informačné noviny Obce Pohorelá;
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- ZADARMO -

Jubilujúce KOSBY V POHORELEJ
V sobotu 20. júla sa konala ďalšia akcia „Pohorelského kultúrneho leta“ - jubilujúce XXV. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek.
Matičiari spolu s Obecným úradom v Pohorelej, firmou Palstav, Farskými úradmi v Heľpe a Pohorelej a Denným centrom seniorov v Pohorelej, pripravili pre päťdesiatdva koscov z Oravy, Ábova, Šariša, Liptova, Ponitria, Považia, Gemera, Kantonu Zug (Švajčiarsko) a z Horehronia kompletnú
„Koseckú dedinku“. Postavený Máj, na ktorej viala slovenská zástava, slnečné počasie s občasne padajúcou rosou, vôňou pokosenej trávy a scenériou okolitých
hôr Nízkych Tatier a Slov. rudohoria. Podujatie začalo Svätou omšou na oslavu práce ľudských rúk, ktorú celebroval vdp. dekan Václav Galo z Heľpy. Potom
nasledovalo otvorenie Majstrovstiev Pohorelej (a sveta) v kosení spoločným spievaním Slovenskej hymny. V príhovore starostka Jana Tkáčiková povedala: „Naše
kosby sú najstaršou koseckou akciou v Strednej Európe a nemajú obdobu svojim trvaním v kultúrno-spoločenskej histórii Pohorelej“. Zvlášť privítala hosti:
starostku z Čičmian Ivetu Michalikovú, Alojza Hlinu – predsedu KDH (súťažiaceho kosca), ktorý bol v sprievode svojej manželky Martiny a Ľubice Štugnerovej
z Brezna. Prítomný bol aj majster Európy v chôdzi na 20 km zo Splitu 1990 – Pavol Blažek, ktorý už roky osobne pomáha, ako rozhodca. Osobne bol prítomný
aj Martin Habanek – fotograf, ktorý aj inštaloval mini výstavu svojich etnografických fotografii z Pohorelej, Čičmian a iných krajov Slovenska. Ceremoniál
pokračoval básňou Milana Rúfusa, ktorú v pohorelskom dialekte zarecitoval Lukáš Janoška st. Nasledoval DFS Mladosť svojou radostnou lúčnou choreografiou.
Gazdiňa Maruša so svojími „dievkami“ Gabikou a Jankou pozdravili prítomných írečitým slovom a zaspievaním Koseckej hymny. Predstavovaniu koscov predchádzala spoločná pieseň „Slovensko moje“, ktorej text pre istotu bol aj v ročenke, ktorá sa k podujatiu pravidelne rediguje a rozdávala sa návštevníkom.
Súťažnú časť začala kategória: Dadovčata (deti do 12 rokov). Bolo ich desať a kosili pol metra štvorcového. Výsledky: 1. Rastislav Výrostko, Košice – 7,5 sek.; 2.
Bartolomej Pokoš – 8,5 sek.; 3. Viktor Puška – 9,0 sek. Obaja Pohorelá. Nosiči vody (dorastenci do 18 rokov) kosili 5x2,5 m: 1. Adam Račak, Polomka - 32,0 sek.;
2. Juraj Krupa, Východná - 39,0 sek.; 3. Milan Kováč, Pohorelá - 39,0 sek. Ženy kosili 5x5 m: 1. Milka Šeligová, Hruštín - 57,0 sek.; 2. Jana Adamová, Hrnčiarske
Zalužany – 2:14,0 min.; 3. Zdenka Mituníková, Papradno – 4:25,0 min. Chlopi do 60 rokov kosili 10x5 m: 1. Jaroslav Paločko, Ľubovec - 1:25,0 min.; 2. Rudolf
