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Obec Pohorelá úspešná s ďalším projektom
Tentokrát bol našej obci schválený projekt „Vzdelávanie príslušníkov MRK“. Na základe tohto schváleného projektu dostane
naša Základná škola s materskou školou Pohorelá nenávratný príspevok 232.005,57 € (6.989.399,80 Sk). Podanie projektu
v roku 2009 schválilo Obecné zastupiteľstva Pohorelej. Poslanci OZ súčasne schválili finančnú spoluúčasť obce vo výške
12.210,82 € (367.863,16 Sk). Finančná spoluúčasť je podmienkou schválenia projektu. Táto spoluúčasť znamená navýšenie
príspevku z obecného rozpočtu pre našu základnú školu počas realizácie projektu – v roku 2010 o 6.105 € (183.919 Sk)
a rovnako v roku 2011 6.105 € (183.919 Sk).
Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) ako sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Vzdelávanie dňa 27.02.2009 bola vyhlásená Výzva s názvom „Programy a
kurzy pre ţiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít“ bola vyhlásená v rámci opatrenia
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Celkovo bolo podaných 116
projektov (v banskobystrickom kraji 25) s poţadovanou výškou nenávratných príspevkov spolu 21.447.608,65 €. Ţiadosti boli
odborne hodnotené hodnotiteľmi, ktorí boli nominovaní Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a následné boli
posudzované výberovou komisiou. Z celkového počtu 116 podaných ţiadostí bolo schválených 50 ţiadostí.
Celková výška finančných prostriedkov pridelených ţiadateľom o NFP je 8 420 682,37 EUR s celkovými oprávnenými
výdavkami na projekty vo výške 8 787 659,24 EUR pri zabezpečení spolufinancovania vo výške 366 976,87 EUR zo strany
ţiadateľov.
Cieľom projektu „Vzdelávanie príslušníkov margalizovaných romských komunít na Základnej škole s materskou školou
Pohorelá“ je tvorba nových a vynovenie existujúcich programov výchovy a vzdelávania ţiakov pochádzajúcich z rómskych
komunít, ich teoretická a praktická výučba s vyuţitím vynovených výučbových prostriedkov rozvíjajúcich základné moţnosti
ţiakov základných škôl. Do tohto projektu bude zapojených 17 učiteľov. Zároveň z tohto projektu budú financované 4 nové
pracovné miesta – 4 asistenti, ktorí budú prijatí počas realizácie projektu. Z toho projektu budú financované i nové učebné
pomôcky, technické zariadenie školy, vzdelávanie pedagógov. Všetky výstupy z tohto projektu budú osoţné pre celú školu
a budú ich môcť vyuţívať všetci ţiaci školy.
Vďaka tomuto a mnohým ďalším úspešným projektom sa naša škola stala s učebnými pomôckami i technickým vybavením
najmodernejšou na Horehroní.

Mobilný operátor ORANGE prisľúbil vyriešiť problém
s nekvalitným pokrytím signálu v obci Pohorelá
Listom zo dňa 25.1.2010 nás a.s. Orange Slovensko uistila, ţe „v blízkej budúcnosti je plánované rozširovanie pokrytia
signálu GSM/GPRS v lokalite Pohorelá“.
Na základe nášho reklamačného konania Orange prešetril problém s nekvalitným pokrytím signálu v obci Pohorelá a uskutočnil merania,
výsledky ktorých potvrdili, ţe na vysielači pokrývajúcom oblasť, v ktorej sa Pohorelá nachádza, je evidovaný signál so zníţenou intenzitou.
Na základe urgencii Obecného úradu v Pohorelej a hlavne osobných jednaní starostu obce Ing. Jozefa Kalmana podporených petíciou občanov
a návštevníkov našej obce spoločnosť Orange Slovensko a.s. pristúpi k zapracovaniu nášho problému pri tvorbe nového plánu realizácie
výstavby vysielačov signálu GSM.
Takţe v blízkej dobe by sme mali pocítiť výsledky tohto nášho reklamačného konania.
- JaPo -

Termíny zberu komunálneho odpadu
10.2. 24.2. 10.3. 24.3. 7.4. 21.4. 5.5. 19.5. 2.6. 16.6. 30.6.
Ţiadame občanov, aby si nádoby vyloţili pred brány uţ deň vopred !

