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Premiér Eduard Heger sa zaujímal o možnosti
podpory pracovných miest v Poltári
Predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger navštívil
vo štvrtok, 12. augusta 2021,
región Gemeru a Novohradu.
Pri tejto príležitosti zavítal aj
do mesta Poltár. V parku pri
mestskom úrade ho privítala
primátorka Martina Brisudová,
ľudovým spevom heligonkárske trio „Veselí starci“, chlebom
a soľou a neskôr aj vystúpením
deti z Materskej školy na Ul.
kanadskej. Úprimné a srdečné
prijatie vedením mesta a občanmi malo aj skupinku odporcov, ktorí svoju nevôľu dávali
najavo hlasným pokrikovaním
a invektívami.

Premiér sa v rámci návštevy
zaujímal o možnosti pomoci poltárskemu regiónu v oblasti zvyšovania podpory zamestnateľnosti
v meste, konkrétne rozširovanie
výroby miestnych podnikateľov,
ktoré by viedlo k vzniku nových
pracovných miest. Primátorka mesta premiéra informovala o potrebe
štátnej pomoci pre priemyselný

park v lokalite Jelšoviny a potreby
rozširovania cestnej dostupnosti
mesta formou výstavby komunikácie Poltár – Nové Hony.
Po stretnutí s primátorkou a občanmi predseda vlády pokračoval
v pracovnej ceste prehliadkou sklárskej spoločnosti Sone Crystal, na Ul.
13. januára, kde si osobne vyskúšal
opracovanie skla, komunikoval s vedením spoločnosti a zamestnancami. Návštevu novohradského regiónu ukončil v Lučenci na radnici
diskusiou s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a odbornými
pracovníkmi v rezorte školstva.
Ľuba Šálková,
MsÚ Poltár

Autobusové zastávky v novom šate
V Poltári si čakanie na autobusovej stanici možno spríjemniť
prezeraním nových fotografií. Ponúkajú vám mozaiku z dejín mesta,
súčasnosti či storočnej futbalovej
histórie, počas ktorej sa v domácom tíme vystriedalo množstvo
hráčov. Môžete si zaspomínať na
ľudí, udalosti a výročia, ktoré kedysi zachytil hľadáčik fotoaparátu
pre vás. Poltár je mesto, v ktorom
máme k sebe blízko.
-red-

Buďte v obraze
Chcete mať novinky z nášho mesta medzi prvými? Možnosťou je služba SMS hlásnik, prostredníctvom ktorej viete prijímať dôležité oznamy
mesta, napr. o výluke vlakov medzi stanicami,
odstávke vody, elektriny a pod.
Výhodou je, že občan je informovaný, aj keď sa nachádza mimo mesta, a taktiež, aj keď nie je v dosahu
internetu, čo využijú najmä starší občania. Pokiaľ máte

o bezplatnú službu záujem, stačí, aby
ste navštívili mestskú stránku www.poltar.sk, vybrali
položku SMS hlásnik a zaregistrovali sa. Pri registrácii
si máte možnosť vybrať z dvanástich oblastí, o ktorých
chcete byť informovaní. Následne, keď vás správca
systému schváli, obdržíte informačnú SMS o aktivácii
služby. Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek
deaktivovať. Viac informácií na tel. č. 047/430 84 35.
Ing. Peter Čertík, MsÚ Poltár

