informačné noviny Obce Pohorelá;

KOMUNÁLNE

VOĽBY

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Pohorelá
Obec Pohorelá u v e re j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre
voľby starostu obce:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Jozef KALMAN, Ing., 49 r., manažér, nezávislý kandidát
2. Ján KANOŠ, 39 r., manažér obnovy a rozvoja prevádzok, nezávislý kandidát
3. Jana TKÁČIKOVÁ, Ing., 43 r., starostka, nezávislá kandidátka
4. Róbert TLUČÁK, Ing., 43 r., špeditér, Smer – sociálna demokracia

SEPTEMBER 2018;

- ZADARMO -

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pohorelej

2018

Do polnoci utorka 11.9. mohli podávať kandidáti na poslancov a starostu, resp. politické strany a hnutia kandidátne listiny pre
voľby do orgánov samosprávy obcí. Kandidátne listiny pre voľby do
orgánov samosprávy obce Pohorelá podalo 6 politických strán a 8 nezávislých
kandidátov. V tom istom termíne mohli politické strany, ktoré podali kandidátne
listiny, podať aj delegačné listiny do miestnej volebnej komisie.
Miestna volebná komisia (MVK) na svojom prvom zasadnutí zložila zákonom
predpísaný sľub a žrebom si určila predsedu a podpredsedu.
Zloženie MVK: predseda – Anna Kamzíková (SNS), podpredseda – Ing. Matej
Jakubčo (SMER-SD), členovia – Andrea Jánošková (KDH), Ing. Igor Pravotiak
(SPOLU), Mgr. Ivana Vojtko Kubandová (SaS, OĽANO). Za zapisovateľku MVK
bola starostkou obce vymenovaná Marianna Gandžalová (pracovníčka OÚ).
Dňa 20.9. MVK na svojom zasadnutí preskúmala predložené kandidátne listiny a vydala rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018.
Bližšie informácie o voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR:
http://www.minv.sk/?volby-oso2018

ročník XIV.;

Obec Pohorelá u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Milan BAKSA, 60 r., vodič, Smer – sociálna demokracia
Jozef BARAN, Ing., 59 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
Ján DATKO, 46 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
Viktória DATKOVÁ, 22 r., študentka, nezávislá kandidátka
Peter FRAJT, 43 r., čašník, nezávislý kandidát
Ľubomír GLEJDURA, 51 r., vodič, Smer – sociálna demokracia
Ján HALUŠKA, 55 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
Jozef KALMAN, Ing., 49 r., manažér, nezávislý kandidát
Marianna KALMANOVÁ, Mgr., 42 r., učiteľka, Komunistická strana Slovenska
Ján KANOŠ, 39 r., manažér obnovy a rozvoja prevádzok, nezávislý kandidát
Anna LAKANDOVÁ, 66 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia
Ľubomíra LYSINOVÁ, Bc., 46 r., zdravotná sestra, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
Anna PRAVOTIAKOVÁ, Ing., 54 r., učiteľka, Spolu – občianska demokracia
Anna PRČOVÁ, 47 r., riaditeľka Šťastné detstvo, Komunistická strana Slovenska
Rastislav RAŠI, Ing. PhD., 45 r., poradca, nezávislý kandidát
Mária ROCHOVSKÁ, 62 r., dôchodkyňa, Komunistická strana Slovenska
Peter SIMAN, 38 r., živnostník, Komunistická strana Slovenska
Marek SYČ, Ing. PhD., 36 r., vysokoškolský učiteľ, Slovenská národná strana
Ján ŠULEJ, 71 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
Róbert TLUČÁK, Ing., 43 r., špeditér, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Na fotografii vľavo bývalí deviataci, ktorí opustili brány našej školy a v septembri už zasadli do lavíc stredných škôl. Vpravo škôlkari, ktorí tiež ukončili školský rok
a niektorí z nich aj predškolskú prípravu a teraz si už plnia školské povinnosti.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu
komunálneho odpadu
12. 9.

26. 9.

10. 10.

24. 10.

