informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

FEBRUÁR 2017;

- ZADARMO -

Oslavy výročia oslobodenia obce

Nové funkčné obdobie rady školy
V mesiaci december 2016 sa uskutočnili v
našej škole voľby členov Rady školy pre nové
funkčné obdobie 2017-2020.
Voľby prebiehali tajným hlasovaním. Pedagogickí zamestnanci si z troch navrhnutých kandidátov zvolili do rady školy Mgr.Ivanu Zlúkyovú (volilo všetkých 21 pedagógov). Traja pedagogickí zamestnanci materskej školy do rady
školy zvolili Štefániu Pohorelcovú. Desiati nepedagogickí zamestnanci za svojho zástupcu do
rady školy zvolili Ing. Marcelu Frajtovú. Na
voľbách troch zástupcov rodičov žiakov základnej školy sa nezišla nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Riaditeľ ZŠsMŠ vyhlásil opakovanú voľbu (na ktorej nie je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov) ktorej sa zúčastnilo 48 rodičov. Zo štyroch
navrhnutých kandidátov najviac hlasov získali
Mgr. Ivana Vojtko Kubandová, Ing. Róbert
Tlučák a Mgr. Martina Tlučáková. Volieb jedného zástupcu rodičov žiakov materskej školy
sa zúčastnilo 20 z 37 oprávnených voličov.
Z troch navrhnutých kandidátov najviac hlasov
získala Mgr. Jana Vojtková.
Do rady školy boli delegovaní aj štyria členovia za zriaďovateľa školy, ktorým je Obec Pohorelá, a to uznesením Obecného zastupiteľstva
Pohorelej: Peter Frajt, Ing. Marek Syč, PhD.,
Ján Šulej a Mgr. Katarína Zibríková.
Ustanovujúce zasadnutie novej Rady školy
pri ZŠ s MŠ Pohorelá sa konalo 31. januára. Na
ňom si členovia rady zvolili za predsedníčku
Mgr. Ivanu Zlúkyovú.
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodiPlní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a
vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení,
orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a
samosprávnych krajov z pohľadu školskej proble-

čov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a
vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení,
orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a
samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.
Rada školy
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo
sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa;
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja
školy alebo školského zariadenia, k návrhu na
zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d)
a § 5 ods. 7. (návrhy na počty prijímaných žiakov, návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, návrh školského
vzdelávacieho programu a výchovného programu, návrh rozpočtu, návrh na vykonávanie
podnikateľskej činnosti školy alebo školského
zariadenia, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14
ods. 5 písm. e), správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a
každoročne jeho vyhodnotenie, informáciu o
pedagogicko-organizačnom a materiálnotechnickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.)

Na námestí v Pohorelej pri pomníku
padlých v prvej a druhej svetovej vojne sa
konal 27.1.2017 pietny akt položenia vencov a zapálenie sviečok, ako spomienka na
udalosti spojené s oslavou 72. výročia oslobodenia obce Rumunskou armádou. Po odznení Slovenskej
hymny vystúpili s hodnotným programom - básňami žiaci
ZŠ s MŠ a mužská spevácka folklórna skupina Kráľova
hoľa. Viachlasným spevom za doprovodu harmonikára
Jožka Maťúša - tajomníka ZO SZPB - zazneli krásne rezké
bojové piesne.
S prejavom vystúpil predseda Základnej organizácie Pohorelá SZPB Ján Lakanda. V príhovore priblížil oslobodzovací postup Červenej armády od leta 1943 po víťazstve pri Kursku. Prvou krajinou, ktorej priniesli oslobodenie
bolo Poľsko, nasledovalo Rumunsko, Bulharsko, Juhoslávia, Nórsko, Maďarsko, Rakúsko, Československo, až po
dobytie Berlína a jeho kapitulácie. Tento priebeh o oslobodzovaní a postupe Červenej armády sme volili hlavne
pre žiakov ZŠ s MŠ, ktorí boli prítomní na pietnom akte,
aby sme im potvrdili pravdivé skutočnosti o histórii druhej
svetovej vojny, o víťazovi, ako aj územiach Európy, ktoré
oslobodili a kde zahynuli milióny ich vojakov. Po skončení
pokračovala beseda na tému oslobodenia obce a úlohe Červenej armády pri oslobodzovaní Slovenska.
- J.Lakanda -