Číslo 5/2021

Milí čitatelia,
mám rada svoje mesto a ľudí,
pre ktorých sa
stalo trvalým
či prechodným
domovom. Záleží mi na tom,
aby sa v ňom dobre žilo, aby lepšie vyzeralo a stále viac prosperovalo, aby ľudia boli spokojnejší.
Niektorým slovenským regiónom
sa darí lepšie, iným horšie. Mojím
zámerom je zvyšovať kvalitu života našich obyvateľov tak, aby život v našom meste bol kvalitnejší
a krajší. Snažím sa o kultúrne riadenie vecí verejných, ktoré je založené na aktivite, iniciatíve, slušnosti a angažovanosti. Výsledkom
je transparentné hospodárenie
mesta bez škandálov, dostupnosť
informácií na mestskej internetovej stránke a participácia občanov
na správe vecí verejných. Stáva sa,
že sa mestom najmä pod vplyvom
sociálnych sietí šíria dezinformácie či polopravdivé informácie
zo života mesta. V tejto súvislosti
je potrebné vnímať aj motiváciu
ľudí, ktorí sa znižujú k týmto praktikám. Všetky adresné podnety
občanov sa snažíme vyriešiť, na
otázky odpovedať a vysvetľovať
aj informácie na sociálnych sieťach. Verím, že sa nám to darí.
Som rovnako presvedčená, že
nám bude Šťastena naklonená
aj počas najvýznamnejšej akcie
mestskej samosprávy, ktorou sú
Dni mesta Poltár. Ambíciou týchto osláv v aktuálnom roku je pripomenúť si storočnicu futbalu. Ak
sa epidemická situácia nezhorší,
budeme môcť prezentovať naše
mesto domácim i návštevníkom.
Prajem Vám, vážení čitatelia mestských novín, ešte príjemné dovolenkové obdobie a tým mladším
pekný zvyšok prázdnin.
Martina Brisudová,
primátorka mesta
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Krátke správy

Stavebné aktivity v meste
Kultúrny dom je
skolaudovaný

Na Kanadskej ulici pribudne
vodovod

Po súhlasnom vyjadrení všetkých
dotknutých orgánov dňa 30. 07. 2021
nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie k rekonštrukcii Kultúrneho domu v Poltári. Aktuálne
samospráva pripravuje doklady k ukončeniu projektu voči poskytovateľovi
nenávratného finančného príspevku Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Tento stánok spoločenského a kultúrneho života čaká zariaďovanie
interiéru a spustenie do prevádzky tak, aby mohol naplno slúžiť občanom
a návštevníkom nášho mesta. Predpokladáme, že prvýkrát verejnosti vynovenú stavbu predstavíme v septembri počas Dní mesta Poltár.

V mesiaci júl 2021 bola po intervenciách primátorky mesta
zahájená výstavba vodovodu na
Kanadskej ulici v Poltári, v úseku
od Obvodného oddelenia PZ SR
po križovatku s Ulicou 9. mája.
Stavebníkom je Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica a zhotoviteľom stavby je spoločnosť TERRA PRESS, s.
r. o., Banská Bystrica. Po ukončení
a odovzdaní stavby bude mesto
Poltár financovať asfaltovanie cesty
a vybudovanie nového chodníka
na Ulici kanadskej.

Línia mostného oblúka zostala zachovaná
V mesiaci júl 2021 sa v rámci reklamácie na stavbe s názvom „Most cestný v Zelenom – stavebná obnova“ uskutočnili opravy koruny parapetného
muriva, pozostávajúce z vyrovnania výškových nerovností parapetných
oblúkov. V zmysle projektovej dokumentácie mali pieskovcové bloky
kopírovať po zložení čadičových blokov líniu mosta. Nerovnosti pracovník
Krajského pamiatkové úradu Banská Bystrica označil a následne boli vyrovnané. Široká verejnosť citlivo reaguje na obnovu tureckého mosta ako
významnej historickej pamiatky. Všetky práce sú uskutočňované v zmysle
platnej projektovej dokumentácie a pod odborným dohľadom Krajského
pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Realizátorom stavebných prác je
spoločnosť Kamenárstvo Ulický, s. r. o., z Rimavských Zalužian.

Rekonštrukcia chodníkov na sklárskom sídlisku
Jednou z významných investičných aktivít mesta je pripravovaná rekonštrukcia chodníkov na Fučíkovej a Sklárskej ulici v Poltári, ktorú bude
financovať z vlastných zdrojov mestská samospráva. Stavebné úpravy
zahŕňajú aj opravy vybraných chodníkov, vedúcich k bytovým domom
a chodníka, ktorý smeruje k budove kultúrneho domu a predajne Coop
Jednoty. Predpokladané náklady sú do 200 tisíc eur a ukončená by mala
byť do konca tohto roka.
Ing. Jana Hájičková, MsÚ Poltár

