informačné noviny Obce Pohorelá;

Tradičné kosby na Horehroní
Najrozsiahlejšou kultúrnou udalosťou Miestneho odboru Matice slovenskej v Pohorelej boli
XXIV. Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek,
ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. júla 2018 v spolupráci s Obecným úradom v Pohorelej.
Cieľom projektu je upozorniť na nedostatočnú starostlivosť
o trávne porasty na celom Slovensku. Divo zarastené plochy blízko
komunikácii a frekventovaných miest pôsobia demoralizačne a znechucujúco. Projekt vie zapojiť už najmenších do procesu osožného
využitia trávy. Tých, ktorí v tomto smere sú nadpriemer aktívni vie
morálne, ale aj vecne odmeniť.
Úvod klasického otváracieho ceremoniálu so spoločnými modlitbami začal Mgr. Miroslav Haľak, PhD. Potom nasledoval spev
hymny SR všetkých prítomných koscov, doprevádzaný cimbalovkou
Pokošovcov z Vaľkovne. Po príhovor starostky obce Ing. Jany Tkáčikovej nasledovala recitácia kosca Lukáša Janošku st. básne od Viliama Turčániho Odovzdaný. DFS Mladosť s hrabľovým tancom
a spevom trávnic navodil atmosféru starostlivosti o chotár. Po predstavení koscov sa slova ujala gazdiňa Maruša, ktorá zaspievala
hymnu podujatia a vyšikovala koscov na lúku!
Za ideálneho počasia, občasne padala rosa, sa na lúke „Malých
ďeľikuof“ zúčastnilo dvadsaťjeden etnošportovcov vo veku od
osemročnej Timei Štefánkovej z Košíc až po sedemdesiatdvaročného skalného účastníka Jana Mikloška z Polomky. Otavu kosili kosci
z Ábova, Liptova, Ponitria, Spiša, Bratislavy a Horehronia. Pred dvesto divákmi sa súťažilo v piatich kategóriach. Výsledky:
Dadovčata – do 12 rokov – chlapci: 1. Miesto Kristian Kvaček –Podkonice, 2. Oleg Jamrich - Banská Bystrica, 3. Igor Kováč 4. Viktor
Puška, 5. Kevin Mirga, 7. Bartolomej Pokoš, 8. Kristian Puška - všetci
Pohorelá; dievčatá: 1. Kristina Prčová - Pohorelá.
Nosiči vody – chlapci do 18 rokov: 1. Pavel Krupa – Východná, 2. Denis Mirga - Pohorelá, 3. Juraj Krupa – Východná, 4. Adam Račák - Polomka.
Chlopi do 60 rokov: 1. Marcel Kurjan - Poproč, 2. Marek Jurčo - Spišské Bystré, 3. Ján Mešťan Mucak - Heľpa, 4. Lukáš Janoška ml., 5.
René Šajša - obaja Pohorelá, 6. Martin Siman - Brezno.
Chlopi do 70 rokov: 1. Milan Kamenský - Podbrezová; 2. Lukáš Janoška st. – Pohorelá, 3. Anton Budzeľ - Podkonice.
Chlopi nad 70 rokov: 1. Ján Mikloško - Polomka;
Laureáti cien: Cenu Ing. Jána Puťoša za kvalitu kosby získal Marek
Jurčo. Ladislav Hraško z Bratislavy dostal cenu Terky Štajerovej za
etický prínos. Anton Budzeľ cenu Jozefa Slivku za etnoodev, Iveta
Gondová z Detvy-Piešťa cenu Ťetki Makuľi za etnoodev, Ivana Gondová z Detvy- Piešťa cenu Ing. Niny Janoškovej za prekonanú vzdialenosť.
Pred vyhlásením výsledkov vystúpil FS Rovienka zo Spišského
Bystrého s lúčnou choreografiou. Sprievodný program bežal súčasne
so súťažami v Areáli lúčnych hier – chodúle, plieskanie bičom, vykopávanie čižmy, operené šípky, prak, furmanka s rebrináčikom. Tam
aj Danka Poláková s Andrejkou Janoškovou maľovali na tvár malých
záujemcov. Lekcie kosenia nasledovali hneď po súťažiach. a k dispozícii bola aj jazda na koni. Sedliacka minizoo s možnosťou skúsiť si
podojiť bola k dispozícii obďaleč. Na pódiu v „koseckej dedinke“ po
vyhlásení výsledkov zaujala tancmajsterka Lenka A. Špiriaková so
svojou tanečnou filozofiou s doprovodom cimbalovky Pokošovcov.
Radostná zábava so spevom pri muzike skončila až po polnoci.
Spokojní organizátori s vďačnosťou spomínajú na všetkých,
ktorí aj malou mierou pomohli tejto bohumilej udalosti v lone krásnej Horehronskej prírody.

