informačné noviny Obce Pohorelá;

Život členov Denného centra
seniorov v roku 2020
Na začiatku kalendárneho roka sme pripravili plán práce a podujatí, no žiaľ pre
epidemické podmienky v našom štáte sme tento rok nepracovali podľa plánu, ale
činnosť sme museli prispôsobovať vzniknutým podmienkam.
Do marca sme v centre pripravili novoročné stretnutie, členskú schôdzu, na ktorej
sme vyhodnotili činnosť za rok 2019, hodnotnú besedu o Muránskej Planine a rodine
Coburgovcov, o ktorej nám porozprával náš člen Karol Pletka, fašiangové posedenie
a slávnostné posedenie k MDŽ. Pekným spestrením tejto slávnosti bol program,
pripravený žiakmi z našej ZŠ s MŠ .
Na obecné fašiangové slávnosti naše speváčky spolu s harmonikárom Jožkom
pripravili kultúrne vystúpenie a ďalšie žienky občerstvenie – graple a škvarkovníky.
Od marca už začali epidemické problémy – zákaz zhromažďovania, robenia
podujatí a inej spoločenskej činnosti. Klub sa zatvoril a činnosť zastavená.
Po uvoľnení prísnych opatrení – možnosť stretávania sa v malom počte a vonku,
zamerali sme sa na tieto aktivity. Stretli sme sa pri našich kaplnkách nad dedinou,
pri studničke Pod Skalkou a v poli. 1. júla sme sa vybrali na turistiku k nášmu
vodopádu Pod Orlovou. Keďže nám počasie prialo, strávili sme tam príjemný deň.
Chotárom zazneli naše prekrásne piesne.
Koncom júla sme sa vybrali na výlet na Chopok a do Zvolena. Na Chopku sme videli
ako sa krásne počasie behom pár minút zmení na nepríjemnú smršť a potom opäť
zasvieti slniečko. Vo Zvolene sme navštívili Arborétum a Zvolenský hrad. Výlet sme
si spríjemnili prechádzkou po meste a slávnostným obedom. Boli to dve krásne
podujatia plné zážitkov, či už z pohľadu na naše veľhory alebo z kultúrnych
pamiatok.
V auguste boli v obci Majstrovstvá v kosení, na ktorých gazdinu robila naša
Marka a gazdu Julo. Naše speváčky spestrili program spevom, pri ktorom nechýbal
ani Jožko. Žienky pripravili aj občerstvenie (pohorelské guľky, graple a fašírky),
chlapi Janko a Dušan pomohli zase pri chlapských prácach (príprava stánku, donáška
stolov a jedál). Tu patrí poďakovanie Bugajdovej, Balážovej, Maťúšovej,Krnáčovej,
Šulejovej, Buvalovej, Jánoškovej, Adamovej, Zibríkovej.
V tomto mesiaci sme boli pozvaní s kultúrnym programom do obce Kordíky.
Bola tam pripravená výstava ľudových krojov z nášho regiónu. Naše reprezentovali
kroje Anny Mikolajovej a v programe odzneli horehronské a pohorelské piesne.
Konečne po dlhšom čase sme sa už mohli stretnúť aj v klube. Pripravili sme
posedenie pri takmer zabudnutých ľudových piesňach, ktoré sme si aj zaspievali.
Naša radosť netrvala dlho, nakoľko je náš klub malý, karanténne opatrenia nám ho
opäť zatvorili.
Aby naše stretnutia celkom nezanikli v septembri sme putovali na kalváriu v Šumiaci.
Kalváriou nás sprevádzal p. Gordan, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. Po krížovej
ceste pár zdatných a zvedavých pokračovalo vo výstupe ku chate pod Kráľovou
hoľou a ostatné sa vrátili domov.
Záverom chcem povedať, že hoci rok 2020 bol veľmi náročný, myslím si, že naša
činnosť bola pestrá a urobili sme hodne či už pre naše zdravie alebo duchovno –
uzdravenie duše.
- Anna Lakandová –

ročník XVII.;

APRÍL 2021;