Termíny zberu plastov
8.2.-9.2. 8.3.-9.3. 6.4.-7.4. 3.5.-4.5. 31.5.-1.6. 28.6.-29.6.
Ţiadame občanov, aby vykladali len plné a zaviazané vrecia.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
MAREC
13.3. PIETNY AKT
pri hroboch rubárov -obetí lavínového nešťastia
(OÚ Pohorelá+OZ OPORA)

13.3. NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Majstrovstvá Pohorelej 3-členných druţstiev
„Memoriál pohorelských rubárov“ -16. ročník
(OZ OPORA, J.Pompura)

Povesť a dieťa
CVČ v Brezne v spolupráci s miestnym
odborom MS 14. januára zorganizovalo
17. ročník súťaže Šaliansky Maťko
J.C.Hronského. V umeleckom prednese
najkrajších povestí slovenskej histórie sa predstavilo
28 detí z breznianskeho okresu.
Prvé miesto v kategórii 2. a 3. ročníkov získal Adam
Lakanda, v kategórii 4. a 5. ročníkov zvíťazila
Alžbeta Balážová a rovnako prvé miesto v kategórii
6. a 7. ročníkov patrí Anne Márii Maťúšovej.
Právo reprezentovať okres Brezno v krajskom kole
v Banskej Bystrici má Základná škola Pohorelá,
ktorá získala prvenstvo vo všetkých troch
kategóriách.
- zdroj: Horehronie -

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy
V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole sa
na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok
2010/2011.
Dátum, čas a miesto konania prijímania: Ţiadosti o prijímanie detí môţu podať rodičia v
dňoch od 15.2.2010 do 15.3.2010 v čase od 10:30 do 12:30 v budove materskej školy.
Podmienky prijímania detí do MŠ:

K zápisu je zákonný zástupca povinný priniesť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
a o povinnom očkovaní dieťaťa, rodný list a preukaz poistenca.
Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od troch do piatich rokov veku. Ak sú vytvorené
podmienky, je moţné prijať deti aj od dvoch rokov veku dieťaťa.
Do materskej školy sa prednostne sa prijímajú 5-6 ročné deti a deti s odloţenou povinnou školskou
dochádzkou. Materská škola je dvojtriedna.
Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na
základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloţí riaditeľovi spolu s potvrdením o
zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloţí okrem ţiadosti a potvrdenia o zdravotnom
stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Ing. Matej Tešlár - riaditeľ školy

2. ročník halového turnaja dospelých ČEPO Cup
O putovný pohár majstra Horehronia
sa uskutočnil v sobotu 30. januára 2010 sa v telocvični v Závadke nad Hronom.
Muţstvo FO TJ Pohorelá v zloţení Maroš Siman, Jozef Siman, Martin Krešák, Ján Gálik, Ján
Syč, Milan Prč, Ivan Tešlár, Ján Vernarsky sa umiestnilo na konečnom 7. mieste.
Zápasy nášho muţstva: Pohorela - Michalová 2:3, Pohorelá - Závadka 3:8, Pohorelá - Bacúch
1:7, Pohorelá - Telgárt 8:0
Konečné poradie: 1. Závadka, 2. Braväcovo, 3. Mýto, 4. Bacúch, 5. Polomka, 6. Michalová,
7. Pohorelá, 8. Pohr.Polhora, 9. Heľpa, 10. Telgárt
-r.t. -

Popoludnie pre najmenších
V ŠKOLSKOM KLUBE
Kaţdý utorok o 16.00 hod. sa v priestoroch
školského klubu ZŠ s MŠ koná stretnutie
mamičiek a ich ratolestí. Stretnutia sa nesú
v duchu dobrej nálady a zábavy detí aj
mamičiek. Všetkých srdečne pozývame. Veľká
vďaka patrí pánovi riaditeľovi Ing. Matejovi
Tešlárovi, ktorý nám umoţnil stretávať sa
v priestoroch školy.
(T. Šajšová)

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 ţiaci
(Mgr.M.Huťová)
Štvrtok 14:30 – 15:15

DFS MLADOSŤ – starší ţiaci
(Mgr.G.Kanošová)
Sobota 19:00 – 20:30

Folklórna skupina Kráľova hoľa
(
)
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 - ţiaci
(Mgr.J.Šajša)
Pondelok 18:00-19:00 a Štvrtok 19:00 – 20:00

AEROBIK
(J.Zibríková)

