informačné noviny Obce Pohorelá;

ročník XIII.;

JÚL 2017;

- ZADARMO -

Zmena správcu farnosti
V sobotu 1. júla sa naša obec rozlúčila s vdp. Mgr.
Slavomírom Markom, ktorý po 6-ročnom pôsobení
v našej farnosti odišiel na nové pôsobisko v Lučenci.
Milý náš duchovný otec,
dostali ste, takpovediac, povolávací rozkaz. A Vy, s poslušnosťou voči biskupovi, teraz meníte pôsobisko pastorácie. Boli ste
súčasťou nášho spoločenstva šesť rokov a za ten čas sme s Vami
prežili veľa pekného, ľudského, nezabudnuteľného a popri tom
všetkom sme cítili, kým kňaz naozaj je.
Vo svojej práci ste boli radcom, liečiteľom, učiteľom, ale aj
vychovávateľom, či kritikom. Popri službe Bohu zúčastňovali ste
sa diania a premien vzhľadu obce. Ďakujeme Vám za Vaše veľké
zanietenie pri úpravách kostola, fary a ich okolia.
Veríme, že i Vám bolo s nami dobre, že ste sa u nás dobre cítili. Nech Vás teší a povzbudzuje, že nechávate za sebou farnosť,
ktorá žije.
Ďakujeme Vám za všetko, čo ste urobili pre našu obec, jej občanov a kresťanov. Zachovajte si na nás v srdci iba pekné spomienky a tie zlé, nám prosím, odpusťte a zabudnite na ne.
V novom pôsobisku Vám želáme veľa milostí a darov Ducha
Svätého, Božie požehnanie, ochranu Matky Božej a živú, aktívnu
farnosť.
Naša farnosť prežívala v nedeľu 11. júna slávnosť 1. svätého prijímania. K tejto sviatosti v tento deň prvýkrát pristúpili: predný rad - Karolína Mikolajová, Nina Vojtková, Vanesa Pušková, Ivana Pušková, Gabriel Vešťúr, Ján Pompura, Martin Kuklica; stredný rad - Kristína Součeková, Vanesa Pompurová, Anežka Pokošová, Jakub
Vojtko Kubanda, Jozef Šajša; zadný rad: Karolína Pinčiarová, Radoslav Pokoš na
fotografii s vdp. Mgr. Slavomírom Markom.
(foto: archív FÚ)

„Kňazi majú poslanie povzbudzovať ľudí k obráteniu. Svoje poslanie môžu splniť len ak oni sami prežili hlboké obrátenie, čiže ak sú
zameraní na Boha celým svojím srdcom a zo všetkých svojich síl.“
Ján Pavol II.

Farnosť Pohorelá má na základe rozhodnutia rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika od 1. júla
2017 nového správcu. Bol ním ustanovený Mgr. Ivan
Greňa.
Do farnosti ho uviedol dekan Hronského dekanátu vdp.
Mons. ThLic. Vladimír Vojtašák pri slávnostnej svätej
omši na sviatok sv. Cyrila a Metoda, pri ktorej nový farár
zložil sľub a vyznal vieru.

foto: J Bialiková

Veľadôstojný pán farár,
Vaše povolanie je ťažké, veľmi zodpovedné a dôležité pri výchove a duchovnom pôsobení na človeka, na ľudí, na veriacich.
Pri príležitosti uvedenia do našej farnosti i pri príležitosti
Vášho životného jubilea želáme Vám veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Sedembolestnej Panny Márie vo Vašom
osobnom ako aj v duchovnom živote, no najmä veľa sily a vôle pri
spravovaní našej farnosti.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu plastov
18. júl

15. august

Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ a zaviazané
vrecia. (Nezabudnite plastové fľaše stlačiť, aby
sa zmenšil ich objem!) Zbiera sa od 8:00!!

27.-30.7. FIDE OPEN POHORELÁ

Termíny zberu komunálneho odpadu
5.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred brány už deň vopred, pretože
sa zbiera od 7:00 hod.!

XVI. ročník turnaja v rapidšachu
info a prihlášky: ŠK Orlová,– 0907815650,
adamik@pobox.sk

1.

1.