- ZADARMO -

Vďaka zodpovednosti a spoločnému úsiliu
väčšiny ľudí sa na Slovensku zlepšila epidemická situácia a od pondelka 19. apríla sa
uvoľňujú postupne viaceré obmedzenia.
(Keby boli zodpovední všetci, mohlo dôjsť k poklesu chorobnosti
i úmrtnosti na COVID-19, a teda následne aj k uvoľneniu opatrení
už oveľa skôr.)
Od 19. 4. sa zmierňujú podmienky používania rúšok
a respirátorov. Povinnosť mať vo vonkajších priestoroch rúško sa
po novom netýka tých, ktorí budú od ostatných osôb, s ktorými
nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov.
Namiesto respirátora budú môcť nosiť v škole alebo školskom
zariadení počas vyučovania rúško všetci žiaci i zamestnanci.
Otvárajú sa prevádzky predajní a služieb, okrem výnimiek. Počet zákazníkov nesmie prekročiť kapacitu 1 osoba na
15m2. Pri vstupe do každého obchodu - okrem potravín, drogérie a
lekárne - musíte mať pri sebe test.
Vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka
do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov v predajniach
potravín a drogérie zostávajú naďalej v platnosti.
Od pondelka 19. 4. sú povolené bohoslužby, obrady
krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu, pričom počet
návštevníkov v priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 (tzn. že bohoslužieb v našom
kostole sa môže zúčastniť maximálne 20 osôb)
V čase od 5:00 do 20:00 je možné vycestovať do prírody vrátane individuálneho športu; aj mimo okres. Test na
tento účel v ružových, červených (teda ani v okrese Brezno) a bordových okresoch nie je potrebný.
ZÁKAZ VYCHÁDZANIA stále platí od 5:00 hod. ráno do 1:00
hod. po polnoci (prísnejšie podmienky sú počas noci v čase od
20:00 do 1:00) – okrem horeuvedených výnimiek.
Stupeň ohrozenia v okrese Brezno klesol na druhý, preto pre
všetky výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých je potrebné sa
preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, je platnosť
testu už 14-dní (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení,
zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka školy - tam sa stále vyžaduje platnosť testu 7 dní).
Testom sa nemusia preukazovať osoby, ktoré
 prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní,
 sú 14 dní po očkovaní druhou dávkou tzv. vakcíny mRNA
(Pfizer-BioNTech, Moderna)
 sú 28 dní po očkovaní prvou dávkou tzv. vektorovej vakcíny
(AstraZeneca)
Všetky dôležité a
overené informácie o koronavíruse
a chorobe COVID-19, ako aj aktuálne platné opatrenia
a obmedzenia nájdete na internetových stránkach:
www.korona.gov.sk (CALL CENTRUM 0800 221 234 alebo *0123)
Úrad verejného zdravotníctva SR - http://www.uvzsr.sk/
Ministerstvo vnútra SR - http://www.minv.sk/
Ministerstvo zdravotníctva SR - https://www.health.gov.sk/
Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách
(najmä verejnoprávnej
)

Termíny zberu plastov
20. 4.
Ak ste nepodávali za rok 2020 daňové priznanie, ale ročné zúčtovanie dane Vám urobil
zamestnávateľ, ešte stále môžete podporiť
podporiť niektoré občianske združenie darovaním 2% daní z vašich príjmov. Nejde ožiadnu
daň naviac, ale o časť už zaplatenej dane, ktorá
neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená zo štátneho rozpočtu v prospech neziskových organizácií.
Ako poukázať podiel zaplatenej dane?
1. Od zamestnávateľa si vyžiadajte Potvrdenie
o zaplatení dane z príjmov
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane
3. Obidve tlačivá podajte do 30. apríla osobne alebo poštou na ktorýkoľvek
daňový úrad.

Organizácie so sídlom v našej obci, ktoré
môžete v tomto roku podporiť:
Občianske združenie OPORA Pohorelá,
Kpt. Nálepku 291, Pohorelá,
IČO: 37891324;
PLŤ,
1. mája 84, Pohorelá, IČO: 37824856;
Pohorelá Vedno,
Clementisova 826, Pohorelá,
IČO: 52102718;
Rodičovské združenie
pri základnej škole v Pohorelej,
Kpt. Nálepku 852, Pohorelá,
IČO: 37950835
Telovýchovná jednota
Mladosť Pohorelá,
Pohorelá 780, Pohorelá, IČO: 17060711

Predbežný termín zápisu detí do Materskej
školy Pohorelá je v dňoch 17. – 21. mája.
Bližšie informácie budú upresnené podľa aktuálnej hygienicko-epidemickej situácie týždeň pred termínom zápisu.
Odporúčame preto sledovať internetovú
stránku školy, kde budú priebežne zverejňované aktuálne informácie v súlade s prijatými
hygienicko-protiepidemickými opatreniami,
uzneseniami vlády a rozhodnutiami rezortu
školstva (http://www.skolapohorela.sk/).
Materská škola podporuje osobnostný
rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej,
rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a
vekovými osobitosťami detí.
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov veku.
Prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné. Predprimárne vzdelávanie s účinnosťou od 1. septembra 2021 je povinné pre každé dieťa, ktoré
dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021.
Mgr. Jozef Šajša – riaditeľ ZŠ s MŠ

18. 5.