17. ročník volejbalového turnaja
"O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU"
sa uskutočnil v sobotu 30. januára 2010 pri príležitosti 65. výročia oslobodenia obce Pohorelá
pod záštitou starostu obce Pohorelá Ing. Jozefa Kalmana .
Hneď v úvodnom zápase turnaja medzi družstvami Braväcova a Závadky nad Hronom mohli
diváci vidieť trojsetovú drámu, v ktorej napokon zvíťazilo Braväcovo 2:1 (26:27, 25:19,
15:11). Ďalšie zápasy skupiny A: Braväcovo-Brezno 0:2 (18:25, 14:25), Brezno-Závadka 2:0
(25:21, 25:23). Domáci neboli veľmi šťastní, že im žreb určil za súperov v skupine bývalých
ligistov z Revúcej a večných rivalov z Heľpy. No hneď v zápase s Revúcou ukázali, že
papierovými predpokladmi sa nedajú zastrašiť a prvý set úspešne zvládli a vyhrali 27:26. Ale v
ďalších setoch už nedokázali zdolať hernú vyzretosť hráčov Revúcej a napriek bojovnému
výkonu napokon Pohorelá prehrala 1:2 (27:26, 16:25, 14:15). Ďalšie zápasy v skupine B:
Revúca-Heľpa 2:0 (25:12, 25:18), Heľpa-Pohorelá 0:2 (16:25, 14:25).
V zápase o tretie miesto podľahlo družstvo Braväcova domácemu družstvu Pohorelá 0:2
(20:25, 12:25). Celkove víťazstvo na turnaji si vybojovalo družstvo Revúcej, keď vo
finálovom zápase porazilo družstvo Brezna 2:0 (25:22, 25:17).
Na turnaji vládla dobrá nálada, diváci si nešetrili dlane ani hlasivky, všetky družstvá
predviedli kvalitnú hru. S vynikajúcou atmosférou i kvalitne technicky zabezpečeným turnajom
boli spokojní všetci účastníci turnaja a prisľúbili účasť aj o rok.
Za družstvo Pohorelej hrali: Marek Buvala, Jozef Hazák, Ľubo Lihan, Jaro Micenko, Karol
Pletka, Peter Pletka, Jozef Šajša, Ján Tlučák, Michal Tlučák,
V mene všetkých organizátorov turnaja - VS GAD Pohorelá, OZ OPORA Pohorelá a OÚ
Pohorelá - ďakujem za pomoc a podporu pri príprave turnaja sponzorom a partnerom:
BRANTNER GEMER s.r.o., GADOVSKÁ KRČMA, PEKÁREŇ u Poláka a pivovary TOPVAR
- p.Marcel Kanoš.
- JaPoV pondelok o 18.00 hod. a vo štvrtok o 19.00 hod. sa v telocvični ZŠ s MŠ koná cvičenie aerobiku
pod vedením Janky Zibrikovej. Cvičenie je určené pre ľudí kaţdého veku a pohlavia . - T. Šajšová „nezáleží na krokoch, hlavne že sa mrvíme  „

V piatok 29. januára 2010 sme si
pripomenuli 65. výročie oslobodenia
našej obce od fašistov
Poloţením vencov k pamätníku na námestí si občania
Pohorelej uctili pamiatku obetí oboch svetových vojen.
Účastníkom pietneho aktu sa prihovoril starosta obce Ing.
Jozef Kalman. Predseda MO SZPB p. Karol Vosko vo
svojom príhovore pripomenul historické udalosti, ktoré sa
udiali v obci a jej okolí pre 65 rokmi. Básňami a piesňami
vzdali úctu padlým hrdinom aj ţiaci našej základnej
školy.
- JaPo –

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
90 rokov
20.2. Anna Syčová, Clementisova 782

89 rokov
10.2. Mária Halajová, Za Vŕšok 226

88 rokov
6.2. Mária Poláková, Za Vŕšok 243

87 rokov
16.2. Emil Šalkovský, Pohorelská Maša 51

85 rokov
2.2. Anna Slízová, Kpt.Nálepku 305
13.2. Anna Syčová-Kriváň, Kpt.Nálepku 27