- Lukáš Janoška (foto: Štefan Németh)

ročník XIV.;

AUGUST 2018;

- ZADARMO -

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
26.8. TJ Mladosť

–

TJ Partizán D.Lehota

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

28.8. OSLAVY 74. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen o 15:00 hod.

31.8. AHOJ LETO 2018!
hudobný večer s kapelami Slovak Tango, Sám Sebou,
Blues Generation a DJ Maxim na amfiteátri od 18:00 hod.

Korenie čierno-bieleho sveta
Pýtate sa čo to znamená? Slovami
ťažko vyjadriť čo sa nieslo v tento netradičný deň.
Znie to trošku hádankovito a trochu
netradične, ale nieslo sa to v duchu, kde sa
vymenilo korenisté rómske umenie s tradičným ľudovým umením.
Naši mladí umelci si vymenili svoj temperament, svoju osobnosť a svoje umelecké nasadenie. Otvorili svoje detské umelecké srdce a cez umelecký zážitok ukázali
všetkým toleranciu a prijatie každého, kto
chce vstúpiť do sveta bez konfliktov a odcudzovania.
Vzácni hostia, ktorí prijali pozvanie s pohorelskou pani starostkou Ing. Jankou Tkáčikovou
vyjadrili svoju spolupatričnosť veľkým potleskom, ktorý odmenil všetky deti a ich pedagógov za ich
maximálny výkon, ktorý do tohto diela vložili.
Ďakujeme Vám Pohorelá a celé Horehronie za vaše prijatie.
Vaše Talentárium

Medzinárodný šachový turnaj
V dňoch 5.-8. júla sa uskutočnil už 18. ročník turnaja FIDE OPEN POHORELÁ
v praktickom šachu. Tohto roku znovu štartovali aj hráči zo susedných Z Čiech –
Rychnova nad Knežnou, s ktorými sme zahájili spoluprácu v šachu.

9.9. TJ Mladosť

–

TJ Tatran Č.Balog B

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

Na turnaji od štvrtku do nedele zápolilo spolu 38 hráčov, ktorí absolvovali každý po sedem partií. Najviac sa v turnaji darilo Miroslavovi Trangošovi zo ŠO Podbrezová, dosiahol
súčet 5,5 bodu čo mu zaručilo víťazstvo. Na druhom mieste skončil FM Petr Kačírek z oddielu
Panda Rychnov nad Knežnou. Tretí v poradí skončil Lukáš Varga z TJ Slávia Košice.
Vecnými cenami boli po kategóriách odmenený Peter Kanoš – ako najlepší domáci hráč, František Baloha z domáceho klubu ŠK Orlová Pohorelá ako najlepší dôchodca,
Ján Petrovský z Podbrezovej najlepší do 1900R, Peter Podjavorinský z oddielu ZsK Vrbové šach – najlepší do 1700R, Lukáš Zumrík z Tsc Msk Martin – najlepší v kategórii do 1500R
Turnaja sa okrem iných zúčastnili aj naši mladí šachisti - A.Kanoš, M.Dudáš, mohli okúsiť atmosféru veľkého turnaja a zahrať si zo silnými hráčmi.
Umiestnenie hráčov domáceho Šachového klubu Orlová Pohorelá: 12. Jozef Kanoš, 19.
František Baloha, 22. Peter Kanoš, 25. Slavomír Hazák, 33. Adam Kanoš, 36. Miroslav Dudáš.
Podrobné výsledky na Chess-Results.com/SVK.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí nás podporili a ústretovosťou a pomocou prispeli k úspešnému zorganizovaniu tohto podujatia. A to najmä: Obecnému úradu v Pohorelej, ZŠ s MŠ Pohorelá, KŠZ B.Bystrica, Občianskemu združeniu OPORA
Pohorelá a samozrejme všetkým nemenovaným, ktorí fyzicky všetko pripravili .
za ŠK Orlová Pohorelá Jozef Kanoš

