"Nech je vzdialená odo mňa ~älienka,
ak som chcel niečo vedief,
čo by som chcel vedie-e len pre seba,
a nie pre iirokú obec."
Tento ci tát nášho ve:rkého učíte·).:.
národov - Jág.a Amosa Komenského snáa najlepšie vystihuje moje pocity, ktJ~é sa ma zmočnili v čase, kea mi bola zverená obecná kronika. Úloha, ktorou som bola poverená, nebola ani zaaleka jednoduchá. Zvláš~
nie pre mňa. Hlavne z toho dôvodu, je nie som rodáčka zo Záhorieo, nevyrastala som v tomto prostredí, ba ani miesto m.ôJho pracoviska tu nemám. Aj napriek týmto váž~
argumentom
som však zodpovednú prácu kronikárky prijala. Možno aj z toho
dÔvodu Že som za dobu pätnástich rokov pobytu v tejto obci
zrást1a s tunajším ľudom, zvykla si na jeho spôsob života a
sama sa mu snažím privyknú1:.~iež preto, že teraz už i moja
obec Záhorce patrila medzi málo tých V ~kreaet ktoré ešte vôbec kroniku založenú nemali. Vy
~o ~p teda tak, že ikea
tu žije mnoho schopných :rudi, ne~j
>.Jaiopä1:nikto, kto by ,
aj o Záhorciach nie~o napísal.
P C>"jSÚČ8Sníkov"ale halv-,
ne pre budúce generácie. Z tejto potrby ~isania a trošku i
z pocitu hanby a zodpovednost~vQ,či obci, v ktorej už dlhQ
roky žijem. prijala som dňa t; júla 1978 funkciu obecnej kronikárky, o čom svedčí i nasledovný
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Výpis
z uznesenia plenárne!l0 zasadnutia MNV v Zšhorciach. Plenárne
zasadnutie MNV v Záhorciach. ktoré sa konalo 28. ,7. 1978 okrem iného prerokovalo a schválilo aj Vaše menovanie za kronikárku obce Záhorce dodatočne, od l. 7. 1978, berúc do úvahy
Váš súhlas s týmto ustanovením. Vale ustanovenie za kronikárku oboe je zakotaené v uznesení plenárneho zasadnutia, KNV
č. 27/1978 bod IIld nasledovne: Plénum. MNV schva:ruje ustanovenie s. Evy Pohánkovej za kronikárku obce Záhoroe od l. 7.
podpis predsedkyne KNV, pečiatka KNV

, la, JvaPohánková.

rodená Detková, narodila som sa 26. feb-ru.~81941.v' "Slovenskej Lupči neaaleko Banskej .Bystrice.
POQ'hádzam z robotníokej rOdiDiY. So svojou o tri roky star..•......
šou sestrou sme boli oboma rodičmi vychovávané v láske ku

každej práci, v úcte k statočným ľuaom, v snehe vedie~ sa
podľa potreby pri8pOsobi~ všade a ku všetkému, kde pocítime, že je to potrebné. Základn~ školu som skončila a vyznamenaním závereint.a akúškami v r. 1955. V roku 1958 som maturovala v Jedenás1:ročnej strednej škole v Banskej Bystrici
a na doporučenie vedenia äkoly som išla študova~ na Vyšiiu
pedagogickú školu taktiež v Banskej Bystrici. túto som úspešné zvládla štát~mi záverečnými skúškami v 196o-om roku.
Ako učiteľka slovenského a ruského jazyka s kvalifikáciou
pre ZDŠ-ku som začala svoju učitexakú dráhu v n.aslekých Neninciach. Tu som S8 zoznámila 80 svojim terajším manželom
Jozefom Pohánkom, rodákom zo Záhoriec a po uzavretí manželstva • !:oku 1963 som sa i ja stala obyvateľkoutejto obce.
Od r. 1964 vyučujem v neQalekých Zelovciach dodnes.
Práca kronikárky ma zaujala, ikea mám určité tažk:osti v iískavaní zvláä~ starších materiálov, ktoré musia byt hodnoverné. Dobrým a obetavým pomocníkom mi je manžel, ktorý ma v tejto náročnej práci podporuje, a preto, ak bude moja práca hodnotená kladne, stalo sa tak i jeho zásluhou.
Záznam bol schválený a doplnený R MNi na zasadnutí dna 20. marca 1979 uznesením č. 17 - d/1979.

