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Číslo 1/2019
Máme tu december a s ním aj vianočné číslo Poltárskeho občasníka. Počas celého nasledujúceho
roka vás budeme informovať o tom, čo sa v meste deje a na akých projektoch samospráva pracuje.
Vianočný príhovor primátorky mesta
Milí Poltárčania,
nech vedú životné cesty
počas roka kamkoľvek, na
Vianoce
sa
obyčajne
zbiehajú domov. Do mesta
dôverne známeho, do ulíc s
voňavým
symbolom
detstva, do dvier, kde sídli pokoj. V čarovný sviatočný
čas otvárame svoju náruč Láske. Tej, ktorá sa narodí
pod betlehemskou hviezdou, tej, ktorá hladí
starorodičovským posolstvom, tej, ktorá vonia po
rodičovských tradíciách, tej, ktorej vďačíme za hrejivé
detské objatie. Jabĺčková vôňa, medový krížik na čelo,
tichá modlitba za tých, ktorí chýbajú a vrelé objatia
tých, ktorí sa opäť spolu zídu pri štedrovečernom stole.
Svätosť, tichá radosť a požehnanie – to sú Vianoce.
Súdržnosť, vzájomná blízkosť, otvorené srdce, pomoc
a podpora nech sú symbolom nadchádzajúcich Vianoc
pre naše mesto, pre všetkých jeho obyvateľov, ľudí,
ktorých dni voňajú dobrom a ktorí nezabudli, že sú
milovaní.
Nech sú tieto výnimočnom dýchajúce chvíle pre nás
Poltárčanov symbolom spolupatričnosti a ľudskosti.
Časom, v ktorom sa zabúda na nezhody a staré bôle,
otvára sa srdce odpusteniu, tolerancii, úcte a vzácnej
vzájomnosti. Nech naše mesto dýcha pokojom a

skutočným domovom pre tých, ktorí sa doň vracajú z
ďalekých ciest, i pre tých, ktorí dennodenne žijú v ňom
svoje sny o prostom ľudskom šťastí.
Pre všetkých ľudí, čo mu vdychujú život. Prijmite,
prosím,
moje
najúprimnejšie
želanie
lásky,
porozumenia a priateľstva, ktoré nás robia ľuďmi a
dokážu previesť aj cez zložité obdobia. Želám vám
šťastie, zdravie, vnútornú silu na každodenné menšie aj
väčšie skúšky, ktoré budeme prekonávať. Verím, že si v
každej chvíli v novom roku 2020 uchováme vieru v
ľudskosť. Nádej, že spolu všetko zvládneme a lásku,
ktorú budeme dávať a pevne verím, že aj prijímať.
Želám vám, vašim blízkym a priateľom zdravie a silu
na to, aby sme dokázali meniť veci k lepšiemu.
Želám nášmu mestu, aby sme poctivou prácou a
čestnosťou prispeli k jeho rozvoju. Všetkým
slušným, láskavým a dobroprajným ľuďom šťastný
nový rok 2020.
Martina Brisudová
primátorka mesta Poltár
Nech láska Vianoc hreje a vleje do vás ďalšie nádeje
i v novom roku.
Úprimne želajú poslanci mestského zastupiteľstva
a kolektív pracovníkov Mestského úradu v Poltári.
Mestského úradu Poltár.