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

BESEDA SO ZÁCHRANÁRMI

FUTBAL

Dňa 27. júna 2018 sa žiaci 1. stupňa v rámci didaktických hier zúčastnili ,,MINI ZÁCHRANNÉHO
KURZU“ so záchranármi z Nemocnice s poliklinikou Brezno. Prišli na záchrannom vozidle s množstvom záchranných pomôcok, ktoré so žiakmi aj vyskúšali. Najprv povedali niečo z teórie a následne
daný prípad prakticky ukázali na žiakoch. Žiaci mali možnosť previezť sa na nosidle, vozíku, vyskúšať
si fixáciu ruky, nohy, naučili sa poskytnúť prvú pomoc, stabilizovanú polohu pri nejakom úraze a tiež si
vyskúšali prácu so stetoskopom.
Záchranári preukázali ochotu, priateľský a odborný prístup. Žiakom ale aj p. učiteľkám sa beseda
páčila, odchádzali nadšení a už teraz sa tešia na ich ďalšiu návštevu v rámci nejakej podobnej besedy.

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

VÝKUP PAPIERA a
VÝKUP POUŽITÝCH RASTLINNÝCH
OLEJOV A TUKOV
SA UKUTOČNÍ 9. a 10. OKTÓBRA 2018

- Mgr. L.Sidorová -

LIST Z IZRAELA...

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Vážení!

JUBILANTI

Najprv sa Vám chcem predstaviť: Volám sa Judith Büchlerová (rod. Marošová). Moji predkovia žili a pôsobili v
Pohorelej dlhé roky až do II. svetovej vojny. Moja stará mama vdova Jozefína Marošová viedla obchod s miešaným
tovarom na hlavnej ulici (ich dom stál na terajšej ul. Kpt. Nálepku, kde je dnes prechod do Vašej školy, ktorý nazývajú
„cez Marošku“).
Môj otecko MUDr. Dezider Maroš prežil Holocaust (aj s jeho mamou, Jozefinou). V roku 1949 sa vysťahovali do
mladého štátu Israel, kde som sa ja narodila v roku 1950.

87 rokov
Mária Kybáková, r. Kuklicová

86 rokov
Mária Chlebušová, r. Kubandová

Celé roky som doma počula o Pohorelej, ako tam v kľude žili medzi miestnym obyvateľstvom. V roku 1990 sa
mi podarilo prísť prvýkrát na návštevu do Pohorelej s mojím manželom a troma synmi. Odvtedy som už u Vás bola asi
10-krát. Moje korene a srdce patria Pohorelej... Moja stará mama zomrela tu v roku 1966 a môj otecko zomrel tu v

81 rokov
Anna Šťavinová, r. Haľaková

80 rokov

roku 1994.
Pravidelne čítam Pohorelský hlásnik a vo vydaní z mesiaca jún 2018 som našla dojímavý článok o návšteve
Vašich žiakov v Poľsku, aj v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau.

Helena Bialiková, r. Rašiová
Anna Krušinská, r. Godavcová

75 rokov

Chcela by som Vás upovedomiť, že aj židovskí občania z Pohorelej zahynuli vo vyhladzovacích táboroch v Poľsku: Moja teta (otcova sestra) Margita Schreiberová (rod. Marošová), bývala v dome, kde je dnes Penzión Hron. Bola
deportovaná do Auschwitzu v roku 1942, tam bola zavraždená vo veku 38 rokov.
Môj strýko Pavol (Palko) Maroš, otcov mladší brat bol deportovaný do

Anna Refková, r. Janošková
Anna Borloková, r. Petrová

70 rokov

koncentračného tábora Majdanek pri Ľubline. Odtiaľ dostala od neho moja
rodina zopár poštových kariet, ako znak toho, že ešte žije. Nemci likvidovali tento tábor vyvraždením všetkých väzňov v novembri 1943 a on sa
nikdy nevrátil domov. Zahynul vo veku 29 rokov.
Prikladám Vám fotografie mojej tety a strýka, rodákov z Pohorelej.
Okrem toho prikladám aj jednu poštovú kartu z koncentračného tábora
Majdanek, ktorú poslal môj strýko do Pohorelej. S touto kartou je zaujímavý
príbeh: Nemci prikázali väzňom písať domov, aby zistili kde ešte žijú