15.6.

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

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
8. 4.

21 .4.

5. 5.

19. 5.

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

Zber objemného odpadu je znovu obnovený
Kontajnery na objemný odpad sú pristavené v areáli čističky odpadových vôd, kde je prístup zabezpečený zamestnancom obce:




v pracovných dňoch v čase od 12:00 do 13:00 hod
v sobotu a nedeľu (okrem sviatkov) v čase od 7:00 do 9:00 hod.

KONTAJNERY SÚ URČENÉ VÝHRADNE PRE MAJITEĽOV NEHNUTEĽNOSTÍ V POHORELEJ!
Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.
Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.
Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc,
papier, sklo, pneumatiky a pod.
Žiadame občanov obce, aby pri návšteve areálu ČOV dodržiavali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nosením ochranného rúška, dodržiavaním bezpečného odstupu a dezinfekcie rúk.

Kam so starými pneumatikami?
Riešenie je jednoduché a bezplatné!
Pneumatiky je každý občan povinný, po tom
ako sa stali odpadovými, bezodplatne odovzdať distribútorovi pneumatík bez ohľadu
na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu. Distribútorom sa v tomto prípade rozumie ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík.
Občan má právo ponechať
ojazdenú
pneumatiku zadarmo v ktoromkoľvek pneuservise alebo predajni pneumatík, a to aj v prípade, že tam
nenakúpi tovar alebo službu.
Likvidácia pneumatiky je totiž už započítaná
v cene pneumatiky.

OPATRNE! V LESE SA RODIA MLÁĎATÁ!
Na jar sa v prírode rodia mláďatá vtákov a cicavcov. Až
približne do polovice mája sú veľmi zraniteľné, ale vieme
im spoločne pomôcť nasledovne:
svojich psíkov majme na vôdzke. Aj maličký pes
veľkosti jazvečíka dokáže roztrhať/uštvať dospelú
srnku, tobôž mláďa
nikdy sa nedotýkajme mláďat, ich rodič je nablízku
nesprávajme sa hlučne

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriadilo internetovú
stránku s dôveryhodnými a presnými informáciami o vakcínach a očkovaní: www.slovenskoproticovidu.sk. Pre porazenie Covidu potrebujeme milióny zodpovedných rozhodnutí. Kľúčom k nim sú overené a
presné informácie. Nájdete ich na tejto webstránke.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže „Rómovia recitujú“
Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže „RÓMOVIA
RECITUJÚ“ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach. Našu školu reprezentovala
žiačka 9.A triedy NATÁLIA POKOŠOVÁ, ktorá v decembri 2020 vyhrala 2. miesto v krajskom
kole vo svojej kategórii v prednese poézie v slovenskom jazyku a postúpila do celoslovenského
kola spolu s ďalšími 34 súťažiacimi. To sa uskutočnilo online formou vzhľadom na nepriaznivú
epidemiologickú situáciu. Natálka sa veľmi snažila a krásne zarecitovala báseň, ale v bohatej konkurencii ďalších snaživých recitátorov, už nezískala žiadne umiestnenie. Natálke srdečne blahoželáme za výborný úspech v krajskom kole. Ďakujeme aj p. uč. Mgr. Mariane Krupovej, ktorá žiačku
na súťaž pripravovala.

JUBILANTI
88 rokov
Anna Mačkinová, Orlová 646

87 rokov
Valéria Anna Bialiková, Kpt. Nálepku 164

Skončila sa jedna z najdôležitejších etáp
elektronického sčítania obyvateľov

86 rokov
Anna Gáliková, Pod Brezinou 496

Sčítanie v roku 2021 je prelomovým v mnohých podobách. Po prvé vo svojej viac
ako 100-ročnej histórii sa uskutočňuje elektronicky a my sme mali šancu doslova jedným
klikom rozhodnúť o tom, kam sa bude naša krajina v budúcnosti uberať. Elektronicky sa
sčítalo 4 844 007 obyvateľov Slovenskej republiky, čo predstavuje 86 % percent. V Pohorelej sa sčítalo elektronicky samosčítalo 1895 obyvateľov. Urobili sme spoločne
klik pre lepšie Slovensko.