Kľuchťák, Svätoplukovo - 1:33,0 min.; 3. Marcel Kurjan, Poproč – 1:33,0 min. Chlopi nad 60 rokov kosili 10x5 m: 1. Milan Kamenský, Podbrezová - 2:06,0 min.;
2. Ján Štajer, Hruštín - 2:19,0 min.; 3. Lukáš Janoška st., Pohorelá - 2:33 min. Záverečná kategória bola Otcovia a synovia, ktorí kosili 10x5 štafetovým spôsobom:
1. Račákovci – 1:31,0 min.; 2. Kurjanovci - 1:36,0 min. 3. Kľuchťákovci - 1:37,4 min. Hrabačky pre dážď svoju disciplínu neabsolvovali.
Ako každoročne sa udeľovali aj osobitné ceny: Cenu Jozefa Slivku za etnoprvky získal Rudolf Kľuchťák, , Cenu ťetki Makuľi za etnoprvky Iveta Michalíková
z Čičmian. Cenu Ing. Jána Puťoša za najlepší pokos získala prvykrát žena Jana Adamová, Cenu Ing. Niny Janoškovej - účastničke z najväčšej vzdialenosti udelili
Saške Majerskej zo Svätoplukova. Cenu Terky Štajerovej za etický prínos získala Andrea Tereková.
Na záver nestor suťažného kosenia na Slovensku spomenul OZ Volejbalový spolok Kaňa, ktorého zakladatelia, Jozefa Kanoš Tram, Ing. Ján Puťoš, boli pri
zrode Koseckých majstrovstiev, ale treba spomenuť aj Jána Tlučáka Svituovgo a Jána Pompuru Prednostu, korí sa pričinili o štart tejto tradície. Pred tým, než
všetkým spoluorganizátorom a vystupujúcim poďakoval za hladký priebeh Slovnosti, odovzdal k jubileu aj mimoriadne ceny vyrobené ľudovým umelcom zo
Zázrivej Petrom Otrubom. Medzi odmenenými boli: Michal Knižka Kachliar, Pavol Blažek, , MUDr. Milka Bučková, Matej Hrčák Rajtop, Júlia Parošová Vavrekova,
Štefan Németh. Firmy: Husqvarna Brezno, ČS Polomka, Lymed
V ďalšom programe vystúpil FS Ipeľ z Lučenca s pásmom „Na Jána“ a k okrúhlinám nám prispeli aj naši slávni rodáci, Veronika Bodnáriková Vojtková
zaspievala svoje najobľúbenejšie piesne a neohlásene sa na pódiu objavila aj hviezda pražských muzikálov Marian Vojtko Cangar. Prečo je taký populárny, sme
počuli na vlastné uši! Počas celého podujatia sa nezastavilo vozenie sa na vlečke, ťahanej historickým traktorom Zetorom 25A, šoférovanom Patrikom Gavurom.
Návštevníci si mohli pozrieť aj miniatúri gazdovského dvora u ľudového rezbára Jozefa Gavuru. Novinka bola aj hrabačka - drevená socha od Martina Kalmana, ktorá urobila so staršími sochami (kosec a nosič vody) kompletnú rodinu, zdobiacu kúty pódia. Z pokrmov boli v ponuke hovädzí, aj baraní guľáš a ďalšie
dobroty miestnej kuchyne od Mateja Huka Kuopčaka.
V žiare nočnej vatry sa letnou nocou ozýval spev ľudových piesni v doprovode ĽH Jara Kováča, ktorých ozvučoval Ján Haluška Halaj.
Dáj Bože ešte aspoň jedno štvrťstoročie takto svedčiť o podiele naších predkov na vzhľade Horehronského podolia!
PaedDr. Lukáš Janoška