Eva Hrčáková, r. Datková
Mgr.Mária Šulejová, r.Lysinová
Mária Kalmanová, r. Medveďová
Mária Hazáková, Hrčáková

65 rokov
Mária Bútorová, r. Krupová

Židia a mohli potom prísť a ich zobrať. V tej dobe už rodina Marošová
nebola v Pohorelej, ale v obci Lukovištie. Keď Nemci prišli hľadať Marošovcov a nenašli ich v Pohorelej vyzvedali sa na pošte, kde sa rodina na-

60 rokov
Anna Vojtková, r. Haľaková

chádza, ale vtedajšia poštárka im to neprezradila a týmto hrdinským činom zachránila moju rodinu pred deportáciou. Na karte vidieť preškrt-

NOVOMANŽELIA

nutie Pohorelej a pripísanie Lukovištie pre preposlanie na ich novú adresu.
Dúfam, že tieto údaje pomôžu ešte viac objasniť Vašim žiakom, čo sa
udialo počas Holocaustu.

Mgr.art. Radoslava Pánisová
a Michal Polkoráb
Jana Koreňová
a Peter Krešák

S pozdravom,
Judith Büchler, Israel.

Mgr. Eva Garecová
a Richard Riša

CYKLISTICKÁ ČASOVKA

Ing. Ľudmila Syčová
a Jaroslav Filo

Napriek tomu, že nedeľňajšie popoludnie 3. júna sa nieslo v znamení blížiaceho sa lejaka, neodradilo to ani usporiadateľov, ani súťaženiachtivých mladých cyklistov a 19. ročník cyklistickej časovky sa uskutočnil v plánovanom termíne. I keď
posledných pretekárov i usporiadateľov poriadne pokropil dážď, nepokazilo to radosť pretekárov z dosiahnutých výsledkov a
odmien získaných pri záverečnom oceňovaní, ktoré sa už však konalo pod strechou amfiteátra.
PREDŠKOLÁCI:
1.
Nina Tlučáková, 2 min. 49 sek.
2.
Adam Vojtko, 2:54
3.
Nela Vojtko-Kubandová, 2:57
4.
Marek Janoška, 3:17
5.
Alexandra Bialiková, 3:19

NOVORODENCI
Erik Pálka
Adam Kováčik

DIEVČATÁ I.-III. ročník:
1.
Ažbeta Tlučáková, 10:13
2.
Juliana Gajdová, 11:12
3.
Lucia Gandžalová, 13:31
4.
Lucia Zlúkyová, 15:40
CHLAPCI I.-III. ročník:
1.
Jakub Pompura, 8:50
2.
Tomáš Klimko, 9:57
3.
Martin Borlok, 10:20
4.
Šimon Refka, 10:43
5.
Peter Frajt, 12:29
6.
Erik Bialik, 14:55
7.
Zdenko Maťúš, 14:56
8.
Boris Vasiľ, 15:43
DIEVČATÁ IV.-VI. ročník:
1.
Karolína Pinčiarová, 9:49
2.
Bianka Tlučáková, 10:17
CHLAPCI IV.-VI. ročník:
1.
Ján Gandžala, 7:17
2.
Jakub Vojtko-Kubanda, 9:25
DIEVČATÁ VII.-IX. ročník:
1.
Janka Kamzíková, 9:50
2.
Marianna Datková, 10:34
CHLAPCI VII.-IX. ročník:
1.
Róbert Tlučák, 8:32
2.
Milan Kováč, 9:23
Organizátor podujatia OZ OPORA Pohorelá ďakuje za pomoc a spoluprácu partnerom a sponzorom: Obec Pohorelá, Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o., Generali Poisťovňa, a. s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Kofola
a.s., ZO SZPB Pohorelá, ZŠsMŠ Pohorelá, Obvodnému oddeleniu PZ SR a všetkým dobrovoľníkom.