1.
(https://www.facebook.com/www.etnokurzy.sk/)

27.8. OSLAVY 73. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

2.
1.

informácie o podujatiach nájdete na www.pohorela.sk

Plán Účastí ZO SZPB Pohorelá 1.
NA PODUJATIACH
29.7. - BOJE NA HRONE – STARY TEKOV
(nezabudnúť si zobrať preukaz člena SZPB)

12.8. – STRETNUTIE GENERÁCII

1.

KALIŠTE, 12. ročník

19.8. – KRPÁČOVO

1.

Regionálne oslavy 73. výročia SNP
a výsadku 2. paradesantnej brigády

29.8. – BANSKÁ BYSTRICA
Celoslovenské oslavy 73. výročia SNP

PREDŠKOLÁCI A MLADŠÍ (dĺžka trate 1 km):
Jakub POMPURA,
(6 rokov)
2 min. 17 sec.
Samuel ROCHOVSKÝ,
(6 rokov)
2 min. 30 sec.
Magdaléna KANOŠOVÁ, (6 rokov)
2 min. 34 sec.
Maroš KANOŠ,
(6 rokov)
2 min. 58 sec.
Nela VOJTKO KUBANDOVÁ, (5 rokov)
3 min. 24 sec.
Richard BRÁZ,
(3 roky)
5 min. 58 sec.

4.6.2017

DIEVČATÁ I.-III.ročník (dĺžka trate 2,6 km)
Vanesa POMPUROVÁ,
III.A
11 min. 32 sec.
Júlia KANOŠOVÁ,
II.A
12 min. 12 sec.
Kristína SOUČEKOVÁ,
III.A
12 min. 46 sec.
CHLAPCI I.-III.ročník (dĺžka trate 2,6 km)
Jakub VOJTKO KUBANDA, III.A
8 min. 40 sec.
Ján POMPURA,
III.A
9 min. 12 sec.
Erik BIALIK,
III.A
9 min. 44 sec.

4.6.2017

4.6.2017

DIEVČATÁ IV.-VI.ročník (dĺžka trate 2,6 km)
Alexandra MECKOVÁ,
IV.A
9 min. 52 sec.
Bianka TLUČÁKOVÁ,
IV.A
9 min. 53 sec.
CHLAPCI IV.-VI.ročník (dĺžka trate 2,6 km)
Chris SUCHÁNEK,
V.A
7 min. 52 sec.
Ján GANDŽALA,
V.A
8 min. 04 sec.
Šimon PETRO,
IV.A
10 min. 49 sec.

4.6.2017

4.6.2017

DIEVČATÁ VII.-IX.ročník (dĺžka trate 2,6 km)
Janka KAMZÍKOVÁ,
VII.A
8 min. 55 sec.
CHLAPCI VII.-IX.ročník (dĺžka trate 2,6 km)
Marek FIĽO,
VIII.A
7 min. 09 sec.
Róbert TLUČÁK,
VII.A
8 min. 03 sec.
Erik REFKA,
VIII.A
8 min. 39 sec.
(foto: J.Lakanda)

Usporiadatelia a partneri podujatia:

bližšie informácie a prihlášky u členov výboru ZO SZPB
Pohorelá

Nezabudnite podporiť našu obec v súťaži DEDINA ROKA v internetovom hlasovaní verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk.
(Hlasovať sa dá opakovane aj viackrát – po 10 minútach).
Hlasovanie prebieha do 31. júla.

Športové hry
Už 16. ročník osláv Medzinárodného
dňa detí pripravila Obec Pohorelá
a spoločenské zložky, z ktorých hlavnú
úlohu pri príprave a priebehu športových disciplín zohrávajú členovia výboru ZO SZPB. Aj tento ročník sa uskutočnil dňa 3. 6. 2017 v priestoroch futbalového ihriska a na nádvorí našej
školy. V peknom prostredí za ideálneho počasia bolo postavených 16 stanovíšť s rôznymi aj netradičnými športovými i vedomostnými disciplínami. K najzaujímavejším patrili streľba zo vzduchovky, šplh
na mája ovešaného lízankami, ako aj vedomostná súťaž z histórie II. svetovej vojny. Súťažilo
72 detí predškolského a školského veku. Po absolvovaní predpísaných disciplín boli všetky
súťažiace deti za dosiahnuté výkony odmenené sladkosťami a podaním malého občerstvenia
vo forme párok a limonády. Z tvári zúčastnených detí žiarila spokojnosť a v závere po trojnásobnom zvolaní „HURÁ!“ jednohlasne prisľúbili účasť aj v nasledujúcom ročníku. –J.Lakanda-