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
24.8. VEDOMOSTNÝ KVÍZ

Termíny zberu
komunálneho odpadu

Termíny zberu plastov
13. 8.

10. 9.

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

večer plný zábavy a nových informácii
- vedomostná súťaž družstiev v Krčme pri mlňe

14. 8.

28. 8.

11. 9.

25. 9.

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

28.8. OSLAVY 75. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen o 10:00 hod.

Marek Gandžala sa v máji zúčastnil bežeckých pretekov Beh na
Urpín. A úspešne – v kategórii
MUŽI 7,5 km na trati s prevýšením
230 m s časom 39:26 obsadil vynikajúce 2 miesto. Gratulujeme!

14.9. VEDOMOSTNÝ KVÍZ
večer plný zábavy a nových informácii
- vedomostná súťaž družstiev v Krčme pri mlňe

informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

Vedenie TJ Mladosť Pohorelá odhlásilo futbalové
mužstvo z oblastnej futbalovej súťaže II. triedy, skupiny B v ročníku 2019/2020.
K tomuto rozhodnutiu vedenie dospelo
na základe dlhodobého nedostatku hráčov
a po viacerých neúspešných stretnutiach
s hráčmi s cieľom zachrániť futbal v obci Pohorelá.
Vedenie TJ Mladosť Pohorelá zároveň
Oblastnému futbalovému zväzu Banská Bystrica prisľúbilo opätovne osloviť všetkých potencionálnych hráčov aj z mládežníckych kategórii s cieľom obnoviť súťažný futbal v Pohorelej
podľa
možností
už
v ročníku 2020/2021.
Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného
povstania a 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
sa 13. júna 2019 konalo v Banskej Bystrici vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej
súťaže - Cesty za poznaním minulosti. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl.
Do literárnej časti súťaže, kde bolo zaslaných
185 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu, sa prihlásila aj žiačka našej školy Emka Vajdíková, ktorá svojím literárnym dielom ,,Vyznanie" získala v 2. kategórií - 1. miesto.
Srdečne Emke gratulujeme a tešíme sa, že
takto úspešne reprezentuje našu školu i Pohorelú.
Mgr.M.Tlučáková

„Malkáči“ už čoskoro vystriedajú v školských laviciach „velkáčov“, ktorí
opustili brány našej školy. Všetkým želáme na nových pôsobiskách veľa
úspechov a mnoho príjemných chvíľ.

DÚHOVÝ KOLOTOČ
18. júna sa v Banskej
Bystrici konalo oceňovanie
prác celoslovenskej výtvarnej
súťaže Dúhový kolotoč. V
tomto školskom roku Metodicko pedagogické centrum
Bratislava vyhlásilo túto súťaž druhýkrát.
Po úspechu na začiatku
školského roka sme túžili stáť
na pomyslenom stupni víťazov aj tentokrát. Vedeli sme,
že dostať sa do výberu desiatich najlepších z takmer tisíc
a niekedy aj vyše tisíc poslaných prác, nie je jednoduché.
Preto sme sa rozhodli zapojiť
s netradičným výtvarným
dielom v podobe fotografií a
leporela z nášho výtvarného
projektu. V materskej škole
sme na základe záujmu detí
celý týždeň uskutočňovali interpretáciu obrazu Portrét Arnolfíniovcov.
Ocenenie sme získali a
v Banskej Bystrici za aktívnu
účasť na projekte boli odmenení - Adamko, Ivonka a
Sárka, ako najmladšia účastníčka, ktorá sa tiež s radosťou zapájala do všetkých realizovaných aktivít.
PaedDr. Dagmar Krupová

VYBEHAJTE SI ŠTARTOVNÉ NA ANDREJCOVÁ VERTIKAL 2019!
Počas tohto leta máte možnosť súťažiť o štartovné zadarmo na tretí ročník pretekov „Výbehu na Andrejcovú“ – ANDREJCOVÁ VERTIKAL 2019 (ktorý sa uskutoční 12.10.2019). V hre je 10 voľných štartov pre mužov a 5 pre ženy. Stačí
vybehnúť z Pohorelej na Andrejcovú v čo najkratšom čase a umiestniť sa v najlepšej desiatke (muži) resp. päťke (ženy).
Máte na to celé leto pokusov - Kvalifikácia trvá do 30.9.2019!
Ako na to? - Zaregistrujte sa na internetovej stránke STRAVA.COM a ak používate GPS na smartfóne,
stiahnite si appku STRAVA. Ak máte tie drahšie GPS-hodinky, tak si ich spárujte alebo hoďte po odbehnutí
trasu na web. Kvalifikácia a záznam času prebieha na trase štart: Pohorelá - Makovisko, cieľ Andrejcová pri Kríži (pozri segment na https://www.strava.com/segments/15719779).
Pravidlá - Bežte/kráčajte po modrej turistickej značke k Útulni Andrejcová (nutné dodržiavať pravidlá návštevného poriadku NAPANTu!). Podozrivé časy (e-bajk a pod.) budú nahlásené a zmazané.
Vyhodnotenie - Po poslednom dni kvalifikácie bude známa prvá desiatka najlepších mužov a päťka najlepších žien (bez ohľadu na vek). Budú zverejnení internetovej stránke vertikal.horskespolocenstvo.sk a
FB stránkach. Úspešným kvalifikantom sa stačí prezentovať v deň preteku. Štartový balíček je samozrejme
súčasťou výhry.