ZOMRELÍ
Ján Jánoška, 58 r.
Mária Gáliková, r. Pompurová, 92 r.
Anna Janošková, r. Tereková, 79 r.
Mária Latináková, r. Kalmanová, 78 r.

Termíny zberu
komunálneho odpadu
15.8.

29.8.

12.9.

26.9.

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

Termíny zberu plastov
14. 8. 11. 9.

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

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

1958 (zapísal kronikár Ján Príšin) – POČASIE: Počasie hneď od začiatku januára nebolo zrovna priaznivé. Dostavili sa tuhé mrazy, ktoré spolu
s množstvom snehu zatlačili ľudí do príbytkov. Pomerne tuhá dlhá zima pretiahla sa až do konca apríla. Leto bolo pomerne dosť chladné a daždivé.
V dôsledku dostatočnej vlahy urodilo sa hodne krmovín, najmä trávy, ktorá pokosená nemohla pre dážď dostatočne uschnúť. Značné množstvo
krmovín pomohlo však obyvateľom zaistiť sa na zimu. Neblahý vplyv dažďov prejavil sa na zemiakoch, ktoré pri veľkej vlhkosti zhnili, takže pre
skonzumovanie ich ostalo pomerne málo.
Po sychravom lete dostavila sa sice suchá, ale chladná jeseň, ktorá sa pretiahla skoro do Vianoc, ktoré boli bez snehu. Babieho leta, ktoré spomínajú
starí ,toho roku nebolo.
PRÍRODA: V období vzrastu zemiakov objavila sa pásavka zemiaková, ktorá v niektorých honoch postihla zemiakové porasty. Vďaka chladnému
a daždivému počasiu bola rýchlo likvidovaná. Hľadania a zberu sa zúčastnilo aj žiactvo Osemročnej strednej školy. Vodné pramene, ktoré sa
v chotári nachádzajú, vplyvom častých dažďov boli schopné zásobovať obyvateľov po celý rok zdravou pitnou vodou. Aj pramene, ktoré dodávajú
vodu do vnútorného vodovodu boli po celý rok na vodu bohaté. Vodné nádrže, ktorých je celkom tri, boli behom roka upravené a plne slúžia svojmu
účelu. V mesiaci septembri vplyvom dažďov vystúpila voda v rieke, škody najmä v drevoskladoch , v blízkosti koryta odkiaľ poodnášala veľké
množstvo dreva.
NEHODA V BÚRKE: V mesiaci auguste prihnala sa neobyčajne silná víchrica s lejakom. Táto si mala vyžiadať aj ľudskú obeť, keď malú žiačku
Annu Pletkovú, pri prechode koľajníc pri stanici strhla práve pod prichádzajúci vlak. Na veľké šťastie bolo dievčatko strhnuté medzi koľajnice, kde
v bezvedomí prečkalo, kým vlak prešiel ponad ňu. Z tohoto veľkého nešťastia vyviazla so zlomenou nohou a zranenou hlavou.
1968 (zapísal kronikár Július Orolín) – POPIS OBCE: Obec naďalej mení svoj vzhľad. Súčasná priaznivá hospodárska a ekonomická situácia sa neustále
zlepšuje a to umožňuje bytovú výstavbu formou rodinných domov, ktoré vytláčajú staré drevenice. Rovnako prístavby a renovácie starších domov
tiež prispievajú k neustálemu rastu kultúrnosti a hygiene bývania.
V tomto roku nové domy si dokončili a do nich sa nasťahovali 10 občania: Paľus Ján, Lysina Matej, Kalmanová Anna, Janoška Ján, Syč Štefan,
Kopráš Ján, Rochovský Ján, Kanoš Ján, Petro Tomáš, Frajt Juraj.
V Pohorelskej Maši sa dokončili práce na prebudovaní obvodného zdravotného strediska a koncom roka boli prestavané časti dané do užívania.
Výstavba ďalších pavilónov školy pokračovala priaznive, taktiež do prevádzky boli dané všetky objekty novej školy.
Miestny národný výbor zakúpil od Pozemných stavieb v Banskej Bystrici pomocný objekt za 15 000,- Kč, ktorý bude slúžiť športovcom. V osade
Pohorelská Maša sa v tomto roku odovzdal do užívania miestny rozhlas a nové verejné osvetlenie. V tomto roku bol schválený i smerný územný