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia dňa 27. 6. 2017
Uznesenie č. 26/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
B. VOLÍ:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing.Róbert Tlučák, Peter Frajt, Peter Pletka;
2. zapisovateľku: Annu Syčovú;
3. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Marek Syč, PhD., Ing. Anna Pravotiaková.

Uznesenie č. 27/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pohorelá za rok 2016;
2. Stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k záverečnému účtu obce Pohorelá za
rok 2016;
B. SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet za rok 2016;
2. Celoročné hospodárenie bez výhrad;
3. Tvorbu rezervného fondu vo výške 13.346,- €;

Uznesenie č. 28/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja obce/mesta/kraja;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce/mesta/kraja,

Uznesenie č. 29/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE
1. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR z celkových
oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie alebo a/alebo vytvorenia
čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu,
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Výška zo zdrojov EÚ a ŠR (95%):
348.217,23 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov (5%):
18.327,22 €
Výška vlastných zdrojov na neoprávnené náklady:
143.839,88 €
Výška vlastných zdrojov celkom:
162.167,10 €

Uznesenie č. 30/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE
1. zámer prevodu majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 1311/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
64 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Baran, rod. Baran, nar. 30. 3. 1959,
bytom: M.R.Štefánika 683, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 192,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
b) parc. číslo 1312 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
12 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Baran, rod. Baran, nar. 30. 3. 1959,
bytom: M.R.Štefánika 683, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 36,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 31/2017:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

Bez eurofondov či byrokracie,

len tak z dobrej vôle sa Horehronci
opäť zaprsili a po roku je tu ďalšie
korýtko, ktoré poteší smädných turistov smerujúcich od/ku Kráľovej
holi. Mnohí si myslia, že z Kráľovej
hole je najbližšia voda až pri Útulni
Andrejcová, no je toho viac ...
v Ždiarskom sedle (300 m juhozápadne od smerovníka po chodníčku) a teraz už aj v sedle medzi Orlovou a Bartkovou (južná strana, cca 200 m pod
hrebeňom, kolmo na sedlo - GPS: 48.889025, 20.075803) je prameň sprístupnený a
upravený na pohodlné nabratie čerstvej životodarnej vody! (zdroj: FB Útulňa Andrejcová)
Za všetkých turistov veľká vďaka Petrovi Halajovi a Jurajovi Vernárskemu! Ste borci!

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
89 rokov
Anna Janošková, Jesenského 126

84 rokov
Matej Syč, Orlová 598

82 rokov
Štefánia Syčová, Clementisova 822
Anna Halušková, Jánošíkova 408

81 rokov
Mária Krupová, Kpt.Nálepku 146
Anna Tlučáková, Orlová 635

80 rokov
Anna Matulová, Pohorelská Maša 8
Anna Poláková, Orlová 596
Elena Dubcová, Kpt.Nálepku 3
Mária Halušková, Clementisova 772

75 rokov
Ján Datko, Orlová 660
Ján Puťoš, Hviezdoslavova 43
Jozef Refka, Clementisova 806
Ľudmila Maková, Hviezdoslavova 59

70 rokov
Jozef Syč, Partizánska 552
Anastázia Baxová, Kpt.Nálepku 142
Anna Štuberová, Clementisova 782

65 rokov
Ľudmila Gáliková, Clementisova 769
Milan Dirga, Orlová 595
Veronika Krupová, Nová 332

60 rokov
Ján Klinec, Jánošíkova 463
Júlia Pompurová, Za potokom 704

NOVOMANŽELIA
Peter Polák, Kpt.Nálepku 93
a Zdenka Sujová, Banská Bystrica

NOVORODENCI
Marko Danko, Clementisova 727

ZOMRELÍ
Anna Syčová, rod. Pompurová
Partizánska 552;
90 r.
Juraj Sedmák
Clementisova 816;

67 r.