DAJME SI ŠANCU SPOLU ŽIŤ
3. ročník branno-športového dňa pre deti, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých sa vydaril. Obávali sme
sa zlého počasia, ale boli sme pripravení, len aby nám to nič neprekazilo. Nakoniec dopadol na jednotku. Moja
vďaka patrí Komisárke pre deti Ing. Viere Tomanovej, PhD. za to, že s nami strávila celé dopoludnie na podujatí
a popoludnie na pracovnom stretnutí. Vďaka patrí pánovi riaditeľovi Základnej školy s materskou školou Mgr.
Jozefovi Šajšovi za priestory školy a príjemné privítanie. Ako každý rok aj tento rok nám všetko bezplatne ozvučil
Ján Haluška. Obec Pohorelá nám umožnila realizovať vystúpenie na našom amfiteátri.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
88 rokov
Mária Kybáková, Orlová 582

87 rokov
Mária Chlebušová, Clementisova 760

82 rokov
Anna Šťavinová, Jánošíkova 415

81 rokov
Helena Bialiková, Kpt. Nálepku 181
Anna Krušinská, Pohorelská Maša 77

80 rokov
Viliam Krkoška, Kpt. Nálepku 2
Mária Vojtková, Kpt. Nálepku 85
Margita Huková, Kpt. Nálepku 257
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým účinkujúcim - rodine Terekovej, rodine Kalmanovej, rodine
Hlaváčovej, Anne Prčovej, Márii Vojtkovej, deťom z Pohorelej - Bibianke Zlukyovej, Alexandre Meckovej, Martinkovi Baksovi, Bibke Tlučákovej, Kristínke Součekovej, Janke Balážovej, rodine Handulovej z Telgártu, deťom
z Polomky a pani učiteľke Márii Skladanej. Ďakujem taktiež Komunitnému centru Pohorelá, M.Vojtkovi zo š.p.
Lesy SR, ako aj učiteľkám Marianne Kalmanovej a Mariane Krupovej zo ZŠsMŠ Pohorelá za skvelé aktivity.
Taktiež ďakujem DSS Pohorelá za účasť. Nesmiem zabudnúť na všetkých sponzorov, ktorí nás podporili a
hlavne ďakujem ľuďom, že prišli s deťmi na podujatie, lebo bez nich by nič nebolo.
Podujatie sa ako každý rok konalo aj vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a samospráv obcí Horehronia. Ešte raz všetkým srdečná vďaka.

75 rokov
Karol Haluška, Kpt. Nálepku 114

70 rokov
Ján Kyba, Clementisova 760
Michal Siman, Nová 370
Ján Chromč, Hviezdoslavova 52
Jozef Kulifaj, Orlová 573
Juraj Koprajda, Partizánska 554

65 rokov
Katarína Petrová, Nová 362
Ing. Mária Piliarkinová, Pohorelská Maša 73
Karol Pletka, Kpt. Nálepku 172
Ján Čupka, Nová 340

60 rokov
Anna Puťošová, Kpt. Nálepku 113

NOVOMANŽELIA
Popoludňajšie pracovné stretnutie s Komisárkou pre deti so svojím pracovným tímom (riaditeľ ZŠsMŠ Pohorelá Mgr. J.Šajša, predstavitelia Obvodného oddelenia PZ Pohorelá, zástupkyňa ZŠ Heľpa Mgr. Daniela
Čupková, starostka Obce Pohorelá Ing. Jana Tkáčiková a zástupca OZ ŠŤASTNÉ DETSTVO Anna Prčová) dopadlo podľa očakávaní a v mesiacoch september-október sa dohodne ďalší postup riešenia problémov maloletých na školách ako sú šikana, trestné skutky, súdy a maloletí v súvislosti so školou.