Do mesta
Obnova mestského majetku
pribudli
z prostriedkov rezervného fondu
veselé koše
na odpadky
Nové odpadkové koše pre deti,
ktoré zakúpilo mesto Poltár, majú
atraktívny dizajn a budú slúžiť našim
najmenším. Oživia verejné priestranstvá a nájdete ich v areáli detského
ihriska na Sklárskom sídlisku v Poltári, v oboch materských školách, na
mestskom kúpalisku a v mestskej
časti Slaná Lehota. Veríme, že ich používanie bude pre deti podnetné
a splnia tak svoj výchovný charakter hravou formou. Mesto Poltár sa
aj týmto spôsobom snaží inovovať
a skrášľovať mobiliár verejných
priestranstiev a materských škôl.
-red-

Mesto Poltár v minulom roku
hospodárilo s mestským majetkom príkladne. Za výsledkom
historicky najvyššieho prebytku rozpočtu v sume takmer 600
tisíc eur sú racionálne opatrenia
mestskej samosprávy a snaha
o získavanie financií aj z mimorozpočtových zdrojov.

Rezervný fond mesta Poltár
je tvorený z prebytku rozpočtu

z predchádzajúceho účtovného
obdobia vo výške 584 322,04 eur.
Tieto prostriedky sú odvedené do
rezervného fondu. Poslanci rozhodovali o prebytku hospodárenia na
mestskom zastupiteľstve dňa 28. 06.
2021. Pred zasadnutím poslaneckého zboru o použití rezervného
fondu vypracovali odporúčajúce
stanovisko príslušné komisie. Motívom týchto rokovaní bolo finančné
prostriedky z rezervného fondu vy-

Použitie rezervného fondu – v rozpočte 2021
Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Slanej Lehote
Rozšírenie urnového hája
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krištáľ
Asfaltovanie miestnej komunikácie na Ul. kanadská
Nákup dreveného betlehema v životnej veľkosti
Nákup skladateľného mobilného pódia
Rekonštrukcia a modernizácia okolia pamätníka
Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu služieb
Kompletná rekonštrukcia miestnej komunikácie časť Prievrana
Rekonštrukcia knižnice na Zelenom
Rekonštrukcia mestského múzea
Rekonštrukcia bežeckej dráhy a ihriska v areáli ZŠ Slobody 2, Poltár
Rekonštrukcia strechy na Poliklinike
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli TJ Sklotatran
Rekonštrukcia KD “Zníženie energetickej náročnosti“ – dofinancovanie
SPOLU

užiť účelovo na rozvoj mesta. Základnou filozofiou použitia rezervného fondu v roku 2021 je obnova
mestského majetku a rekonštrukcia
miestnych komunikácií. V súčasnosti
je väčšina verejných budov v nevyhovujúcom technickom stave. Len
inovatívne a energeticky úsporné
budovy dokážu pomôcť plniť ciele
a budú schopné zabezpečiť rozvoj
nášho mesta pre našich obyvateľov.
Nina Kuráková, MsÚ Poltár
Suma
45 000,00 €
30 000,00 €
70 000,00 €
90 000,00 €
9 000,00 €
53 000,00 €
12 000,00 €
25 000,00 €
125 000,00 €
40 000,00 €
14 000,00 €
20 000,00 €
12 000,00 €
5 000,00 €
34 000,00 €
584 000,00 €
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Neúnavne sa uchádzame
o mimorozpočtové zdroje
Mestská samospráva môže svoje projekty financovať z vlastného rozpočtu alebo z mimorozpočtových zdrojov. Mesto Poltár využíva každú príležitosť na získanie financií vypracovaním projektov.
Nižšie uvádzame prehľad aktuálne podaných projektov na základe vypísaných výziev.

konštrukcia a modernizácia existujúcej prístavby, kde
by mala vzniknúť nová špeciálna trieda s kapacitou
šesť detí. Táto prístavba bude zateplená a pribudnú
v nej nové hygienické priestory. Súčasťou modernizácie má byť aj inštalácia klimatizačných zariadení
v celom objekte materskej školy.

Názov projektu: Projekt MOPS
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Operačný program: Ľudské zdroje

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej
služby II
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operačný program: Ľudské zdroje

Miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) vykonávali v meste štyria zamestnanci. Posledný projekt
bol ukončený 30. 06. 2021 a mesto Poltár má záujem
o začatie nového projektu a pokračovanie miestnej
občianskej poriadkovej služby. Náplň práce pracovníkov MOPS v rámci nového projektu je doplnená
o zelený aspekt, najmä v oblasti výkonu preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného
prostredia. Doba trvania projektu je 15 mesiacov.