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

Termíny zberu plastov
11. 9. 9. 10.
Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše
stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)

ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV
sa uskutoční súbežne SO ZBEROM PAPIERA 9. a 10. OKTÓBRA 2018
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

23.9. TJ Slovan Beňuš

-

TJ Mladosť

9:45 vo Filipove - majstrovské futbalové
stretnutie 8. kola oblastnej súťaže mužov

30.9. ŠK Heľpa

TJ Mladosť

-

15:00 v Heľpe - majstrovské futbalové
stretnutie 9. kola oblastnej súťaže mužov

7.10. TJ Mladosť

–

TJ Slovan Michalová

13:00 - majstrovské futbalové stretnutie
10. kola oblastnej súťaže mužov – II. trieda, sk.B

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

V OKTÓBRI BUDÚ V NAŠEJ OBCI OPÄŤ ROZMIESTNENÉ
KONTAJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
Kontajnery po zaplnení budú odvezené. ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY PO ODVEZENÍ
KONTAJNERA NEVYTVÁRALI NA JEHO MIESTE SKLÁDKY ODPADU!
Kontajnerov je dostatočný počet, zber do veľkoobjemových kontajnerov sa robí pravidelne na jar a na
jeseň – využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!
Veľkoobjemové kontajnery sú určené na zber objemného domového komunálneho odpadu. Do
týchto kontajnerov SA NESMIE DÁVAŤ: konáre, tráva, zemina, elektronické spotrebiče ani nebezpečný odpad.
Do kontajnerov nepatrí ani odpad zo stavebných a výkopových prác – na vývoz takéhoto
odpadu si musí objednať kontajner každý stavebník individuálne: Unipal Heľpa 0905 562 681
ZBER ELEKTROODPADU SA USKUTOČNÍ V DRUHEJ POLOVICI MESIACA OKTÓBER

informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

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

Občianske združenie Horské spoločenstvo, Horská
služba Nízke Tatry sever a osadenstvo Útulne Andrejcová Vás srdečne pozývajú na spoločenský a
športový víkend pod Andrejcovou v Nízkych Tatrách pri príležitosti osláv POLSTOROČIA od založenia útulne pod Andrejcovou. Tretí októbrový víkend sa na Vás tešíme na modrom turistickom chodníku nad Pohorelou kde sa vôbec po prvý krát stretnú
najlepší horskí nosiči na 34. ročníku legendárnej
SHERPA RALLYE (v sobotu o 10:00) a najlepší horskí
bežci na už tradičnom VERTIKALe (v nedeľu o 11:00).
Príďte ich povzbudiť a osláviť tak s nami 50 rokov existencie tejto unikátnej útulne!
POZOR!!! V SOBOTU 20. OKTÓBRA BUDE CELÁ
ÚTULŇA VYHRADENÁ VÝLUČNE PRE ÚČASTNÍKOV SHERPA RALLYE, TAKŽE VÁS PROSÍME ABY
STE SI NEPLÁNOVALI NOCĽAH NA TÚTO NOC. ZA
POROZUMENIE ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS
CELÝ DEŇ V SOBOTU A NEDEĽU.
PS: Registrácia na Vertikal je možná na https://pretekaj.sk/sk/podujatia/andrejcova2018
PS: POTREBUJEME VEĽA DOBROVOĽNÍKOV, priatelia seriózne ponuky nám píšte na 0904 906 776, do
SMS napíšte PRÍDEM 100% v prípade 100% pomoci
alebo len PRÍDEM v prípade že to nie je úplne isté. Je
fajn sa aj podpísať :-) veľká vďaka
- M.Šurina -