75 rokov
22.2. Anna Simanová, Orlová 630

65 rokov

Foto:
J.Tkáčiková

1.2. Ján Kuklica, Partizánska 525
10.2. Artúr Hlaváčik, Pohorelská Maša 53

60 rokov

Majstrovstvá Pohorelej
v stolnom tenise

11.2. Anna Halušková, Športová 351
20.2. Štefan Tlučák, Jesenského 125

Milovníci stolného tenisu všetkých vekových
kategórii sa zišli v sobotu 2. januára 2010
v miestnej telocvični, aby si svoju obratnosť
a rýchlosť zmerali v súbojoch za zelenými
stolmi.
Dievčatá a chlapci do 15 rokov súťaţili
v spoločnej kategórii JUNIORov. V tejto
kategórii zvíťazil Samo Vešťúr, pred druhou
Martinou Syčovou a tretím Jurajom Puťošom;
štvrtý skončil Dávid Matia a piaty najlepší
pohorelský junior je Dominik Tešlár,
V kategórii MUŢI sa o postup zo základných
skupín pobilo 15 hráčov. Napokon si prvenstvo
v turnaji a titul majstra Pohorelej vybojoval
PaedDr. Lukáš Janoška, na druhom mieste
skončil Juraj Polák a na treťom Ján Buvala.
Poradie na ďalšich miestach vo finálovej
skupine: 4. Michal Tlučák, 5. Ing.Ladislav
Pompura, 6. Peter Gandţala.
Martina Syčová v kategórii ŢENY porazila
v zápase o titul Hanu Mayer.
Organizátorom turnaja bolo OZ OPORA
Pohorelá. Pomoc i sponzorstvo poskytli
Pivovary TOPVAR, MONAREX k.s., Obec
Pohorelá a ZŠsMŠ.
- JaPo -

NOVORODENCI
21.1. Juliana Gajdová, Clementisova 815

Lyţiarsky výcvik
V dňoch od 1.2.2010 do 5.2.2010 sa uskutočnil lyţiarsky výcvik
ţiakov 7.B pod vedením Mgr. Jozefa Šajšu a za pomoci pána
Miroslava Datka. Konal sa v lyţiarskom stredisku Ski Telgárt.
Všetkým ţiakom patrí veľká pochvala za snahu a pokrok v
zdolávaní lyţiarskych zjazdoviek.
- T.Šajšová -

V roku 2009 sme z našej obce vyviezli vyše 420 ton komunálneho odpadu!
Z tohto mnoţstva bolo 50 ton separovaného odpadu (plasty, sklo, papier, pneumatiky,
elektroodpad,...), 372 ton predstavuje netriedený odpad z KUKA-nádob a veľkoobjemových
kontajnerov. Od roku 2005, keď sme začali v obci so separovaným zberom, narástlo mnoţstvo
separovaného odpadu tri a pol násobne. No súčasne narástlo aj celkové mnoţstvo odpadu odvezeného
z obci. Náklady na zber, odvoz, likvidáciu a uloţenie tohto odpadu predstavovali v minulom roku
34.570 € (1.041.456 Sk). Príjem poplatkov od obyvateľstva a podnikateľských subjektov bol
23.341 € (703.171 Sk).

Množstvo odvezeného odpadu v tonách
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ZOMRELÍ
Mária Simanová, Partizánska 526
(* 1.11.1941 -  8.1.2010)
Cyril Kanoš, Kpt.Nálepku
11
(* 9.9.1929 -  20.1.2010)
T
.
Š
a Kniha Šľachtické rody
j Koháry a Coburg –
š Muránsky gróf od Ing.
o Pavla Hlodáka opisuje
v dejiny
šľachtických
á rodov Koháry a Coburg.
Autor nám jemu vlastnou
- formou
podáva
ich
ţivotné osudy a vplyv na
politické a hospodárske
dianie v Európe .
Mnohí predstavitelia týchto rodov dosiahli
popredné – kráľovské postavenie, Uhorská
línia Koháryovcov a potom aj Coburgovcov
mala najväčší rodový majetok na Muránskom
panstve. Toto panstvo pozdvihli a oblasť
Horehronia sa stala ich druhým domovom.
S nimi je úzko spätý vznik pohorelských
ţeleziarni, coburgovský kaštiel, vila i park
v Pohorelskej Maši. Najdlhšie sa tu zdrţiaval
Filip Coburg – posledný majiteľ panstva
a jeho brat Ferdinand – bulharský cár.
Posledne menovaný si tento kraj obľúbil
najviac, mal rád ľudí, ktorí ho obklopovali,
slúţili mu a na ktorých sa mohol
bezvýhradne spoľahnúť. Aj o nich je táto
kniha. Slúţili Ferdinandovi I. – bulharskému
cárovi, ako aj po jeho abdikácii Ferdinandovi
– muránskemu grófovi, ktorý tu oddychoval
a poľoval. Túto knihu si môţete objednať na
adrese KERMAT s.r.o., SNP 173, 985 01
Kalinovo (cena 13,20 € + poštovné) alebo
prostredníctvo OZ OPORA Pohorelá (ušetríte
na poštovnom).
Kniha formátu A5 vyšla v roku 2009, má 240
strán a 255 obrázkov.