Názov projektu: Zvýšenie kapacít na výstavbu
a rekonštrukciu materských škôl
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program: Integrovaný regionálny
operačný program
Mesto Poltár plánuje podaním projektu rozšírenie
kapacít materských škôl. Stavebné úpravy Materskej
školy na Sklárskej ulici v Poltári by mali pozostávať
z vybudovania novej triedy pre predškolákov s kapacitou 20 detí v priestoroch bývalej kočikárne. Ďalšou
úpravou bude rozšírenie a modernizácia existujúcej
telocvične. V rámci telocvične plánujeme zrekonštruovať hygienické a skladové priestory.
V Materskej škole na Ulici kanadskej je plánovaná re-

Cieľom projektu je umožniť poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc
inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby a podpory novovytvorených
pracovných miest pre opatrovateľky. Opatrovateľská
sociálna služba je efektívnym nástrojom na zotrvanie
odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí,
predchádzaniu umiestňovania seniorov do pobytových
zariadení. Projekt opatrovateľskej služby II môže v meste Poltár vytvoriť päťdesiat nových pracovných miest
s maximálnou výškou dotácie 500 000 EUR.

Názov projektu: Vybudovanie detských ihrísk
bez bariér „RODINKA“
Poskytovateľ: Ministerstvo práce a sociálnych
vecí SR, dotácia na podporu plnenia funkcií
rodiny
Operačný program: Dotácia na podporu
plnenia funkcií rodiny
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno
poskytnúť na aktivity, činnosti preventívneho alebo
podporného charakteru, a to na utváranie priestoru na
podporu socializácie a inklúzie detí formou detského
ihriska. Cieľom projektu, ktorý mesto Poltár vypracovalo, je vybudovanie inkluzívneho detského ihriska
v areáli mestského kúpaliska. Výsledkom má byť nový
oddychový areál, ktorý nebude deti rozdeľovať, ale
spájať. Ihrisko bude konštrukčne aj dispozične riešené
tak, aby sa na ňom mohli plnohodnotne hrať zdravotne
znevýhodnené deti spolu so zdravými. Deti so zdravotným hendikepom tak budú môcť aktívne tráviť čas
spolu so svojimi rovesníkmi. Prispeje to k zabráneniu
vyčlenenia hendikepovaných detí z kolektívu, ako aj
k ich prirodzenému začleneniu medzi ostatné deti.
Ing. Jana Hájičková, MsÚ Poltár

Akvizícia
knižného fondu
v mestskej
knižnici
Mesto Poltár sa zapojilo do
získania finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré sú poskytované Fondom
na podporu umenia. V rámci výzvy „Akvizícia knižníc“
mesto vypracovalo projektovú dokumentáciu „Nové
knihy, Nový čitateľ“, s cieľom
obnoviť knižný fond v Mestskej knižnici v Poltári.
Akvizícia knižničných dokumentov je jednou z najdôležitejších činností všetkých
knižníc. Knižnice poskytujú nenahraditeľné služby v oblasti
zabezpečovania poznávacích,
vzdelávacích a kultúrnych potrieb nielen pre jednotlivcov, ale
aj spoločnosti ako celku. Cieľom projektu je vynoviť knižný
fond, a tak uspokojiť vzdelávacie a informačné požiadavky
používateľov, zvyšovať ich záujem o čítanie a skvalitniť služby
v mestskej knižnici v Poltári.
Z poskytnutých finančných
prostriedkov bude nakúpených
približne 90 ks nových kníh. Zahrnutá v tom bude literatúra pre
dospelých – náučná a beletria
a literatúra pre deti a mládež.
Súčasťou bude aj nákup publikácií a detských časopisov vydaných s podporou FPU.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár

Ballot bin – hlasovacie koše na cigaretové ohorky
Mesto Poltár sa úspešne zapojilo do 9. edície programu Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáhame“. Do programu sa zapojilo
477 žiadostí, kde projekty, ktoré získali najväčší počet hlasov,
získali finančnú podporu. O poradí víťazov rozhodli zákazníci, ktorí hlasovali prostredníctvom žetónov v obchodoch
Tesco.