Samosprávy začali s prípravou na asistované sčítanie
Elektronické samosčítanie obyvateľov bolo ukončené a začala sa príprava na asistované sčítanie, v ktorom
sčítame tých, ktorí sa sčítať nevedeli, alebo nedokázali. Asistované sčítanie je určené pre digitálne vylúčených
obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online
samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva. Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu
SR na základe epidemickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. Celkovo skončí do
31.10.2021.
Aj Obec Pohorelá v súčinnosti so Štatistickým úradom SR bude realizovať asistované sčítanie. Je to sčítanie, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných
asistentov. Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii, alebo
mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste
bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.
Zoznam kontaktných miest rovnako ako ich prevádzkové hodiny budú zverejnené na webstránke www.scitanie.sk. Kontaktným miestom pre asistované sčítanie v Pohorelej bude Obecný úrad v Pohorelej a stacionárnym asistentom bude p. D.Bodnáriková – 048 / 6196 102. V prípade imobilných občanov, ktorí sa
nemôžu dostaviť na Obecný úrad k stacionárnemu asistentovi, bude k ním vyslaný mobilný asistent sčítania.
O začiatku asistovaného sčítania Vás ešte budeme informovať. Termín asistovaného sčítania určí predseda
Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku.

82 rokov
Juraj Rochovský, Nová 377
Emília Súkeníková, Za Hronom 831

81 rokov
Jozef Demo, Kpt. Nálepku 178
Veronika Halušková, Kpt. Nálepku 191

75 rokov
Mária Petrová, Jánošíkova 462
Anna Puťošová, Hviezdoslavova 43

70 rokov
Jozef Baksa, Clementisova 761
Mária Rašiová, Kpt. Nálepku 192

65 rokov
Anna Koprajdová, Orlová 633
Jarmila Novysedláková, Pohorelská Maša 10
Ján Paczer, Kpt. Nálepku 309
Milan Tlučák, Za potokom 720

60 rokov
Ing. Milan Janoška, Nová 326

Asistované sčítanie ešte nezačalo. POZOR NA PODVODNÍKOV!
Asistované sčítanie bude určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej
osoby. Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru. Telefonicky prebieha len objednanie
služby asistenta pre sčítanie. Pri sčítaní nikto od Vás nesmie vyžadovať, aby ste odovzdali alebo podpísali
akékoľvek dokumenty. Asistenti pri sčítaní nemôžu od Vás požadovať financie, tieto služby sú poskytované
bezplatne.
Asistované sčítanie ani v našej obci ešte nezačalo. Začiatok bude určený predsedom Štatistického úradu SR.
Na záver pripomíname, že NIKTO INICIATÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa
s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať
obec alebo políciu. Mobilného asistenta pre sčítania si musí obyvateľ objednať na obecnom úrade
– 048 6196 102.
Počas celého sčítania je potrebné dodržiavať aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu C

NOVORODENCI
Michaela Hazáková, Kpt. Nálepku 137
Jozef Pompura, Hviezdoslavova 57

VID-19.

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA A POUŽITÝCH JEDLÝCH KUCHYNSKÝCH
RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV SA USKUTOČNÍ 13. a 14. MÁJA 2021
Vykupujú sa noviny, časopisy, knihy bez textilných obalov a kartón.
Je potrebné, aby bol zber zviazaný!
OFICIÁLNA STRÁNKA O SČÍTANÍ OBYVATEĽOV:
Kartón
a papier musí byť zviazaný osobitne!
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

ZOSNULÍ
Anna Puťošová, r. Hrušková, 81 r.
František Ďurčo, 77 r.
Mária Ďurčová, r. Kukulová, 71 r.
Jozef Haľak, 68 r.

OLEJ sa vykupuje len v 1,5- alebo 2-litrových PET-fľašiach.
Karol Bugajda, 79 r.