Františka Mikolajová, rod. Syčová
Kpt.Nálepku 148;
85 r.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.6.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby
do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Bližšie informácie
o voľbách, ako aj informácie pre voličov nájdete na stránke Min.vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-vuc.

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

1967 (zapísal kronikár Július Orolín) – POĽNOHOSPODÁRSTVO: Na úseku poľnohospodárskom nenastali v porovnaní s minulosťou takmer nijaké
zmeny. Hospodári sa ďalej súkromne. Celková výmera pôdy je 1 679 ha. Z toho 410 ha ornej pôdy je rozdrobeno do 631 poľnohospodárskych závodov.
Neustále ubúda konských a volských záprahov a zvyšuje sa počet traktorov. To sa prejavuje pri poľnohospodárskych prácach. Na poliach sa objavuje
vždy viac a viac mechanizačných prostriedkov.
Predpis nákupných úloh v tomto roku bol nasledovný: Zemiaky plán: 22 000 q - rozpísané: 22 000 q, Mäso 1 650 q - 1 008 q, Mlieko
145 000 l - 145 000 l, Vajcia 130 000 ks - 99 886 ks, Seno 100 q - 100 q.
Miestny národný výbor venoval po celý rok veľkú pozornosť nákupným úlohám, lebo ich splnenie považoval za najkrajší dar k 50. výročiu Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie. A to sa aj uskutočnilo.
Počty hovädzieho dobytka sa v porovnaní s minulosťou nemenia. O celkový zdravotný stav poľnohospodárskych zvierat sa staral zverolekár MVDr.
Kamzík Martin.
Pri úprave poľných ciest sa občania, dospelí i mládež, masove zapojili do práce.
MIESTNE KOMUNIKÁCIE: V tomto roku boli za aktívnej pomoci občanov brigádnikov vybudované dva betónové mosty v hodnote 90 000,Kč a oporný múr v hodnote 60 000,- Kč. Na všetky tri objekty bol zaplatený len materiál. Prácu vykonali brigádnici zadarmo. Za veľkej a veľmi
účinnej pomoci Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska bola vybudovaná bezprašná cesta na ulici Kpt. Nálepku s nákladom viac než
300 000,- Kč. Cesta okrem hygienického účinku prispela aj k estetickému vzhľadu obce a ku všeobecnej spokojnosti občanov. Začali sa i práce na
výstavbe novej bezprašnej cesty na Clementisovej ulici, kde sa uvažuje s ďalšou výstavbou rodinných domov podľa zastavacieho plánu. Celkový
náklad na výstavbu podľa dokumentácie začala práca na výstavbe cesty za pomerne ťažkých zimných podmienok.
O tieto stavebné akcie sa veľkou mierou pričinili s. Paroš Ján, predseda MNV a Šulej Ján, predseda Dedinskej organizácie Komunistickej strany
Slovenska. Z okresných funkcionárov to boli s. Pupala Jozef, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska a predseda ONV.
Doterajšie osvetlenie ulíc bolo nahradené výbojkovými osvetľovacími telesami.
1977 (zapísal kronikár Július Orolín) - POPIS OBCE: Ku zmene vzhľadu našej obce v tomto roku prispeli len traja občania, ktorí si dostavali rodinné
domy a do nich sa aj nasťahovali. Boli to: Šajša Jozef č. 87, Glejdura Ján č. 257, Gálik Ondrej č. 602. Z toho asi vyplýva, že sa už nejaví potreba
rozsiahlejšej výstavby, lebo sa zdá, že obec je už takmer prebudovaná.
OBYVATEĽSTVO: Počet a zloženie obyvateľov sa v porovnaní s minulým rokom podstatne nezmenili. Spolu je nás 3 340 osôb. Z toho žien 1 725
a mužov 1 615. Asi 1 420 osôb je činných v pracovnom pomere, z toho mužov je 825 a žien 595. Dôchodcov je 732. Mimo bydliska ale v okrese
pracuje 485 a mimo okresu 80 – 85 občanov.