VYTRVALEC JANKO
V auguste sa v Bratislave konal XIX. ročník súťaže hasičov Memoriál Vladimíra Rúžičku „Schody 2018“. Súťažné dvojice ustrojené v kompletnom zásahovom odeve hasiča
(zásahové nohavice, kabát, kukla, prilba, rukavice a zásahová obuv) s dýchacím prístrojom
(teda so záťažou vyše 20 kg) si otestovali silu
a kondíciu pri výbehu na 22. poschodie výškovej budovy. V silnej medzinárodnej konkurencii úspešne zabojoval aj Ján Siman a spolu
s kolegom Denisom Danielom obsadil krásne
6. miesto s neuveriteľným časom 2 min. 59:13
sek.
Vytrvalosť a dobrú
kondíciu Janko potvrdil
aj 25. augusta vo Veľkej Fatre na pretekoch
VERTIKAL PLOSKÁ
(Beh hrdinov SNP),
keď 5,2 km s prevýšením 825 m zdolal časom 42 min 13 sec.
a obsadil tak vynikajúce 3. miesto.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 6. 9. 2018
Uznesenie č. 32/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;

B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Peter Frajt, Bc. Maroš Siman, Ján Šulej;
2. zapisovateľku: Mariannu Gandžalovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Pletka.

Uznesenie č. 33/2018:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prenájom nehnuteľnosti na zabezpečenie lekárskej starostlivosti na adrese Školská 349/6 , 976 69 Pohorelá (priestorov určených pre zdravotné stredisko) pre žiadateľa Merci, n.o.,
Komenského 12, 075 01 Trebišov bezplatne za prvý rok prevádzkovania ambulancie všeobecného lekára pre
dospelých z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1994 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebná
značná finančná investícia do opätovného oživenia lekárskeho obvodu zo strany spoločnosti Merci, n.o. a zo
strany obce je potrebné zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov obce.
2. úhradu energií za prevádzkovanie ambulancie praktického lekára pre dospelých spoločnosťou Merci, n.o.
po dobu jedného kalendárneho roka od začiatku prevádzkovania ambulancie obcou Pohorelá.
miestom realizácie projektu.

MOJA DEDINA, AKO JU VIDÍM JA
Spolok pre obnovu dediny vyhlásil 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2018.
Do súťaže sa mohli zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov.
Prostredníctvom svojich výtvarných prác mali poukázať na to,
prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Súťaž
prebiehala v termíne od 15. februára 2018 do 30. júna 2018.
Hodnotiaca odborná komisia na čele s akademickým maliarom
Admundom Capákom vyhlásila výsledky súťaže v Mikušovciach
dňa 7. augusta 2018 .
Spomedzi 778 súťažných výkresov celého Slovenska získali
ocenenie naši mladí výtvarníci Matej Palus a Tomáš Jánoška.
Špeciálne ocenenie pedagóga a jeho žiakov za profesionálny
prístup získali Mgr. Mária Skladaná a jej žiaci Petra Kantorisová,
Aneta Haľaková, Sára Blahová.

Szabóov grafický Lučenec
Dňa 14.6.2018 sa žiačky našej školy Liliana Bernadičová,
4.A a Petra Kantorisová , 7.A zúčastnili slávnostného odovzdávania cien Szabóov grafický Lučenec.
Tento rok sa uskutočnil 21.
ročník celoslovenskej a 14.ročník
celosvetovej súťaže s podtitulom
„Cestovanie“.
Obe žiačky si z rúk viceprimátora mesta Lučenec Mgr. Pavla
Baculíka prevzali odmeny vo svojich kategóriách.
Všetky odmenené práce boli vystavené v obnovených
priestoroch radnice mesta Lučenec.

OSLAVY 74. VÝROČIA SNP
V utorok 28.8. si Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá
uctila pri pamätníku na pohorelskom námestí pamiatku padlých v Slovenskom národnom povstaní.
Položili sme kvety a vence na hroby v miestnom cintoríne
a k pamätníku padlých hrdinov týchto vojnových udalosti. V básniach a povstaleckých piesňach sme vzdali poctu všetkým, ktorí
položili svoje životy za slobodu našej vlasti.