Vianočná nádielka
V piatok 13. decembra sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári
uskutočnilo podujatie pod názvom „Vianočná nádielka“, ktorého cieľom
bolo spríjemniť Vianoce deťom so zdravotným hendikepom. Osud človeka je
nevyspytateľný a neraz má pre nás pripravené aj ťažké skúšky. Každý rodič
sa teší na príchod vytúženého dieťatka. Tento malý človiečik má moc zmeniť
celý život rodičov, vyžaduje si veľa lásky, starostlivosti a trpezlivosti. O to
viac, keď nepriazeň osudu nadelí do vienka hendikep a potrebuje oveľa viac
ako zdravé dieťa.
Podujatie pripravili ZPOZ a členovia sociálnej komisie, ktorej
predsedníčkou je pani poslankyňa Mgr. Lenka Sojková. V komisii, okrem
iných, pôsobia aj dve pediatričky, ktoré dôverne poznajú životné príbehy
týchto rodín. Z darčekov a finančnej pomoci sa tešilo 15 detí. Okrem iných
aj Tomáško Pokoš, ktorý si vyžaduje špeciálnu pomoc a starostlivosť. Na
stretnutí bola mamičke odovzdaná prenosná odsávačka, ktorá má pomôcť pri
starostlivosti o chlapčeka.
(aw)
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ČO NOVÉ SA NÁM V MESTE PODARILO
V ROKU 2019?
Správnymi rozhodnutiami pre naše mesto
dokážeme z Poltára vybudovať fungujúcu
samosprávu, ktorá bude poskytovať kvalitné
služby
svojim
obyvateľom.
Spolupráca
a odhodlanie sú piliere, na ktorých môžeme
stavať v snahe meniť Poltár na dobré miesto pre
život. Prinášame stručný prehľad toho, čo sa
nám podarilo zrealizovať v tomto roku.
Stavebné činnosti, životné prostredie
-

Obnova miestnych kounikácií - Podhorská ulica

pitná fontána pred budovou mestského úradu
znovuobnovenie
fontány
a
následná
revitalizácia parčíka pri Spojenej škole v Poltári

-

Fontána v mestskom parčíku (foto: mesto Poltár)

-

-

-

revitalizácia parčíka pri budove Mestského
úradu v Poltári, kamenný erb realizovaný z
participatívneho rozpočtu, socha anjela v rámci
dotácie predsedu BBSK
dokončenie prvej etapy rekonštrukcie mosta
Zelené a rekonštrukcia vrchnej časti

-

-

vyasfaltovanie prednádražia v spolupráci s BBSK
– realizácia v roku 2020
rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb
v Poltári (zateplenie, fasáda, vykurovanie)
vybudovanie nových parkovísk pred budovou
polikliniky a na Ulici sklárskej pri bloku P
oprava a rozšírenie pódia pred kultúrnym
domom
bezpečná premávka, doplnenie chýbajúcich
dopravných značiek v meste (chýbalo ich viac
ako 70), zmena dopravného značenia v prospech
bezpečnosti dopravy
príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie cesty ku garážam a odkanalizovanie
územia - predpokladaná realizácia v roku 2020
doplnenie a modernizácia kamerového systému,
osadenie značenia k mestským kamerám „Tento
priestor je monitorovaný kamerovým systémom“
osadenie
osviežovacieho
rozprašovacieho
zariadenia - parnej brány pri budove kultúrneho
domu

Vynovená spodná časť mosta v Zelenom (foto: mesto Poltár)
-

-

postupný odpredaj pozemkov pod obytnými
domami na sídlisku Hôlo majiteľom bytov,
obnova exteriéru v okolí obytných domov na
sídlisku Hôlo, osadenie lavičiek a rekultivácia
detského ihriska
rekonštrukcia miestnych komunikácií na Ulici
podhorskej, sídlisku Hôlo, mestskej časti Zelené
a prechod medzi Ulicami slobody a družby

Parná brána (foto: mesto Poltár)
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výmena krytov pouličného osvetlenia v meste
rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej jedálni
pri ZŠ na Ul. slobody prostredníctvom
mestského podniku služieb (ďalej MsPS)
realizácia participatívneho rozpočtu v meste ako
aj v mestských častiach Zelené a Slaná Lehota
osadenie nových basketbalových košov v areáli
ZŠ na Ul. školská
vybudovanie novej šatne pre deti v Materskej
škole Kanadská, rekonštrukcia interiéru škôlky
zakúpenie jedinečnej didaktickej pomôcky pre
Materskú školu Sklárska a výmena okien a dverí
v MŠ
revitalizácia odborných učební ZŠ Slobody
a modernizácia tech. vybavenia ZŠ Školská
obnova kritických miest chodníkov – MsPS
zavedenie zberu drevného odpadu v areáli MsPS
výroba parkových lavičiek a dlažby – MsPS

-

-

-

-

Lavičky vyrobené na MsPS (foto: MsPS)