Mgr. Henrieta Kocmálová, Clementisova 737
a Peter Pocklan, Telgárt

A.Prčová

ZO
SZPB
oznamuje verejnosti, že v utorok
27. augusta o 9:00
hod. sa uskutoční
slávnostné znovuotvorenie pamätníka v Nemeckej
po jeho rozsiahlej
rekonštrukcii.
Pri tejto príležitosti pripravil
Oblastný výbor SZPB Brezno autobus, ktorý pôjde z Pohorelej z námestia o 8:00 hod.

CIVILNÁ OCHRANA INFORMUJE
Mestá a obce na Slovensku vykonávajú každý druhý piatok v mesiaci
o 12:00 hod. skúšku sirén, a to dvojminútovým stálym tónom.
V prípade vzniku skutočnej mimoriadnej udalosti sa obyvateľstvo upozorňuje varovnými signálmi taktiež prostredníctvom sirén. Varovné signály sú dva:
 OHROZENIE VODOU – 6 minútový stály ton sirény varuje obyvateľstvo
pred ničivými účinkami vody
 VŠEOBECNÉ OHROZENIE – 2 minútový kolísavý tón sirény varuje
obyvateľstvo pri ohrození, pri vzniku mimoriadnej udalosti (aj pri požiari).
Ak zaznie varovný signál, podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte pred
čím Vás varuje. Po doznení varovného signálu nasleduje slovná informácia
v miestnom rozhlase. Koniec ohrozenia sa oznamuje dvojminútovým stálym
tónom sirén (tým istým ako pri skúške)

ZOMRELÍ
Vojtech Štuber, 79 r.
Dušan Holko, 22 r.
Anna Syč-Kriváňová, r. Poláková, 94 r.
Veronika Rašiová, r. Halušková, 81 r.

Omladený tým pohorelských dobrovoľných hasičov sa zúčastňuje hasičských súťaží. Fotografie sú z júlovej súťaže O pohár starostky obce Šumiac, kde obsadili pekné piate miesto.

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

1939 (zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – SNEH NA HOLIACH: V prostred leta a to práve v dobe najhorúcejšej na Annu, t.j. 26. júla, padol sneh
na holiach a v údolí sa schladilo až na 6°C.
ČIASTOČNÁ MOBILIZÁCIA: Koncom augusta, zase tak ako v marci, začaly sa zahraničné politické pomery priostrovať v náš neprospech. Kým
v marci nás nebezpečne ohrožoval náš južný sused – Maďarsko, teraz zase severný – Poliaci. Čím ďalej tým viac robili si nároky na niektoré severné
oravské a spišské kraje. Keď toto začalo nám byť skoro nesnesiteľné, rozhodlo sa ministerstvo národnej obrany našej vlasti povolať na pomoc prezenčne
slúžiacemu vojsku záložníkov – vojakov. Tak prostredníctvom okresného úradu v Brezne nad Hronom prišla na obecný úrad vyhláška o povolaní do
zbrane, ktorou sa vyzývali k nastúpeniu k činnej službe vo zbrani všetci gardisti a mužstvo odvodného ročníka 1936 až 1929 a vycvičené mužstvo náhradnej zálohy odvodného ročníka 1938 až 1929 a konečne dôstojníci a rotníci v zálohe odvodného ročníka 1928 až 1922. Nástup týchto ročníkov mal
sa previesť do 48 hodín. Opisy sa na obecnom úrade vyhotovily s urýchlením a vyvesily sa medzi 16.-ou a 19.-ou jak v Pohorelej, tak aj v osade v Pohorelskej Maši dňa 3. septembra 1939.
Tunajšie obyvateľstvo prijalo túto zprávu so všelijakými pocitmi, lebo bol presvedčené, že nateraz to bude vec vážna a že pôjde do tuha, čiže nebude sa
chcieť nám dobrovoľne postúpiť kraje, na ktoré si robili Poliaci veľké chute.
ODVODY: Pre mimoriadne vážne časy na jar a v jeseni nebolo času, aby odvody, ktoré sa v pominulých rokoch konaly začiatkom druhého štvrťroka,
previedly ako obvykle. Mohlo sa tak stať až vtedy, keď národ a štát oddýchli si po toľkých skúškach, ktoré vyčerpaly každého človeka, čo bol mal čuvy
trebárs zo železa. V týchto časoch nikto, či už vojak a či nevojak, keď trnul nielen o uhájenie a udržanie si vlastného života, ale obzvlášte o život národa,
nemyslel na odvody. Tak mládenci pohorelskí až dňa 20. septembra 1939 dostavili sa do Brezna pred odvodnú komisiu. Odvedení boli asi 19-ti.