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
25.2. FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
areál amfiteátra
(Obec Pohorelá)

26.3. ŠK ORLOVÁ – ŠK Garde CVČ Detva B
súťažné stretnutie 6. kola krajskej
šachovej 4. ligy - C21
jedáleň ZŠsMŠ, 10:00
informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

Celo ro čne
Nácviky a tréningy v telocvični:

AEROBIK

Termíny zberu plastov

Termíny zberu komunálneho odpadu

1.2. 15.2. 1.3. 15.3. 29.3.
28. február 28. marec
Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili
vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše stlačiť, aby pred brány už deň vopred, pretože sa
zbiera od 7:00 hod.!
sa zmenšil ich objem!) Zbiera sa od 8:00!!

Výročná členská schôdza ZO SZPB
Žiaci Základnej školy s materskou školou Pohorelá a ženský spevácky zbor FSk Kráľova hoľa svojimi aktuálnymi básňami a prekrásnym viachlasným spevom vojenských piesni obohatili rokovanie základnej organizácie. Predsedajúci Ján Šulej - podpredseda Základnej organizácie
SZPB Pohorelá a tajomník Oblastného výboru SZPB Brezno - privítal hostí: starostku obce Ing.
Janu Tkáčikovú, predsedu družobnej ZO z Liptovskej Tepličky Štefana Koreňa a všetkých prítomných odbojárov. Po schválení programu rokovania a voľbe komisii vystúpil so svojou hodnotiacou
správou predseda ZO Ján Lakanda. Zhodnotil bohatú činnosť ZO v oblasti podpory podujatí svojimi
členmi, ktoré organizovali vyššie orgány zväzu, ako aj vlastné, z ktorých to boli predovšetkým
Oslavy výročia oslobodenia obce, Medzinárodný deň detí, Oslavy výročia ukončenia II. sv. vojny,
Oslavy výročia SNP, Beh vďaky k bunkru a Deň červených makov.
Členovia ZO schválili základné dokumenty - výsledky hospodárenia za rok 2016, rozpočet
na rok 2017, plán práce - kalendár hlavných podujatí pre rok 2017 ako aj členov výboru ZO. Voľbe
členov výboru predchádzala ešte diskusia s príspevkami predsedov ZO Pohorelá a Lipt.Tepličky.
Predseda ZO Pohorelá sa vyjadril k rezonujúcim problémom týkajúcich sa prejavov niektorých činovníkov SZPB, ako napr. tajomníka Obl. výboru v Humennom, ktorý si pri oslavách prvej oslobodenej obce v bývalom Československu Kalinovo „nevedel“ spomenúť, kto ju oslobodil. Taktiež
vysokopostavený generáli pri oslavách Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle v prejavoch konštatovali, že oslobodenie prišlo z východu. Pravdepodobne sa hanbili povedať, že to bola Červená
armáda. Takéto prejavy odsudzujeme, ako nezodpovedné a potierajúce historické skutočnosti, mätúce mladú generáciu. Predseda ZO z Lipt. Tepličky hovoril o problémoch s udržaním členskej
základne pre problémy starnutia a nezáujem mladých rozširovať ich rady. Spomenul aj to , že objavili doklady, ktoré hovoria o nájdení partizánskej vysielačky na našich spoločných holiach v Nízkych Tatrách. O tejto udalosti máme poznatky a aj o osobe v našej obci Pohorelá, ktorá vie aj
miesto, kde bola nájdená pri mŕtvom partizánovi. Tajomník Obl.v. Brezno oboznámil plénum s
členskou základňou SZPB, počtom Obl. výborov a základných organizácii v rámci Slovenska.
- J.Lakanda -

Pondelok 18:30-20:00

NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL
Streda 18:00 – 20:00, Piatok 20:00 – 22:00

STOLNÝ TENIS
Štvrtok 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok 18:00 – 20:00