-

-

-

-

-

vytvorenie podmienok pre potenciálneho
investora - úprava areálu priemyselného parku
odstraňovanie nelegálnych skládok v meste
dôraz na separovanie a zhodnocovanie odpadu –
zavedenie systému monitorovania odpadov
ELWIS
vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom stĺpov
verejného
osvetlenia
pre
dodávateľov
internetových služieb, čím zabezpečíme príjem
do mestskej pokladne
zabezpečenie odborných školení, skúšok pre
zamestnancov MsPS a STK, EK na vozový park,
ktoré chýbali niekoľko rokov a zriadenie
vodovodnej prípojky v priestoroch MsPS po
30. rokoch jeho existencie
dohľadanie železných profilov, ktoré boli
odcudzené z areálu MsPS

organizovanie tematických besied v kultúrnom
dome
pripomenutie si výročia vzbury sedliakov
v Zelenom
trojdňové podujatie
Dni
mesta
Poltár
s akcentom na sklársku výrobu, sklenený
mestský erb osadený v priestoroch Mestského
úradu v Poltári
Gombovecfest so získaním rekordu: najväčšia
slivková guľa – gombovec o priemere 35 cm
nové podujatie: vítanie Nového roka 1.1.
popoludní, Kinobus Poltár – podujatie zamerané
na prezentáciu filmov, spomienkové podujatie
na Nežnú revolúciu, vianočná kapustnica pre
osamelých
doplnenie svetelnej vianočnej výzdoby v meste
(girlandy, svetelné reťaze, vianočné ozdoby na
stĺpy verejného osvetlenia, svetlená brána, anjel
a snehuliaci)
tradičné jarmoky na Námestí 1. mája s
prezentáciou šikovnosti regionálnych výrobcov
pravidelné organizovanie blších trhov vo
vestibule kultúrneho domu
mesačný a ročný kalendár kultúrnych a
spoločenských podujatí zverejnený na oficiálnej
internetovej stránke www.poltar.sk
pietne podujatie v priestoroch domu smútku pri
príležitosti Pamiatky zosnulých
zverejnenie
harmonogramu
využívania
priestorov kultúrneho domu
Mikuláš v meste (cukrovinky pre všetky deti
navštevujúce materské a základné školy v meste
Poltár, Mikuláš na vianočných trhoch)

Mikuláš potešil detičky v školách a škôlkach (foto: mk)

-

Kultúra
viac kultúrno-spoločenských podujatí v meste
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím
nákup skákacieho hradu pre naše deti

-
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podpora folklórnych súborov Poltarica, Kukučky
a speváckych zborov
aktívna spolupráca s DS Opona
a heligonkárskym triom Veselí starci
udelenie najvyšších samosprávnych ocenení
ceny mesta a ceny primátorky mesta
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„HASIČI – HASIČOM“ kultúrno-spoločenské
podujatie v kultúrnom dome spojené s
prezentáciou hasičskej techniky
odovzdávanie novej hasičskej techniky pre
dobrovoľných hasičov na námestí pred
kultúrnym domom
osadenie susedskej knižnice - knižnej búdky
v parčíku pri mestskom úrade z participatívneho
rozpočtu
organizovanie súťaže pre žiakov „Medzníky
druhej svetovej vojny“ v spolupráci so MO SZPB
aktívna spolupráca s cirkvami a náboženskými
spoločnosťami

Stretnutie so seniormi nad 80 rokov (foto:mk)

-

Projekty
získanie
finančných
prostriedkov
na
rekonštrukciu
materských
škôl
Sklárska
a Kanadská – 50 tisíc eur (25 tis. eur pre každú
materskú školu), kanalizáciu a obnovu miestnej
komunikácie Ulica továrenská a malú mestskú
kompostáreň – 60 tis. eur
rekonštrukcia telocvične na Ul. partizánskej –
11 tisíc eur
rekonštrukcia
budovy
bývalej
židovskej
modlitebne, príprava projektovej dokumentácie
„Sieň krištáľového krídla“ – 600 eur
podaný projekt na pešiu zónu – promenádu na
Sklárskom sídlisku (mobiliár, zeleň) a cyklotrasa
smerom na Zelené
zvýšenie atraktivity mestského kúpaliska rozšírenie služieb o celoročné wellness (vírivá
vaňa, sauny) – 58 tisíc eur
mestská poriadková služba v meste Poltár
(MOPS) – aktuálne realizovaný projekt
podaný projekt na komunitné centrum
a terénnu sociálnu prácu