Z obecnej k ro ni k y:

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

1940

Neobyčajne dlhá a krutá zima: Január, február, marec 1940 vyznačovaly sa hojnými snehovými srážkami. V dedine a v jej blízkom
okolí bolo asi 60 cm uležalého snehu a na svahoch viac ako 1 m. Okrem toho panovaly silné mrazy, ktoré narobily veľa škôd zvlášť na
lesnej zveri a na ovocných stromoch. V jarných a letných mesiacoch bolo vidno, koľko mladých, zvlášť kôstkovitých stromkov
tohtoročná zima zničila. Mrazy tiež veľmi poškodili zemiaky, uloženené v jamách na poli, ale neušetrily ani zemiaky v pivniciach pod
obytnými domami. Tak sa stalo, že aj cena zemiakov, ktorá inokedy pohybovala sa okolo 30.-Ks, stúpla až na 90.-Ks za 1 q.
Premávka na hradskej a na železnici bola niekoľkokrát prerušená pre množstvo snehu a silné snehové fujavice. Snehové záveje na
hradskej a na koľajniciach odpratovali obyvatelia všetkých obcí, ktorých chotárom trate prechádzajú, aby sa takto umožnila nielen
premávka osôb, ale hlavne zásobovanie ľudu. Vcelku možno tohtoročnú zimu prirovnať k zime v r. 1929, ale vtedy bolo menej snehu.