Pracovné príležitosti v porovnaní s minulým rokom sa nezmenili. Aj v tomto roku najviac občanov pracovalo v národnom podniku Strojsmalt.
Niekoľkí pracovali v Sigme v Závadke a v jej prevádzke v Novej Maši. Mnoho občanov, a to najviac žien, pracovalo v lesoch. Veľa žien tiež pracuje
na tunajšom Jednotnom roľníckom družstve v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Životná úroveň v našej obci stúpa ďalej, čo sa navonok prejavuje vybavovaním domácností rôznymi spotrebičmi, chladničkami, televízormi, kúpou
osobných aut a zvyšovaním tržieb v jednotlivých predajniach potravín, mäsa, textilu, obuvi a priemyselného tovaru.
ŠKOLSTVO: Základná deväťročná škola Slovenského národného povstania mala 17 tried. Počet žiakov v tomto roku stúpol. Na začiatku školského
roku sa utvorili znova dve prvé triedy. Funkciu riaditeľa školy vykonával naďalej Matúš Juraj a funkciu zástupcu riaditeľa školy Halaj Juraj.
Na škole v tomto roku vyučovali: Garecová Zuzana, Chlebušová Ružena, Kemenyová Alica, Kvačkajová Eva, Králiková Mária, Kršňáková Elena,
Lojda Ladislav, Lojdová Jozefína, Matúšová Ľudmila, Návoy Peter, Orolín Július, Poláková Mária, Schiller Jozef, Schillerová Helena, Šajšová
Soňa, Šucháňová Marta, Šulejová Mária, Tešlár Ján, Tešlárová Viera a Vojtková Zuzana.
V školskej družine vedúcou vychovávateľkou bola Laceková Valéria, ktorá pracovala v oddelení s cigánskymi deťmi. V druhom oddelení pracovala
Lásková Vlasta. V školskej jedálni vedúcou je Baksová Mária a funkciu pionierskej vedúcej vykonáva Lakandová Anna. Administratívnou pracovníčkou na škole je Gandžalová Eva.
V materskej škole sa podmienky oproti minulému roku nezmenili. Škola naďalej kapacitne nemôže uspokojiť záujem o zaškolenie detí. Výstavba
novej budova ostáva naďalej otvoreným problémom obce. Funkciu riaditeľky vykonáva Balohová Mária.
Kultúrna činnosť školy bola aj tohoto roku dobrá. Žiaci vystupovali s programom na všetkých oslavách a iných akciách, ktoré sa uskutočnili v škole,
mimo školy a v obci. Programy nacvičili triedni učitelia. Aktívne pracoval tanečný súbor Mladosť, ktorý viedol učiteľ Tešlár Ján. Žiaci sa zúčastnili
súťaže o Horehronskú valašku, ktorú pri príležitosti Dňa kozmu organizuje Pionierska skupina J. A. Gagarina pri ZDŠ vo Švermove. Aj v tejto
súťaži získali žiaci znova valašku. V škole sa tiež organizovala súťaž Melódie priateľstva a výtvarná súťaž, inštalovali sa výstavky kníh spojené
s predajom a aktívna bola aj činnosť záujmových krúžkov.
Športovú činnosť v škole viedol učiteľ telesnej výchovy Schiller Jozef. Zameriaval sa predovšetkým už tradične na ľahkú atletiku a beh na lyžiach.
Brannú činnosť viedol učiteľ brannej výchovy Návoy Peter. Organizoval preteky v brannom a orientačnom behu.
← Družstvo ml.dievčat (Garecová D., Puťošová I., Schillerová J.
Balohová M., Tereková D.) získalo 2. miesto na Krajských branných
hrách pionierov v súťaži Partizánsky samopal a v celoslovenskom
finále víťazí. Dievčatá Schillerová, Balohová, Tereková, Poláková,
Malecká J., Garecová D. sa zúčastňujú branného preteku „Družba“
v Žiarskej doline. Získavajú natrvalo Putovný pohár a vyhrávajú
okresnú ligu v orientačnom behu.
Aj to sa stávalo! Krajské branné hry pionierov – Tajov:
→
Za okres Banská Bystrica súťaž Partizánsky samopal všetky kategórie reprezentovali družstvá Pohorlej, ktoré obsadili prvé miesta
v okresnom finále.
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