-

-

-

Sociálne
zriadenie poradného orgánu primátorky mesta –
„Rada starších“
aktívna spolupráca a dotácie pre kluby
združujúce seniorov a ŤZP
zvýšená intenzita návštev klientov v domovoch
dôchodcov,
blahoželania
pri
príležitosti
okrúhlych výročí seniorov, stretnutie s občanmi
nad 80 rokov

-

-

-

OZNAM
Mesto Poltár oznamuje občanom, že
vývoz zmesového komunálneho odpadu
v meste počas vianočného obdobia sa
uskutoční v dňoch 20. a 23. decembra, to
je v piatok a v pondelok.

-
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vianočný
punč primátorky určený na
charitatívne účely
charitatívne stretnutie primátorky s ŤZP deťmi
pri príležitosti vianočných sviatkov
vianočné balíčky pre klientov zariadenia
sociálnych služieb
Šport
zachovanie FK TJ Sklotatran Poltár
realizácia projektu „Šport do materských škôl“
udeľovanie titulu „Najlepší športovci roka 2019“
detská olympiáda v areáli futbalového ihriska
dotácie pre športové kluby
osobná účasť vedenia mesta na športových
podujatiach – odovzdávanie ocenení
Bližšie k občanom
zriadenie bezplatného telefónneho čísla a emailovej adresy pre občanov: ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY - nový kontaktný formulár na oficiálnej
stránke mesta www.poltar.sk, kde sú zverejnené
odpovede na položené otázky, zriadenie novej
telefonickej linky 0800 221 015 s odkazovačom,
na ktorú môžu občania nahlasovať svoje námety
či pripomienky. K dispozícii je 24 hodín denne.
Každá pripomienka je vyhodnotená a pridelená
na vybavenie konkrétnemu zamestnancovi.
zabezpečenie odchytu túlavých psov, ich
umiestnenie vo voliére a následné veterinárne
ošetrenie
vydávanie mestského periodika
možnosť zdieľania informácií z internetovej
stránky mesta www.poltar.sk na sociálnej sieti
s cieľom efektívnejšieho informovania verejnosti
zverejnenie
harmonogramu
organizovania
aktivačných prác na oficiálnej internetovej
stránke mesta www.poltar.sk
zverejnenie projektov mesta Poltár na oficiálnej
internetovej stránke
zverejnenie zápisníc, pozvánok, materiálov na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Poltári na
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Čo nás ešte čaká v decembri...

oficiálnej
internetovej
stránke
mesta
www.poltar.sk spolu s ich archívom
určenie
stabilných
termínov
zasadnutí
mestského zastupiteľstva popoludní tak, aby sa
ich mohli zúčastňovať obyvatelia mesta
participatívny rozpočet – vyčlenenie finančných
prostriedkov na projekty obyvateľov mesta
zriadenie bezbariérového vstupu do predajne
COOP Jednota
transparentný
predaj
neupotrebiteľného
majetku MsPS
propagácia poltárskeho regiónu v spolupráci
s OOCR
prezentácia a podpora drobných živnostníkov a
remeselníkov
–
regionálnymi
výrobkami
propagujeme mesto za jeho hranicami (sklo,
šúpolienky, ap.), prezentácia možnosti získať
v spolupráci s OOCR titul regionálny výrobca
nové
všeobecne
záväzné
nariadenie
o prideľovaní dotácií z mestského rozpočtu
elektronizácia činnosti mestského úradu
a zavedenie GDPR
doručovanie mestských zásielok do vlastných
rúk prostredníctvom pracovníkov VPP s čím
bola spojená úspora 5000€