1 9 50

Zmena sobášov: Od 1. januára 1950 nastala zmena sobášov. Od tohto dňa podľa nového zákona novomanželia najprv sobášia sa na
Miestnom národnom výbore a len potom, keď chcú môžu sa ešte sobášiť i v kostole cirkevným sobášom. Novotou civilného sobášu
pred MNV je, že snúbenci dobrovoľne dohodnú sa na užívaní spoločného priezviska alebo každý môže používať i svoje doterajšie
priezvisko. Rozhodnutie zistí sa zápisnične.
Populačné hľadisko: V roku 1950 bolo v tunajšom matričnom obvode celkovo 64 narodených detí, z toho 4 z Pohoreleskej Maše.
Zomrelo 10 detí. V roku 1950 bolo 20 sobášov. V roku 1950 zomrelo 39 ľudí, z nich 5 bolo z Pohorelskej Maše.
Stavby rodinných domov: V roku 1950 sa vystavilo 12 rodinných domkov v úhrnnej cene asi 1 milion Kčs.
Alkoholismus: 5% dávka zo sumy za odpredané nápoje v roku 1950 činila 298.467.-Kčs.
Verejné zdravotníctvo: Okresným lekárom bol Dr. Horváth z Brezna. Obvodným lekárom bol Anton Longauer z Heľpy. Okrem
bežných každoročne sa opakujúcich zdravotných opatrení v roku 1950 bol prevedený výskum strumy.
Nezamestnanosť: Nezamestnanosť nebola, práve naopak každoročne je nedostatok pracovnej sily.
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Podmienky a príroda: Zima roku 1959/60 bola pomerne mierna. Prevládali dni, kedy teplomer ukazoval nad nulou, t. j. sneh sa topil.
Nebolo to celkom príjemné počasie, lebo mláky vody, blato a samotný vlhký vzduch nepriaznivo vplývali na zdravie ľudí. Jar prišla
v obvyklom čase a ukázala sa dobrou. Avšak máj začal byť veľmi suchý a len 22. mája po dvoch týždňoch sucha výdatne pršalo.
V ďalších mesiacoch najmä v júni, júli a auguste však boli také časté a výdatné dažde, že väčšina poľnohospodárskych rastlín – azda
okrem trávy – nemohla sa riadne vyvíjať. Zemiaky na mokrejších miestach od prílišného množstva vody vyhnili a sušenie a zber sena
narážalo na takmer neprekonateľné prekážky. Vyskytli sa aj viaceré povodne, ktoré však tunajšej obci – pretože je dosť vysoko položená
(764 m nad morom) a vzdialená od väčšieho vodného toku – nenarobili vážnejšie škody. Miestami na svahoch sa zosunula pôda. Dažde
boli sprevádzané aj hromobitím a tak sa stalo, že raz blesk udrel do domu Štefana Poľaka. Prebehol celým domom, porozbíjal okná, ale
našťastie nič vážnejšieho sa nestalo. Potom „zabehol“ ešte do dvora a tam zabil ošípanú. Jeseň bola pomerne teplá a tak sme zažili
búrku s hrmením ešte 16. decembra.
Na jar tohto roku objavili sa v značnom množstve chrústy a narobili hodne škôd na zelenaj prírode. Neskoršie sa zasa vyskytla pásavka
zemiaková, tento škodca zemiakov, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi v tunajšej obci nebol známy. Pestovatelia zemiakov ničili tohoto
chrobáka jak mechanickým zberom, tak aj poprašovaním chemickými látkami, ktoré je účinné najmä proti vajíčkam a larvám.
Poľovníctvo: V obci Pohorelá jestvuje Poľovnícke ochranné združenie, ktoré má od r. 1950 v prenájme poľovný revír, zahŕňajúci
obecný chotár (t. j. pole za Hronom), bývalé urbariálne lesy, štátne lesy pod hoľami a pozemky býv. pašienkovej spoločnosti (teraz
JRD). Združenie má celkom osem členov a jedného stáleho hosťa. Sú to miestni obyvatelia – robotníci. Povinnosti členov sú: Každý
člen musí mať poľovný lístok a musí zaplatiť poplatok za prenájom revíru. Musí sa zúčastniť pri „nabíjaní“ solísk a zhotovovaní
krmelcov, ku ktorým sa vytláčajú v snehu chodníky pre zver. V lete sa pre vysokú zver pripravuje seno a v zime sa roznáša do
pripravených krmelcov. Stálou povinnosťou členov je ochrana zveri pred pytliakmi. Právo členov je poľovať na každú zver, ktorá nie je
zákonom chránená. Počet zvery sa reguluje predpisovaním odstrelu. V roku 1960 mali poľovníci odstreliť dva jelene, jednu jelenicu a
jedného diviaka. Z toho 60% sa malo odovzdať na verejne zásobovanie. Odstrelený bol len jeden jeleň, dve jelenice a dva diviaky. Na
verejne zásobovanie odovzdali jedného jeleňa.
Rybárstvo: V Pohorelej jesto sedem členov okresnej odbočky Sväzu slovenských rybárov, ktorí sa venujú vo voľných chvíľach tomuto
tichému športu. V hornom toku Hrona, a teda i v tej časti, ktorá patrí do chotára obce Pohorelá, žije takmer výlučne pstruh.
Včelárstvo: Chov včiel v obci je pomerne dosť rozšírený. V Pohorelej 10 včelárov má asi 74 včelstiev a v Poh. Maši 7 včelárov asi 26
včelstiev. Výnos medu býva uspokojivý, priemerne až 20 kg na včelstvo. Rok 1960 bol však po tejto stránke katastrofálny. Ustavičné
dažde a chladné počasie zapríčinili, že o nejakom výnose medu nemožno ani hovoriť. Starý včelár Mak tvrdí, že od svojho 16. roku,
kedy začal včeláriť, nebol ešte taký zlý rok pre včely ako tento, dnes má už niečo vyše osemdesiatky.
Ovocinárstvo: V roku 1960 bola v obci založená miestna odbočka Sväzu slovenských ovocinárov a záhradkárov. Prostredníctvom
odbočky uskutočňuje sa rozpredaj ovocných stromkov, ktorých je v obci ešte vždy veľmi málo.
Lesné hospodárstvo: Na území katastru Pohorelej a časti katastru Heľpy sú dve polesia, a to polesie Pohorelá a za Hronom polesie
Racovo, obidve so sídlom v Pohorelskej Maši. Polesie Pohorelá má štyri lesné okrsky: Krivuľa, Heľpa, Makovisko a Pohorelá. Náplňou
pestebnej činnosti je zber lesných semien (stromov) a pestovanie sadeníc v lesných škôlkach, ktoré sú v Krivuli (v heľpianskom chotári)
dve, v Brestovej tri, na Rovni jedna a na opálenej dve lesné škôlky pre pestovanie kosodreviny. Sadenice buka, lipy a červeného smreka
sa v škôlke pestujú jeden rok, smrek a jedľa 3 – 4 roky kým sa vysádzajú na lesné plochy. Značná pozornosť sa venuje aj ochrane lesnej
zveri. Pre vysokú a srnčiu zver sú postavené krmelce po jednom v lesných častiach Piksová a Manteľ, do ktorých sa v zime dáva seno.
Ročná ťažba dreva v uvedených dvoch polesiach je okrúhle 9 000 m3.
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