Okresné riaditeľstvo PZ SR informuje
Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nazývaného aj zákon o e-Governmente, sa
na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a zapísané organizačné zložky vzťahuje povinnosť aktivácie elektronických schránok, preto si vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom nenechávajte na poslednú chvíľu. Termín vybavenia takéhoto občianskeho preukazu bol stanovený najneskôr do
30.6.2017. Využite možnosť vybaviť si doklad bez
stresu a bez čakania na príslušnom oddelení dokladov
počas bežných stránkových dní ešte pred obdobím letných dovoleniek. Každý, kto požiada o elektronický
podpis, dostane bezplatne čítačku.
Nezabúdajte na to, že práve teraz je najvhodnejší čas
aj na vybavenie cestovných pasov bez dlhého čakania,
pretože v tomto období je nižší záujem o vydanie dokladu, a tak je možné vyhnúť sa hlavnému náporu. Pred
dovolenkovým obdobím, ktoré začína už v máji, evidujeme každý rok zvýšený záujem občanov najmä o vydanie cestovného pasu, čím sa značne predlžuje doba čakania. Odporúčame občanom skontrolovať si platnosť cestovného pasu. Včas skontrolujte aj doklady svojich detí.

Telovýchovná jednota Mladosť Pohorelá usporiadala v sobotu 7. januára už druhý ročník minifutbalového turnaja „Gacoper Cup“. 16 tímov s celkovým počtom 60 hráčov odohralo celkovo 32 zápasov.
Spolu padlo 164 gólov. Najmladším hráčom turnaja bol Adrián Veštúr (12) a najstarším Ján Zibrík (56).
Najlepší strelci turnaja boli Erik Nepšinský (9), Matúš Nosko (8) a Lukáš Laurinc (7). Po zápasoch v štyroch
skupinách sa najlepšie tímy stretli v semifinále - Young Boys 0:1 Legia Pohorelá, Ultimate Team 4:7
Hviezdičky - a napokon v zápasoch o konečné poradie: o 3. miesto Young Boys 3:2 Ultimate Team, o 1.
miesto Legia Pohorelá 0:1 Hviezdičky.
Konečné poradie:
1. Hviezdičky (Roman Švantner, Erik Nepšinský, Róbert Košičiar, Filip Šveda)
2. Legia Pohorelá (Martin Krešák, Peter Gordan, Kristián Adamčák, Samuel Floch)
3. Young Boys (Matúš Nosko, Daniel Horváth, Lukáš Jagerčík)
4. Ultimate Team (Peter Nagy, Matej Turňa, Peter Šperka, Lukáš Laurinc)

V našej obci prebieha štatistické zisťovanie
Národná banka Slovenska v spolupráci so štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and
Consumption Survey).
Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho
cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne.
Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania
úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.
Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania bolo
náhodným výberom zaradených viac ako 4 000 domácností. Zisťovanie sa uskutočni v mesiacoch február až apríl
2017.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

Turnaj o majstra Pohorelej
Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej už zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň z príjmov, môžu poukázať 2%
dane z príjmov na tlačive „Vyhlásenie o poukázaní
sumy...“. Údaje do tohto „Vyhlásenia...“ vyplnia z tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré im vystaví
zamestnávateľ. Vyplnené a podpísané tlačivá „Vyhlásenie...“ a „Potvrdenie ...“ doručia zamestnanci na
Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu
(príp. organizácii, ktorej poukazujú % z daní). Vypočítaná suma 2% dane z príjmov musí byť minimálne
3,- €. Tlačivá a bližšie info aj www.pohorela.sk
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami
podávajú daňové priznanie, údaje potrebné pre poukázanie % dane z príjmov vypĺňajú do tlačiva daňového priznania.

V piatok 6. januára zorganizovalo OZ OPORA stolnotenisový turnaj. Za zelenými stolmi sa v telocvični stretlo dohromady
26 hráčov, tentokrát bez ženskej účasti. Naviac hráčov bolo
v mužskej kategórii. 15 účastníkov sa najprv stretlo v 3 troch základných skupinách, kde odohrali stretnutia systémom každý-skaždým. Najlepší dvaja z každej skupiny postúpili do finálovej
skupiny. Titul majstra Pohorelej obhájil a víťazom turnaja sa stal
Ján Buvala. Poradie na ďalších miestach:
2. Laco Pompura, 3. Lukáš Janoška st., 4. Michal Tlučák, 5. Stano
Tešlár, 6. Ján Haluška.
V juniorskej kategórii sa zúčastnilo 9 hráčov. Vo finálovej
skupine zvíťazil Dominik Tešlár, pred druhým Marekom Pompurom, tretím Braňom Janoškom a štvrtým Mariánom Puťošom.
V žiackej kategórii titul získal Jakub Bútora, ktorý porazil
Jozefa Baksu.
Turnaja sa zúčastnil aj poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Slavomír Pôbiš. Okrem toho, že si mimo súťaž
aj zahral v jednej zo skupín, turnaj podporil aj sponzorsky.