Vianočná kapustnica
21.12.2019 (sobota) o 15.00 hod. v KPÚ

Služby
nákup vysokozdvižnej plošiny a pohrebného
vozidla pre mestský podnik služieb
doplnenie chýbajúcich 1100 l kontajnerov na
zmesný komunálny odpad a kontajnerov na
separovaný zber, nové stojiská na Ulici
podhorskej a partizánskej
distribúcia
kompostérov
do
domácnosti
a cintorínov v Poltári a mestských častiach

Vianočný koncert Letokruhy
22.12.2019 (nedeľa) o 14.00 hod. v ZSS Poltár
23.12.2019 (nedeľa) o 15.00 hod.
v Evanjelickom kostole kostole v Poltári
Vianočný koncert DFS Kukučky a FS Poltarica
28.12.2019 (sobota) o 17.00 hod. v kinosále KD
Nový rok – Ohňostroj a lampiónový sprievod
pre deti so Šaškou Baškou
1.1.2020 (streda) o 16.00. hod.
Od MsÚ na námestie pred kultúrnym domom
(-zg-)

Mesto Poltár oznamuje občanom, že
silvestrovský polnočný ohňostroj bude
zrušený a peniaze potrebné na jeho
realizáciu poputujú na pomoc ľuďom,
ktorých postihol tragický výbuch plynu
na Mukačevskej ulici v Prešove.
Novoročný
ohňostroj
a
súvisiaci
program pripravený na 1. januára 2020
so začiatkom o 16.00 hod. sa uskutoční
podľa plánu.

Kompostéry do domácností a cintorínov
(foto: mesto Poltár)
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Kultúrne podujatia v meste Poltár
V roku 2019 bolo udelených niekoľko
prestížnych mestských ocenení

30. výročie založenia ženského
speváckeho zboru LETOKRUHY

V obradnej sieni mesta Poltár si dňa
20. septembra 2019 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva prevzalo cenu mesta a cenu
primátorky šesť vzácnych ľudí. Ich mená budú
navždy zapísané na stránkach pamätnej knihy
Poltára tak, ako ich činy zostanú vyryté v našej
histórii.
Každý laureát získal originálne ocenenie.
Špeciálne pre túto príležitosť sklárne v
Katarínskej Hute vyrobili sklenené džbány,
ktoré predstavujú mestský erb.

Letokruhy (foto: mk)

V nedeľu 17. 11.2019 o 15.00 hodine sa zišli
predstavitelia
mesta,
členky
ženského
speváckeho zboru Letokruhy, ich príbuzní a ďalší
hostia na slávnostnom programe, v obradnej
sieni mesta Poltár. Prvú časť programu tvoril
koncert ženského speváckeho zboru Letokruhy
pri príležitosti 30. výročia založenia zboru
a druhou časťou bolo slávnostné odovzdanie
Ceny mesta Poltár ženskému speváckemu zboru.
Naše speváčky zaspievali 18 piesní a mnohí
z prítomných sa k nim pridali. Po koncerte sa
všetkým prihovorila primátorka mesta Martina
Brisudová, ktorá vo svojom prejave povedala,
že každý
svojou
prítomnosťou, činnosťou
a aktivitami tvoríme naše mesto, rodisko, našu
dedovizeň. Poďakovala sa zboru LETOKRUHY
aj samotným
členkám
za ich
vynikajúce
interpretačné výkony v oblasti zborového
spevu a reprezentáciu mesta Poltár. Cenu mesta
Poltár prevzala vedúca a dirigentka zboru
Mgr. Ľuboslava Slebodníková. Poďakovala mestu
Poltár,
primátorke
Martine
Brisudovej
za udelenie ceny a členkám zboru za trpezlivosť,
spoluprácu a podporu rodinných príslušníkov.
Ženský spevácky zbor Letokruhy má veľké
plány, ale nezabúda na to, že ako pribúdajú
letokruhy na pevnom kmeni stromu, tak
pribúdajú vrásky na čelách členiek zboru, i keď
sa ony pri speve na to necítia a stále sú duchom
mladé.
Zbor potrebuje omladiť a rozšíriť sa aj do počtu,
preto pozývajú mladé ženy, dievčatá, ktoré rady
spievajú, aby prišli do speváckeho zboru
Letokruhy. Určite zažijú veľa príjemných chvíľ,
budú mať dobrý pocit zo zmysluplne využitého
voľného času a budú sa podieľať v šírení
zborového spevu a kultúry v okrese Poltár.
(Ľ. Šálková)