Projekt Ballot bin – hlasovacie koše na cigaretové ohorky sa
umiestnil na 2. mieste a získal finančnú podporu vo výške 600 eur.
Cieľom projektu je osadenie hlasovacích smetných košov na ohorky
od cigariet, a tak dosiahnuť čistejšie
životné prostredie, resp. verejný
priestor. Koše budú osadené hlavne okolo zastávok, obchodných
zón a v parkoch, kde sa nachádza

množstvo cigaretových ohorkov.
Ohorky sa pri zbieraní odpadkov
zbierajú najhoršie a takýto drobný
odpad je estetickou i environmentálnou záťažou. Fajčiari budú tak
môcť kreatívnym spôsobom hlasovať o zaujímavých témach. Hlasovanie ich má naviesť k tomu, aby sa
naučili ohorky hádzať do koša.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár
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Na vandalizmus doplácame všetci
Mesto Poltár dlhodobo využíva
možnosti zamestnávania ľudí
formou aktivačných prác. Podporuje tým udržiavanie pracovných
návykov u nezamestnaných občanov, ktorí sú dlhšie bez práce
a sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Naopak, oni sú zase
veľkou pomocou pre mesto.
Aktivačných pracovníkov možno
vídať v meste s náradím v rukách.
Pracujú podľa aktuálnych potrieb
mesta. Pomáhajú udržiavať verejné priestranstvá čisté, zbierajú
odpadky, zametajú komunikácie,
odburiňujú chodníky, pomáhajú
pri údržbe pieskovísk a detských
ihrísk. Vidieť ich aj pri mestských
akciách a podujatiach. Ďalej pomáhajú pri likvidácii čiernych skládok,
pri natieraní a oprave mestských
lavičiek či brán na futbalovom
štadióne. Vďaka ich pomoci sa
mesto snaží udržiavať čistotu na
námestí, v okolí škôl či okolí cintorínov. V letných mesiacoch pomáhajú na mestskom kúpalisku,
v školách pri upratovaní a údržbe
areálov, v zimných mesiacoch sa

starajú o hrabanie lístia či o odhŕňanie snehu a údržbu chodníkov.
V prípade preplnenia kontajnerov,
resp. neporiadku v okolí smetných
košov sú poslaní na miesto práve
aktivační pracovníci. Operatívne
migrujú podľa potreby počas aktuálnych akcií (terénne úpravy,
kosenie, výsadba verejnej zelene,
čistenie verejných priestranstiev,
rekonštrukcie a opravy).
Mestský úrad momentálne eviduje 37 aktivačných pracovníkov
na výkon upratovacích služieb.
Aktivační pracovníci majú na celý
týždeň stanovený harmonogram
činností, ktorý sa v priebehu týždňa operatívne dopĺňa. Každý druhý deň sú v teréne. Musia si takto
odrobiť 17 hodín týždenne, za čo
si môžu k dávke v hmotnej núdzi
prilepšiť sumou 69,40 eur. Výkon
aktivačných prác je denne kontrolovaný a prípadné porušenie pracovnej disciplíny sa oznamuje na
úrade práce a aktivačný pracovník
je z projektu vyradený, teda prichádza o aktivačný príspevok.
Posledné mesiace sa stretávame
s vandalizmom ako jedným z nega-

tívnych vplyvov v meste. Vandali
sa podpisujú azda na všetko, čo
sa v Poltári postaví alebo obnoví
a nezriedka sa púšťajú aj do objektov starších, ktoré naoko nelákajú.
Sú to autobusové zastávky, lavičky,
nádoby na odpad, inventár parkov,
detských ihrísk, vianočná výzdoba
a mnoho iného. Polámané lavičky
či hojdačka, znehodnotené sochy
v mestskom parku či mestská zeleň sú výsledkom takmer každodennej „práce“ tých, ktorí nemajú
úctu k výsledkom práce niekoho
iného. Žiaľ, potom musíme na ich
„činnosť“ doplácať všetci spoločne
z rozpočtu mesta. Financie určené
na opravu poškodeného majetku
by sme mohli využiť i účelnejšie.
Vandalizmus ide ruka v ruke
s používaním alkoholu či drog,
hlavne mladými ľuďmi. Odhaliť
páchateľov vandalizmu je náročné, lebo nikto nevie dopredu určiť
miesto, kde k nemu dôjde, ale aj
napriek tomu sa tieto skutky darí
objasniť. Pomáhajú informácie od
občanov, ktorí sú všímaví a hlavne
ochotní pomôcť. Navyše vo viacerých častiach mesta je nainšta-

