Obložinská, Pohorelská Maša 11

70 rokov
Mária Šulejová, Orlová 584
Anna Pletková, Kpt. Nálepku 268
Mária Slízová, Kpt. Nálepku 293
Ján Vojtko - Kubanda, Pohorelská Maša 54

65 rokov
Mária Maťúšová, Hviezdoslavova 64
Blažena Ševcová, Kpt. Nálepku 25
Mária Janošková, Clementisova 726
Magdaléna Zlúkyová, Pohorelská Maša 45
Juliana Puťošová, Jánošíkova 447

60 rokov
Ján Tlučák, Clementisova 773
Ján Syč, Clementisova 822
Júlia Parošová, Kpt. Nálepku 1
Anna Poláková, Za potokom 701

Bližšie informácie o voľbách nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR:
http://www.minv.sk/?volby-ep a na Úradnej tabuli obce.

NOVORODENCI
Jakub Syč, Nová 371
Timea Pokošová, Za Hronom

ZOMRELÍ

EŠTE DO KONCA APRÍLA MÔŽETE PODPORIŤ NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Zamestnanci, ktorí nepodávali daňové priznanie, ale zamestnávateľ im robil ročné zúčtovanie dane môžu ešte stále aj v našej obci podporiť činnosť neziskových organizácii.
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).
Ide o časť (2, resp. 3%) daní zaplatených už v minulom roku.

Mária Hlaváčiková, r. Barančoková, 92 r.

V našej obci môžete podporiť:
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, Pohorelá, IČO: 17060711

Dňa 28.12. sa konal v Pohostinstve Old West pokerový turnaj.
Pri najnižšej účasti hráčov si o cennú trofej
a finančnú odmenu zahrali len 4 hráči. Najlepším, ktorému sa podarilo získať všetky
žetóny na svoju stranu bol Samuel Prč,
druhé miesto uhral Peter Uriaš.
-S.P.-

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )
– MOBILIZÁCIA GARDISTOV: Ešte sme si ani plne neuvedomili. že sme sa s Prahou navždy rozišli
a máme svoj vlastnučký štát, už bolo treba túto slobodu hneď v počiatkoch aj so zbraňou v ruke chrániť a brániť sa. Po vyhlásení našej samostatnosti
susedné štáty nás hneď usnaly. Boli to v prvom rade Nemci, potom Maďari a Poliaci. Títo poslední to boli, ktorí pred dvoma – troma dňami náš štát
uznali de iure i defacto, ale tiež boli prví, ktorí chceli nás o túto nám vzácnu slobodu obrať. Vtedy, keď sme našu slovenskú armádu ako tak začali sliepať,
lebo veď všetci vedúci činitelia vojska od dôstojníkov až po poddôstojníkov, od intendancie až po pi sára u stotiny boli všetci Čechmi a títo odišli a inventár
sme od nich preberali, vtedy Maďari využili chvíľua nás napadli, domnievajúc sa, že sa z prekvapenia ani nevzpamätáme a pred ich brannou mocou sa
pokoríme. Ale čertovsky sa zmýlili, lebo dňa 25. marca bola prevedená na celom území vlasti čiastočná mobilizácia gardistov, ktorí boli skoro vyzbrojení
a ponáhľali sa so zbraňou v ruke na východ štátu vyhnať votrelca. AJ u nás vojaci gardisti boli v noci zalarmovaní, oboznámení veliteľom o situácii
nášho štátu a boli vyzvaní, aby ráno zvláštnym vlakom došli do Brezna, kde budú náležite z vojenského skladu vystrojení a vyzbrojení. Tak sa aj stalo.
Do Brezna prišlo z Pohorelej 23 gardistov vojakov, ktorí boli ochotní ísť vlasť brániť. Na frontu boli vyslaní len šiesti. Z nich traja učitelia a traja
robotníci: Juraj Datko nižný, Štefan Jaška a Štefan Klimek. Po skončení tohto maďarského vpádu, kde sme museli Maďarom opäť postúpiť čiastku nášho
územia na východe, vrátili sa naši gardisti všetci domov zdraví.

1939

(zaznamenal kronikár Koloman Piljar)

1949 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) – SBER ODPADKOV:
Dňa 23. apríla 1949 bol prevedený celonárodný sber odpadkov.
DIVADLÁ: Školy a Československá mládež usporiadaly divadelné predstavenia. Ochotnícka mládež zahrala nasledovné hry:
„Život vojenský, život veselý“, „Pán rychtár“, „Až lipa zakvitne“
a „Ženský zákon“.
PREDNÁŠKY: Boly na oslavách, potom do verejného rozhlasu
a v kino-sále. Prednášali miestni učitelia a politickí činitelia.
OBECNÁ KNIŽNICA: Na konci roku bolo všetkých sväzkov
spolu 711. Počet osôb, ktoré si vypožičiavaly knihy 88. Tri knihy,
ktoré sa najviac čítaly: 1. Livin Pelran: Povstanie I. a II. diel, 2:
Peter Jilemnický: Kus Cukru , 3. Ľudo Ondrejov: Zbojnícka Mladosť. Obecnú knižnicu financuje obec v rámci svojho rozpočtu.
Vydala 2.500.- Kčs.
KINO: Je tu štátne kino názvu Pod Skalkou. Je dôležitým činiteľom pri šírení kultúry a výchovy a tiež osožným pobavením
pre obecenstvo. Predstavenia sú dvakrát v týždni.
SVIATOK PRÁCE: Oslava bola dňa 30. IV. 1949. Celookresná bola dňa 1. mája 1949 v Brezne.
Mierová akcia: V rámci mierovej akcie do verejného rozhlasu prednášal odborný učiteľ Jozef Tomašovitš dňa 11. IV. 1949. V zastúpení miestnych spolkov
bola manifestácia za mier. Telegram poslali sme mierovému sjazdu do Prahy.
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