Odovzdávanie ocenení (foto: mk)

Ocenení laureáti:
pani Viera BERKYOVÁ
za odvahu a prejavenie ľudskosti pri záchrane života
pani Helena GABĽASOVÁ
za dlhoročné pôsobenie v Slovenskom zväze
protifašistických bojovníkov
pán Ján KULICH
za preventívno – výchovné pôsobenie v oblasti požiarnej
ochrany
Detský folklórny súbor Kukučky
za propagáciu ľudového umenia v meste a okolí
Cenu primátorky mesta Poltár si tento rok odniesli
dvaja laureáti:
pani Edita KLEMBASOVÁ
za celoživotný prínos v oblasti kultúry
spoločnosť SONNE CHRYSTAL
za udržiavanie sklárskej výroby v meste Poltár
(aw)
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Tradičné hand–made trhy
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, lásky a obetavosti. Tóny Vianoc je počuť už
na diaľku. Najkrajšie sviatky roka sú na dosah a s nimi aj naháňačky za
darčekmi, stres kde nájsť tie správne vianočné ozdoby. V sobotu
7. decembra mesto Poltár pripravilo pre občanov mesta aj okolitých obcí
podujatie Vianočné trhy, kde sme sa stretli aj napriek chladnému
decembrovému počasiu, aby sme si spolu vychutnali atmosféru blížiacich
sa najkrajších sviatkov v roku.
Trhov sa zúčastnilo 28 predajcov, ktorí ponúkali rôzny ručne vyrobený tovar ako medovníčky, vianočné
dekorácie, textil ale aj chutné občerstvenie kapustnicu, halászle, langoše, pečené buchty, teplý čaj.
Návštevníci podujatia sa mohli zahriať voňavým punčom vo vianočnom hrnčeku.
Charitatívny punč primátorky mesta zahrial aj naše srdcia a podarilo sa vyzbierať 604, 57 € na zakúpenie
prenosnej odsávačky pre ťažko chorého chlapčeka ani nie dvojročného Tomáška Pokoša z Poltára. Spolu sme
pomohli dobrej veci, podali pomocnú ruku, urobili radosť Tomáškovým rodičom a zabezpečili nevyhnutnú
pomôcku.
Všetkých prítomných potešili programom šikovní a talentovaní umelci z nášho mesta – prezentovali sa deti
z materských škôl, žiaci Základnej umeleckej školy v Poltári, DFS KUKUČKY a FS POLTARICA.
Hrou na heligónke sa predstavili páni Pavel Obročník a Jozef Kuvik.
Popoludní zavítal na vianočné trhy Mikuláš so svojimi pomocníkmi,
anjelikom a čertom, ktorý márne hľadal neposlušné deti. Mikuláš
rozdával deťom sladkosti.
Keď sa schyľovalo k večeru, vysadol na voz ťahaný koňmi a vydal sa na
námestie rozsvietiť vianočný stromček a úplne novú vianočnú výzdobu
– anjela a svetelnú bránu.
Vianoce by predsa mali byť štedré. Nemusí to byť štedrosť vyslovene
Vianočná výzdoba v meste (foto:aw)
materiálna, my sme mali na mysli skôr štedrosť prianí, štedrosť času,
ktorý si nájdeme pre ľudí blízkych nášmu srdiečku, štedrosť ľudskej pomoci.
Ďakujeme, že ste kúpou charitatívneho punču pomohli vyzbierať Tomáškovi sumu potrebnú na
zakúpenie životne dôležitej pomôcky. (aw)

Pre porovnanie výšky nájmu s inými mestami
sme nájomné, ktoré platia jednotliví lekári,
zhrnuli do priloženej tabuľky.
Naďalej sa budeme snažiť, aby lekárska
starostlivosť bola
zabezpečovaná v našom
meste čo najlepšie.