1959 (zaznamenal kronikár Ján Príšin) – POČASIE: Počasie najmä v prvých mesiacoch roka ako aj lanského roku bolo nadmieru nepriaznivé. Dosť silné
nárazy pri malej snehovej pokrývke škodlivo pôsobili najmä na oziminy, ktoré následkom tohoto vymrzli. Tento stav je charakteristickým pre posledné
roky. Pomerne vo vysokých polohách v akých sa nachádza Pohorelá býva v posledné roky veľmi málo snehu a pritom dosť silno mrzne.
Jar sa ako obyčajne otvorila dosť pozde – v máji, takže sa najmä jarné poľnohospodárske práce hodne oddialili. Zemiaky, ktoré boli v tomto čase vysadené
boli vystavené nebezpečiu pomrznutia.
Po nepriaznivej jari prišlo leto, ktoré bolo mimoriadne daždivé. Na niektoré druhy úrody mali tieto dažde veľmi neblahý vplyv. Najmä ohrozili obilniny,
ktoré pod ťarchou neustálych dažďov hoci veľmi pekne vyvinuté poľahli a nedozreli. Veľké škody zapríčinili i na zemiakových kultúrach, nakoľko zemiaky
na nížinách zhnili. Veľmi sľubná úroda bola takto značne ohrozená no i napriek tomu pestovatelia svoje dodávky pekne plnili a splnili.
Okrem častých dažďov objavili sa aj ojedinelé a zvlášť silné búrky, ktoré zhromažďovali nielen dobytok pasúci sa voľne na kolenách ale i ľudí. Blesky
ohrozovali priamo obytné domy, z ktorých niekoľko bolo priamo zasiahnutých. Na šťastie o život neprišiel nikto.
Toto nepriaznivé počasie hatilo i samotnú žatvu a mlatku, ktorá bola denno-denne prerušovaná. Obilie sa mlátilo skoro úplne mokré.
Samozrejme, že tento mokrý rok podporoval do značnej miery i vzrast rastlín na lúkách, kde sa urodili hodne tak pre potrebného krmu pre dobytok. Chybou
však bolo, že toto krmivo nemohlo byť správne z lúk zabraté a taj aj na tomto úseku dažde narobili veľa škôd. Pre ťažkosti so zberom sena mnohí nechali
svoje lúky nepokosené.
Po veľmi mokrom lete prišla akoby za odplatu mimoriadne suchá jeseň. Skoro celý september a október nespadla ani kvapka dažďa čo sa zasa neblaho
prejavilo pri vykopávke zemiakov a ostatných jesenných prácach.
VÝSKYT PÁSAVKY ZEMIAKOVEJ: I napriek mimoriadne daždivému počasiu v lete veľmi sa rozšírila mandelinka zemiaková. Zasiahla značnú
časť zemiakových kultúr. Pri jej zisťovaní našlo sa na jednej vňati aj 25-30 kusov tohoto škodcu zemiakov. Boj proti nemu bol takmer nemožný a zemiakové kultúry boli ponechané svojmu osudu.
Taktiež sa v tomto roku zaznamenal značný počet chrústov, ktoré ohrozovali najmä ovocné stromy. Škoda, že obyvatelia nechápu dostatočne význam
boja proti takýmto škodcom a ponechajú vec bez povšimnutia.
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