V stredu 29.8. naša ZO SZPB Pohorelá svojou účasťou
podporila Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici. Celý
priebeh osláv charakterizovala veľmi dobrá účasť občanov zo
všetkých oblastí Slovenska. Účastníci si vypočuli všetkých troch
vrcholných politických predstaviteľov, ktorí kritizovali extrémizmus, prevracanie historických faktov súvisiacich s oslobodzovaním Slovenska a celej východnej Európy. Predseda Ústrednej
rady SZPB vo svojom prejave vyzdvihol činnosť SZPB, jeho
snahu pravdivo informovať o udalostiach v SNP a tvrdo kritizovať extrémizmus, antisemitizmus a iné prejavy intolerancie a nenávisti.
- J.Lakanda -

Odber noviniek
z obecnej web-stránky
Na základe nariadenia Európskej únie
o ochrane osobných údajov – tzv. GDPR – došlo
k úpravám pri zaradení adries odberateľov noviniek (Informácie e-mailom) z oficiálnej internetovej stránky obce Pohorelá – www.pohorela.sk. Tí odberatelia, ktorým novinky prestali
od septembra chodiť do e-mailovej schránky
a chcú pokračovať v ich odbere, musia potvrdiť
súhlas kliknutím na odkaz v e-mailovej správe,
ktorá im prišla z adresy noreply@pohorela.sk
7. septembra 2018 (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si aj priečinok SPAM).
Noví záujemcovia o odber noviniek
(Informácie e-mailom) sa môžu zaregistrovať
na obecnej stránke www.pohorela.sk.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Mária Hlaváčiková, r. Barančoková

84 rokov
Mária Vírusová, r. Buvalová
Milan Janoška

83 rokov
Štefan Buvala

81 rokov
Mária Gáliková, r. Janošková

75 rokov

NOVÝ PREDSEDA
RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Elena Koprašová, r. Paliková

Ešte v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo celoškolské stretnutie rodičov žiakov ZŠ,
ktorého hlavným bodom programu bola voľba
nového predsedu Rodičovského združenia pri
základnej škole v Pohorelej. Doterajší predseda
pán Sedmák ukončil svoje pôsobenie vo funkcii
k 31.08.2018 z dôvodu ukončenia členstva v
združení (jeho syn skončil školskú dochádzku v
našej škole a následne zákonnému zástupcovi
automaticky končí členstvo v združení).
Jediným navrhnutým kandidátom bola pani
Marianna Gandžalová, ktorá s kandidatúrou
súhlasila. Následne bola zvolená všetkými prítomnými za novú predsedníčku Rodičovského
združenia pri základnej škole v Pohorelej so začiatkom činnosti od 1.9.2018.

Veronika Halušková, r. Kuklicová
Emília Rosiarová, r.Zlúkyová
Jozef Šťavina

Pred 140 rokmi zomrel Jozef Voľný

Simona Dudašová
a Ondrej Syč

- modernizátor uhorského železiarstva a hutníctva na Slovensku,
hutný inžinier v Pohorelej
Narodil sa 12.3.1819 v Spišských
Vlachoch,
zomrel
14.9.1878
v Ožďanoch.
Pôsobil ako banský inžinier Komorského
úradu v Banskej Bystrici, tajomník kráľovského
komisára banských miest Ľ. Benického, vedúci
železiarne v Kružlovej Huti pri Bardejove a hutný
inžinier v Pohorelej. Po roku 1852 ako riaditeľ
zdokonalil železiareň grófa Nádasdyho v Betliari
(postavil novú vysokú pec a zlepšil konštrukciu
existujúcej vysokej pece, prestaval valcovňu tyčového železa na vodný pohon a pod.), neskôr
bol hlavným inšpektorom Rimavsko-muránskej
železiarskej spoločnosti, potom riaditeľom Salgotarjánskej železiarskej spoločnosti v Salgotarjáne
a v Budapešti.
V roku 1876 bol vyznamenaný Radom
Františka Jozefa.

70 rokov

65 rokov
Jozef Kanoš

60 rokov
Ľubomír Buvala

NOVOMANŽELIA
Mgr. Darina Poláková
a MDDr. Dominik Václav

Ľudmila Bobáková
a Milan Vojtko

NOVORODENCI
Tomáš Polák
Ľudmila Vasilová

ZOMRELÍ
Anna Jakubčová, r. Salcerová, 75 r.
Matej Palus, 37 r.