O 2% z Vašich daní sa tento rok v našej obci
uchádzajú:
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

Dobrovoľní hasiči bilancovali

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Anna Syčová-Kriváň, Kpt.Nálepku 27

88 rokov
Karol Bialik, Kpt.Nálepku 181

86 rokov
Mária Tlučáková, Kpt.Nálepku 149
Františka Poláková, Za potokom 701

82 rokov
Anna Simanová, Orlová 630

81 rokov
Matej Syč, Clementisova 747

80 rokov
Matej Pompura, Za Vŕšok 218

65 rokov
Anna Lakandová, Kpt.Nálepku 247
Mária Čajkovská, M.R.Štefánika 678
Ing. Julian Orolín, Pohorelská Maša 82
František Tlučák, Clementisova 808

60 rokov
Elena Krajčiová, Hviezdoslavova 53
Ing. Šimon Pompura, Nová 337

NOVORODENCI
15.1. Jasmína Pustajová, Za Hronom 829

ZOMRELÍ
Matej Gálik
Partizánska 547;
88 r.
Michal Kotus
Pohorelská Maša 67; 63 r.
Milan Syč
Partizánska 530;

59 r.

Júlia Refková, rod. Šulejová
Pod Brezinou 497; 78 r.

Touto cestou ďakujeme firme HAMANNAX –
p.Jánovi Haluškovi za kuchynskú linku, ktorú
sponzorsky venoval na dovybavenie našej požiarnej zbrojnice.

V nedeľu 8. januára 2017 sa konala v obecnej hasični Výročná valná schôdza členov Dobrovoľného hasičského zboru Pohorelá za prítomnosti okresnej riaditeľky Dobrovoľnej požiarnej ochrany Renáty Rusovej
a starostky obce Ing. Jany Tkáčikovej. Schôdzu viedol predseda DHZ Jozef Siman st.. Okrem bilancovania činnosti a hospodárenia za rok 2016, plánu úloh na rok 2017 členovia DHZ schválili aj nový výbor DHZ Pohorelá:
predseda – Jozef Siman st., veliteľ – Ján Siman, revízor – Ing. Rastislav Raši, PhD., tajomník – Ľubomír Buvala,
preventivár – Jozef Kuklica, pokladník – Matej Refka, strojník – Ján Pompura, mat.-techn.referent – Bc.Maroš
Siman. Za delegáta na okresné valné zhromaždenie bol zvolený Bc.Maroš Siman.

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

1935

(zapísal kronikár Koloman Piliar) - ŠKOLA V MAŠI: Prvá súkromná škola ľudová bola tu založená pravdepodobne v prvých rokoch bytia závodov
Coburgských. Stará tá drevená budova stojí až dodnes a slúži za obytný dom robotníckej rodine. V polovici 19. storočia bola panstvom vystavená novšia,
dnes je táto naturálnym bytom učiteľa. Tretia budova bola vystavená okolo roku
1860. V nej sa vyučuje dosiaľ. Škola bola dostatočne vybavená učobnými pomôckami. Na ich ďalšie doplňovanie bolo určené ročne 100 K. Počas prevratu
bolo v nej vojsko a vtedy veľká časť učobných pomôcok bola znivočená.
Od roku 1878-eho vyučovacou rečou bola maďarčina. Aby sa v škole vyučovalo len jazykom maďarským o to sa pričinil tamojší riaditeľ hutí Julius
Schräder zvláštnym nariadením učiteľovi.
Najstarším učiteľom, ktorého terajší starci ešte spomínajú, bol nejaký Matabovský, potom Grós pred rokom 1256. Od tohto roku až do 1864 Ján Gonda,
za ním do roku 1868 Škriváň, ktorý súc ešte slobodný zamiloval sa do nejakej potulne krásky a keď žiadal patronát, aby sa s ňou oženiť mohol, nebolo mu
svolené. Nechal učiteľstva a šiel za hlasom svojho srdca. Potom sem došiel Ondrej Koperdán, ktorý tu pôsobil dlhé roky. Za ním Úty, potom Leopold Golda,
ktorý však nevedel odbavovať cirkevné obrad, bol na vlastnú žiadosť preložený do Valkovne a Úty zbehlý v hre na organ vrátil sa sem. Keď ho tu zastihol
prevrat a nechtiac ďalej učiť slovensky (manželka jeho bola Slovenkou) odišiel, aby miesto neho učil Golda z Valkovne. Golda tu pôsobil do roku 1929. Po
ňom sa vystriedalo niekoľko výpomocných nekvalifikovaných učiteľov až do roku 1931, kedy začiatkom septembra bola tu zvolená už riadna učiteľská sila
Margita Kratochvilová, ktorá tu ešte pôsobí.
Dňa 28. februára 1927 bola škola odovzdaná do správy obce Pohorelá. Týmto dňom prestala byť školou súkromnou a jej názov bol zmenený na obecnú
ľudovú školu. Z tejto príležitosti došiel sem okresný náčelník a školský inšpektor Rapoš, ktorí školu dľa smlúv od Maňesmaň-Coburg závodov prevzali
a prítomnému obecnému predstavenstvu do opatery odovzdali.