Obsadenie polikliniky v Poltári
Nakoľko sa na sociálnej sieti objavili nesprávne
informácie týkajúce sa výšky nájmu a trvania
nájomných
zmlúv
s lekármi
v poliklinike,
dovoľujeme si uviesť tieto informácie na pravú
mieru.
Nájomné zmluvy s lekármi boli uzatvárané
v rokoch 2014 až 2018. Celkovo sa jedná o 13
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti.
V nájomných zmluvách je dohodnuté nájomné,
ktoré sa od uzatvorenia zmlúv nezmenilo. Výška
nájomného sa odvíja od veľkosti prenajatých
priestorov.
Za súčasného vedenia mesta bola v roku 2019
uzatvorená nájomná zmluva s 2 poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. A to s prevádzkovateľom
LSPP (lekárska služba prvej pomoci) so SAMONI
s.r.o..
Dňa 2.12.2019 bola na MsÚ Poltár doručená
žiadosť Magni s.r.o. – urologická ambulancia
o skončenie nájmu z osobných dôvodov.

Prehľad nájmov v poliklinike k 31.12.2019

JUDr. Bronislava Garajová

7

Poltársky občasník

www.poltar.sk
-

Dajme spolu gól
Materské školy v meste Poltár sa v aktuálnom
školskom roku prvýkrát zapojili do projektu
Slovenského futbalového zväzu „Dajme spolu
gól“. Naši predškoláci majú vďaka tomu
možnosť
získavať
prvé
skúsenosti
s organizovanými
športovými
aktivitami
a zdravo sa vyvíjať.

-

podpora zdravého životného štýlu
osvojenie
základných
pohybových
návykov
rozvoj pohybových schopností detí
primerane k ich veku
rozvoj kognitívnych funkcií detí
hravými prostriedkami ukázať pozitíva
pohybu

Pod vedením skúseného futbalového trénera
a ochotných učiteliek materských škôl si deti
môžu rozvíjať pohybové schopnosti a osvojiť si
lásku k športu. Futbalový zväz zaslal škôlkam
športové vybavenie v celkovej hodnote 1200 eur
(600 eur na každú škôlku), ktoré zostane
škôlkam k dispozícii aj po skončení projektu.
Už len samotná investícia do športového
vybavenia predstavuje významné zlepšenie
podmienok pre športovanie detí v materských
školách. Počas šiestich mesiacov školského
roka (október, november, február, marec, apríl,
máj) sa budú deti jedenkrát týždenne
zúčastňovať na športových aktivitách v čase ich
pobytu v škôlkach.
(jd)

Dajme spolu gól (foto: jd)

Medzi hlavné ciele projektu môžeme zaradiť:
- ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu
sociálneho
a
zdravotného
statusu
možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
- motivovať deti k športovej aktivite a
vytvárať v nich trvalý vzťah k športu

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise
Siedmy december sa v Poltári niesol v športovom duchu aj vďaka
štvrtému ročníku Mikulášskeho turnaja v stolnom tenise, ktorý sa
odohral v hale na Sklárskom sídlisku. Aj tento turnaj bol jedným zo
série stolnotenisových turnajov, ktorý organizoval Ján Sarvaš. (aw)
Turnaj v stolnom tenise (foto: Ján Sarvaš)

Najlepší športovci roka 2019

Oceňovanie športovcov v obradnej sieni
MsÚ (foto:mk)

Mestská samospráva v decembri vyhlásila najúspešnejších športovcov za
rok 2019, ktorí zaznamenali významné úspechy na krajských či
celoslovenských súťažiach. Medzi ocenenými športovcami boli nielen
skúsení reprezentanti, ale aj mladí talentovaní športovci, ktorým sa v tomto
roku podarilo dosiahnuť prvé významné úspechy. Veková variabilita
športovcov bola rôzna – od detí predškolského veku až po zrelý vek.

Ocenenie športovec roka 2019 získali:
Kristián Kojnok, Karolína Jozefíková, Sofia Sivičeková, Július Slavkovský, Tomáš Cerovský, Andrea
Štrbová, Diana Šuleková, Peter Slanina, DHZ Poltár – dospelí, Volejbalistky MVK – Kadetky, Vybíjaná
najmladších žiakov – ZŠ Slobody, Prípravka Sklotatran Poltár (aw)
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