Pred 70 rokmi zomrel Ferdinand Coburg
narodený ako Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria Sasko-coburskogothajský – knieža, bulharský cár Ferdinand I., šľachtic, diplomat, knieža,
spisovateľ, botanik, ornitológ a filatelista.
Najmladší syn Augusta Ľudovíta Coburga a Clementíny, princeznej Orleánskej. Narodil sa vo Viedni 26. februára 1861, zomrel v Coburgu 10. septembra 1948;
20.4.1893 sa oženil s Máriou Bourbon Parmskou, dcérou parmského vojvodu Róberta. Spolu
mali 4 deti: Boris, Cyril, Jevdokija-Eudoxia a Nadežda. Po smrti manželky Márie sa druhýkrát oženil
v roku 1908 s kňažnou Eleonórou von Reuss Köstritz. Tretíkrát sa oženil v lete roku 1947 s Alžbetou
Mesárovou z Muráňa.
Často navštevoval Slovensko, ku ktorému mal mimoriadne vrúcny vzťah. Pri návštevách Horehronia býval v kaštieli v miestnej časti Pohorelská Maša - letnom sídle Coburgovcov. V tunajšom kostole v lete v roku 1911 sa konala birmovka jeho obidvoch dcér - princezien a princa Cyrila.
Bol patrónom pohorelského kostola. Cár Ferdinand daroval dvojkomorový orgán údajne bývalému organistovi a učiteľovi Jozefovi Bahérymu za jeho zásluhy na poli cirkevnom ako aj na školskom v Pohorelej. Na prednej strane organa sa nachádza erb Coburgovcov.