lovaný kamerový systém, ktorý je
v tomto smere výbornou prevenciou. Najlepšou prevenciou je však
vždy výchova v rodine. O tom, čo je
správne a čo nie, sa s deťmi rozprávajú aj v materských či základných
školách.
Preto je dôležité vedieť, čo je
a čo nie je správne. Že smeti a cigaretové ohorky nepatria na zem,
ale do koša a kamene sa do fontány
hádzať nemajú. Tiež nie je správne
v noci vyjsť von len nato, aby som
zničil mestský majetok a následne
čakať, že to mesto zaplatí a s pomocou aktivačných pracovníkov
opraví. V tomto smere platí heslo:
“Nerob druhému to, čo nechceš,
aby iní robili tebe.“
Bc. Alexandra Šoltésová,
MsÚ Poltár

Výročné schôdze mestských organizácií v Poltári
V mesiaci jún a júl sa konali
výročné schôdze členov Jednoty
dôchodcov v Poltári, Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých
v Poltári a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poltári.
Náplňou práce mestských výborov v Poltári je zhromažďovanie
a organizovanie občanov mesta
Poltár – seniorov v dôchodkovom
veku - za účelom ich spoločných
stretávaní sa pri kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach, ako aj brigádnickej činnosti

v prospech nášho mesta. Výbory
pomáha svojim členom vybavovať
rekreácie a rekondície. Zúčastňujú
sa rôznych športových i kultúrnospoločenských súťaží.
Zúčastnených seniorov potešili
svojou prítomnosťou aj zamestnanci mesta, ktorí im odovzdali
drobnú pozornosť. Mesto Poltár
teší, že po uvoľnení opatrení sa naši
seniori opäť aktívne zapájajú do
spoločenského života.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár
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Spolupráca so študentami Poltár – mesto, ktoré
mám rád
vysokých škôl
„Objavte mesto v srdci Slovenska,
v objatí malebnej prírody a božského pokoja. Vstúpte do nášho
mesta a spoznajte sklársku a tehliarsku históriu. Odhaľte neprebádané zákutia okolia a ponorte sa
do čarovnej atmosféry jedného
z najmenších miest Slovenska.
Čaká vás mesto, ktoré vám poskytne nezabudnuteľné zážitky“.
Mesto Poltár prijalo do zamestnania študentov vysokých škôl,
ktorým chceme pomôcť nadobudnúť nové skúsenosti, ktoré
využijú pri svojom štúdiu na vysokej škole.
Odborná prax v rámci štúdia
pomáha vysokoškolákom a vyso-

koškoláčkam lepšie pochopiť teoretické vedomosti a zároveň ich
pripraviť sa na vstup na trh práce.
Naším cieľom je získať nový inovatívny pohľad na mesto Poltár očami
mladých ľudí, ktorí mestu vdýchnu
novú perspektívu do budúcnosti.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár

Táto citácia je súčasťou knižného
turistického sprievodcu o histórii
mesta, kultúrnych aktivitách či prírodných krásach, ktorý pre návštevníkov pri príležitosti Dní mesta Poltár pripravuje mestská samospráva.
Obsahuje zaujímavé informácie zo
života mesta, jednotlivé kapitoly vás
prevedú miestami, ktoré by ste mali

Staráme sa o našich seniorov
Kým pre väčšinu populácie je leto
najpozitívnejšou časťou roka, seniori musia byť zvlášť obozretní.
V lete vyžadujú viac pozornosti
a starostlivosti. Necítia smäd, bývajú dehydrovaní a horúčavy sú
pre nich veľmi rizikové. Teploty,
ktoré sprevádzajú letné mesiace,
môžu byť závažnou zdravotnou
hrozbou pre staršie generácie.
Počas posledných týždňov sa
snažíme, aby každý z nich dodržiaval pitný režim. Majú kúpené klobúky a volíme nenáročný program

na terase alebo v altánku, chládok
a jemný letný vánok ich vždy poteší. Zážitková reminiscencia bola
orientovaná na obdobie letných