5 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera
2 kg = 1 ks hygienických vreckoviek
10 kg = 1 ks papierových utierok

1 ks PET fľaše s olejom (1,5-2 l) = 1 rolka toaletného
papiera alebo 3 ks hygienických vreckoviek

ZBER ELEKTROODPADU sa uskutoční:
v utorok 27. 4. v Pohorelskej Maši, v stredu 28. 4. v Pohorelej – nižný koniec (od
školy dole), vo štvrtok 29.4. v Pohorelej – vyšný koniec (od školy hore)
Elektroodpad sa bude odvážať traktorom v dopoludňajších hodinách – pracovníci obce vynesú
elektroodpad zo dvorov aj domov, len je ho potrebné vopred nahlásiť na obecný úrad (048/6196102,
obec@pohorela.sk). Súčasne sa zbierajú aj autobatérie.
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 elektrické
ručné náradie, hračky, .....

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

Karol Vojtko, 62 r.
Ján Krupa, 77 r.

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

1941 –

(zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – STRAVOVACIA AKCIA: V dobe od 7.II. do 5.III. 1941 prevedená bola stravovacia akcia pre
chudobné deti, ktorých otcovia boli tohto času nezamestnaní. Na túto akciu prispeli: OSM v Brezne n/Hron. 500.- Ks, Obec Pohorelá 180.- Ks,
rímsko-katolícky farský úrad 100.- Ks, MO HSĽS v Pohorelej 200.- Ks; Spolu 980.- Ks. Stravovalo sa 47 detí. Stravu, ktorá pozostávala z rôznych
výživných polievok a dávky chleba, pripravovaly a rozdelovaly učiteľky štátnej ľudovej školy.
ODBERAČKA: K tohtoročnému odvodu, ktorý sa konal pre náš notariát v Brezne nad Hronom dňa 20. III. 1941, odišlo 80 mladíkov, z ktorých
za schopných uznala uznala odvodná komisia 22.

1971 –

(zaznamenal kronikár Július Orolín) – SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE: Tento rok bol bohatý na kultúrne udalosti. Poskytol všetkým
spoločenským organizáciám dosť príležitostí rozvinúť svoju činnosť. Spoločenské organizácie to aj využili. Jedny viac druhý menej, ale všetky sa
zapojili do každej akcie či už při slávnostiach alebo súťažiach. Najviac svoju prácu zameriavali na akcie usporadúvané v predvolebnom agitačnom
období.
POŽIARE: Pre obec bude rok 1971 pamätný. Vyskytli sa v ňom tri požiare. Dňa 22. marca o 18 hodine vypukol požiar v Pohorelskej Maši na
stanici. Zhorela strecha na hospodárskej budove a voz sena. Požiar založili trojročné deti. Požiarnici z Omnie veľmi rýchle zasiahli. O 15 minút od
vzniku už boli v činnosti a požiar zlikvidovali.
Druhý požiar presne o mesiac 22. apríla o 12.30 hodine vznikol u občana Syča Jána (Čaudera). Zachvátil hospodárske budovy. Požiar vznikol
pravdepodobne od uskladneného nehaseného vápna. Požiarnici z obce zasiahli už o 10 minút po jeho vypuknutí. Občania tiež pomáhali hasiť vodou
z vedier. Na pomoc prišli i požiarnici z Omnie, ktorí tiež účinne zasiahli a požiar pomohli zlikvidovať.
Tretí požiar bol v noci zo 14. na 15. júna o 1.30 hodine. Vznikol na hornom konci a zhoreli tri stodoly. Veľmi rýchle sa rozširoval. Požiarnici mali
sťažené podmienky, lebo vodu museli ťahať až z potoka. Na jeho likvidácií sa zúčastnili i požiarnici z Omnie, Sigmy, Heľpy a Brezna. Zhorené
stodoli patrili Hazákovi Jozefovi a Čaplickému Jozefovi (Pompurovi).

V o

v í r e

išlo to (muselo ísť) aj bez automatickej pračky .....

č a s u

. . .

na odberačke: Ján Datko Huslík a Jozef Haľak

Ďalšie fotografie z rokov okolo 1953 z projektu Pavla Foltýna – „Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský“; kontakt: certifikato@seznam.cz
Poznáváte své předky? Hledáme tyto informace k tvorbě mostu do minulosti. Jak na to, se dozvíte na webu: Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský

na odvode: Ján Datko Huslik a Jozef Haľak

na odvode: Ján Datko Huslik a Jozef Haľak
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