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

1938 (zapísal kronikár Koloman Piljar) – MOBILIZÁCIA: Všeobecne sa očakávalo, že po dramatickom 21. máji, kedy hranice našej republiky boly
narýchlo obsadené jedným ročníkom vojakov – záložníkov a vojakov práve prezenčnú vojenskú službu konajúcich oproti vonkajšiemu nebezpečiu,
nastane na dlhšiu dobu kľud. Zahraničná nepriateľská propaganda však ešte len teraz spustila a pomocou tlače a rozhlasu pripravovala nášmu
štátu osudové chvíle, ktoré sa aj dostavily, keď vláda s najvyšším veliteľom brannej moci, s prezidentom republiky, rozhodla sa pre mobilizáciu.
Neskoro v noci dňa 23. septembra rozhodli sa toto oznámiť rozhlasom občanom republiky, z ktorých mnohí ešte v tak neskorom nočnom čase sedeli
u svojich radioprijímačov, lebo zo zpráv česko-slovenskej tlačovej kancelárie často vysielaných v tých dňoch, dalo sa súdiť, že dôjde zo strany vlády
k dôležitým opatreniam. Ostatní, ktorí či už preto, že boli ospalí a či preto, že nemali radioprijimačov, dozvedeli sa o mobilizácii druhého dňa ráno
okolo 6.-ej hodiny, kedy do obce autom z breznianskej posádky došiel vojenský kurýr, ktorý tunajšiemu obecnému úradu doručil okrem mobilizačných
vyhlášok dôležité písomné príkazy týkajúce sa nastúpenia schopných a vycvičených vojakov – záložníkov k zbrani.
Ja sám bol som z tých, ktorí nočné oznámenie o mobilizácii zaspali. Dozvedel som sa až ráno. Vyskočil som z postele, rýchle sa oblečúc, utekal som
na vlastné oči a uši presvedčiť sa, či snáď chýr o mobilizácii nebol len planý poplach, lebo v tom čase kolovaly medzi ľudom rôzne nedoložené a ničím
nepotvrdené fantastické zprávy . Ale skoro som sa presvedčil o pravdivost tohto ozaj nezvyčajného chýru. Pred obecným domom stálo mnoho ľudí
od malých školských detí až po uhrbených starcov. S tvári a s očú bolo možno čítať obavy, čo bude s nami teraz ďalej, keď najmocnejšie, najzdravšie
jadro národa musí odísť, aby so zbraňou v ruke chránili vlasť oproti nepriateľovi, ktorý po dvaciatych rokoch opätovne čiaha kradmou rukou na
našu slobodu. Dievčatá a matky plakaly. Prvé hádam len za svojimi mládencami, niektoré hádam aj za otcami a matky nad odchodom svojich
živiteľov, ktorých snáď už hádam ani viac neuvidia. Neni ani čudné, že boli mnohé rozžialené, veď títo ľudia už prežili jednu vojnu, ktorá v porovnaní s inými minulými vojnami bola najhroznejšou a budú, pred prahom ktorej teraz stáli, nesľubovala sa byť menej krutou, ak ešte nie hroznejšou,
než svetová.
Na mobilizačných vyhláškach stálo, že sa povolávajú do zbrane všetci od 20. roku do 40., ktorí boli svojho času odvodnou komisiou uznanými za
schopných a prekonali cvičenie u niektorej zbrani. Do šiestich hodín od vyvesenia mobilizačnej vyhlášky mal každý najkratšou cestou dostať sa k tej
ktorej výzbrojnej stanici svojho vojskového telesa. Koho sa tedy vyhláška týkala, ponáhľal sa domov, aby uložil do kufra najnutnejšie veci, odobral
sa od svojich najdrahšich a odišiel najbližším vlakom, aby vyhovel svojej občianskej a mužskej povinnosti. Možno s radosťou zistiť tú okolnosť, že
nebolo v našej obci , čo len jediného prípadu, aby bol musel byť niektorý nasilu predvedený k príslušnému vojskovému telesu alebo k najbližšiemu
posádkovému veliteľstvu pre neuposlúchnutie mobilizačného rozkazu.
V zápätí rozšírenia zprávy o mobilizácii gazdinky vrhli sa na obchodníkov a skupúvaly, čo sa len kúpiť dalo. Najviac pravda potravné články ako
múku, cukor, soľ a omastu. Robily si teda takýmto spôsobom zásoby potravín na časy horšie, kedy už snáď by nebolo možnéo dostať ani za veľké
peniaze tieto potraviny. Pravda týmto nepredvídaným prípadom zo strany gazdín sa zásoby v obchodoch úplne úplne rozobraly a v nasledujúcich
najbližších dňoch nebolo možné z týchto potravín ničoho kúpiť, ani vtedy nie keby ponúkal obchodníkovi trikrát viac ako za mierových pomerov
príslušná poživatina stála. Obavy u gazdín, že bude nedostatok potravín, boly neodôvodené, lebo zásob týchto bolo chvála Bohu dosť. Len tuky
a rôzne iné omasty chýbaly aj neskoršie. Žiaľno, že niektorí obchodníci zo situácie chceli ťažiť a ceny poživatín ako aj iných rôznych potrieb zvýšili.
Okrem mužov narukovavšich k vojenským útvarom museli aj gazdovia odviesť kone. Rožný, ťažný dobytok v tom čase trpel krívačkou a slintačkou,
takže sa ukázal nedostatok zvierat k ťahu. Z poľa práve sa soberaly zemiaky, bolo treba orať, siať oziminy a tieto práce nemaly sa čím obrobiť.
Doma zostavšie obyvateľstvo malo tedy tiež dosť starostí ako tieto zdolať. Na šťastie však nastalá jeseň bola pre poľnohospodárov veľmi priaznivá,
takže sa tieto práce mohly všetky pomaličky skončiť až do tej doby, kedy pôda nastalými mrazmi a snehom prestala byť spôsobilou pre poľné práce.
S vyhlásením mobilizácie bola nariadená pre verejné služby civilnej protileteckej ochrany prísna pohotovosť a pre všetko obyvateľstvo vo večerných
a nočných hodinách naprosté zatemnenie príbytkov ako aj rôznych podnikov, ktoré musely pracovať v noci za umelého osvetlenia. Každý obytný
dom, poťažne jeho obývajúci, dostali poučenie ako sa majú chovať v prípade nepriateľských leteckých útokov.
Toto opatrenie zo strany úradov bolo asi po týždni odo dňa vyhlásenia odvolané, lebo z náhlej zmeny zahraničnej situácie pokladala sa pohotovosť
složiek CPO a obyvateľstva za nepotrebnú
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