plán, ktorý navrhuje na odstránenie nedostatkov. Nehovorí sa v ňom o termínoch, kedy sa jednotlivé akcie uskutočnia. Veľmi naliehavou akciou
ostáva výstavba spoločenského domu a materskej školy s celodennou prevádzkou. V tomto roku začali občania aj s výstavbou farskej budovy.
OBYVATEĽSTVO: Počet obyvateľov v obci sa nemení. Zostáva naďalej na tej istej úrovni už po niekoľko rokov. Pohybuje sa približne okolo 3 320
osôb. Občania v produktívnom veku pracujú najviac v Omnii v Pohorelskej Maši, v Sigme v Závadke a Novej Maši a v lesoch. Ešte stále nad 15 km
dochádza do zamestnania z obce celkom 171 občanov, pričom do našej obce dochádza do zamestnania z okolitých obcí celkom 311 pracovníkov.
V obci nepretržite stúpa životná úroveň obyvateľov. Takmer dve tretiny obce sú novopostavené priestranné domy. Zvyšuje sa vybavenosť domov a
domácností. Kým v roku 1967 bolo registrovaných asi 300 televízorov, dnes ich je už 500. O raste úrovne svedčí i rasť tržieb v obchodoch. V porovnaní s rokom 1964 vzrástli v tomto roku tržby o vyše 2 800 000,- Kč. V obci je 19 majiteľov osobných áut. Vzrásta i počet žiakov na stredných
školách, asi 25-30% žiakov končiacich školskú povinnosť odchádza na tieto školy. Rovnako sa zvyšuje i počet študentov na vysokých školách.
ŠKOLA A KULTÚRA: Pomery na Základnej deväťročnej
V o
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škole sa zlepšili. Dokončený bol aj posledný objekt areálu šesťbytovka pre učiteľov. Tým sa vytvorili podmienky pre stabilizáciu učiteľov.
Škola má 18 tried a jednu elokovanú triedu v Pohorelskej
Maši. Riaditeľom školy je Patúš Bruno. V Pohorelskej Maši
v elokovanej triede ďalej vyučuje Oberhauserová Mária.
Športová a kultúrna činnosť školy bola dobrá. Úspešne celý
rok pracoval súbor Mladosť pod vedením učiteľa Tešlára Jána.
Fotografia vľavo bola urobená na dvore
Kladne hodnotiť treba, že i za zložitej politickej situácie
Schreiberovho domu, čo je dnes “Penzion
Hron”: Zľava – hore – p. Leopold (Livšetky oslavy štátnych sviatkov a významných výročí prebiepot)Schreiber, Margita Schreiberova (rod.
hali dôstojne. V tomto roku sa zahralo divadlo Kamenný chodMarošová), pani Freimannová (hostka), Jozefina Marošová; Uprostred - stoja – dcéra
níček.
pani Freimanovej (hostka), Magda SchreiRiaditeľkou Materskej školy je Balohová Mária. Úspešne praberová (vydatá Solanová); Sedia – Magda
Rado (hostka z Budapesti), MUDr. Dezider
cuje v nových podmienkach Školská družina pri ZDŠ, ktorá
Maroš, ďalšia dcéra pani Freimanovej
má dve oddelenia. V školskej jedálni, ktorá je vybavená moder(hostka) a Palko Maroš. Okrem D.Maroša, J.Marošovej, M.Solanovej a M.Rado
nou kuchyňou s elektrickým zariadením sa stravovalo prie– všetci ostatní zahynuli v Holokauste.
merne 200-230 žiakov a učitelia.
V Holokauste zahynul aj syn p.L.Schreibera
- Vojtech (Bela) Schreiber.
MIESTNE KOMUNIKÁCIE: V tomto roku začali sa
práce na ukončenie regulácie potoka a tiež na rozšírenie voNa fotografii hore je Eva Rosenbaumová
dovodnej siete pre Clementisovu ulicu, Polákovu uličku a
(rod. Solanová) – vnučka neb.p.Schrebera,
so svojim manželom a p.V.Rašiovou na veKompanicu. Celý rok sa pokračovalo v prácach na výstavbe
rande Penziónu Hron pri svojej návšteve
bezprašnej cesty na Clementisovej ulici.
Pohorelej v roku 2016
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