1937 (zapísal kronikár Koloman Piliar) - POČASIE: Minulá zima bola síce mierna, zato ale na snehové srážky dosť bohatá. Zimných mesiacoch napadlo na
polia viac ako meter snehu a na okolité hory hodne vyše jedného metra. Okrem toho jednotlivé vrstvy snehu za mocnejších mrazov zmizly, čím vytvorili sa
nepredušnejšie snehové kôry, ktoré pravda zabraňovaly oziminám pod snehovou prikrývkou riadne dýchať a preca len ako tak vegetovať. Táto okolnosť mala
neskoršie na žitá nepriaznivý vliv. Koncom mesiaca február a začiatkom marca do tejto vysokej vrstvy snehu začal pršať dážď. To malo zas za následok, že
sneh sa skoro a náhle topil, čím nepomerne zvýšil stav vody nielen v potokoch, ale zvlášť v rieke Hrone, takže plytké koryto Hrona nestačiac pojať všetku
snehovú vodu, vystúpila voda z koryta a zaliala blízke polia a lúky. Vysoký stav vody v Hrone trval asi 4-5 dní.
Škoda náhlym odmäkom a záplavou Hrona spôsobená u nás ani nebola tak značná ako v obciach nižšie položených (napr. Beňuš). O dedinách a poliach
pri dolnom toku Hrona ani sa nejdem rozpisovať, tam škody dosahovaly strašných číslic na peniazoch.

1947 (zapísal kronikár Anton Vajcík) - REGULÁCIA POTOKA KOMPANICA: Regulácia potoka Kompanica sa vlastne začala čiastočne už v roku 1946 . Tento potok
tečie cez celú obec, je 4 km dlhý. Pri búrkach často sa rozlieva . Robí obci i jej obyvateľostvu každoročne veľké škody. Skutočná investícia pri prácach hradenia menovanej
bystriny v roku 1947 činila 1,917.233,45 Kčs.
OPRAVA OBECNÉHO DOMU: Obecná budova, v ktorej je umiestnený úrad
MNV a kancelárie predsedu MNV a tiež obecné budovy, v ktorej má naturálny byt
porodná asistentka, ďalej obecné maštale a drevárne boly vojnovými udalosťami poškodené. Boly prevedené opravy za 283.370.- Kčs.
POPULAČNÉ HĽADISKO: V roku 1947 narodilo sa i s Poh. Mašou dovedna 65
detí, z toho 60 v Pohorelej a 5 v Pohorelskej Maši. Zomrelo 44 osôb, z toho 16 v Poh.
Maši. Počet všetkých sobášov: 23.
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO: O verejné zdravotníctvo stará sa štátny obvodný lekár Dr. Anton Longauer. V obci boly 2 prípady brušného týfu. Asi 30-35 ľudí
je chorých na tuberkulózu a rakovinu má asi 4 ľudí.
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Kameňolom pri mlyne na reguláciu potoka Kompanica vo februári 1947.
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