V našom meste zriadime
sociálny šatník
Mesto Poltár sa rozhodlo zriadiť
pre rodiny v hmotnej núdzi sociálny šatník.
Sociálny šatník nájdete na Ulici
sklárskej v budove tržnice. Poskytovať bude bezplatnú vecnú pomoc
(oblečenie a iný tovar) pre sociálne
slabších a odkázaných obyvateľov
mesta.
Účelom sociálneho šatníka je
doplnkovou formou pomôcť občanom mesta Poltár, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej
situácii a prispieť k zlepšeniu ich
životnej situácie. O prevádzke so-

dovoleniek a každý si rád zaspomínal na tieto zážitky.
Mgr. Alexandra Oboňová,
ZSS Poltár

Život bez
obmedzení
Očkovanie je cesta k návratu
do života bez obmedzení, ktorý si všetci už tak veľmi želáme.
Mesto Poltár v snahe zvýšiť
nízku mieru zaočkovania proti
COVID-19 v našom meste i okrese prišlo s ďalšími očkovacími
termínmi. Napríklad dňa 4. 8.
2021 sa zaočkovalo 115 ľudí vo
veku od 15 do 77 rokov. Viac na
www.poltar.sk.
Monika Danková, MsÚ Poltár

Na verejný poriadok
dohliadajú pracovníci
MOPS
Každý deň ich môžete stretávať
v meste. Ráno dozerajú na bezpečný prechod žiakov cez priechody pre chodcov, počas dňa
sa zameriavajú na dodržiavanie
verejného poriadku.

ciálneho šatníka budete informovaní prostredníctvom mestského
rozhlasu, webovej stránky mesta
www.poltar.sk a sociálnych sietí.
Monika Danková, MsÚ Poltár

rozhodne navštíviť. Ak ste priateľom
športu, ponuka v Poltári je naozaj
pestrá, najmä pre fanúšikov futbalu, volejbalu či tenisu. K tradičným
remeslám v meste oddávna patrilo
tehliarstvo, hrnčiarstvo a aj sklárstvo,
preslávené napríklad krištáľovým
krídlom z dielne Ladislava Višňovského. Pestrú mozaiku kultúrnych
podujatí tvoria najmä vystúpenia
miestnych súborov a zborov. Knižný
turistický sprievodca bude k dispozícii v tlačenej i elektronickej forme.
Milan Jurčík

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) tiež chránia
majetok mesta pred poškodzovaním. Najčastejšie napomínajú mládež a dospelých, ktorí užívajú alkoholické nápoje v areáli Tesca, ZŠ na
Ulici slobody, kontrolujú stav fontán

v mestských parkoch. Monitorujú
a predchádzajú konfliktom medzi
MRK, ale aj majoritou. Počas pandémie pomáhali pri celoplošných testovaniach, dohliadali na občanov,
ktorí nedodržiavali karanténu na
Ulici slobody a v súčasnosti participujú počas očkovania v priestoroch
mestskej športovej haly. Spolupracujú s políciou a komunitným centrom. Svojou prácou napomáhajú
udržiavaniu verejného poriadku
a občanom mesta poskytujú pomoc.
MOPS
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Invázne rastliny sú nebezpečné
Na Slovensku sa v posledných rokoch udomácnili a rozšírili viaceré
druhy rastlín, ktoré na našom území nie sú pôvodné a boli k nám
dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny. V súčasnosti často
tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie pri vodných tokoch, cestách,
železniciach a na opustených priestranstvách. Invázne rastliny majú
vysokú rozmnožovaciu schopnosť a keďže na našom území nemajú
prirodzených predátorov a škodcov, tak svojím samovoľným agresívnym šírením vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín a drevín z ich
prirodzených biotopov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zakazuje invázne
rastliny držať, pestovať, rozmnožovať, prepravovať alebo obchodovať
s nimi. Zároveň ukladá vlastníkom, správcom alebo užívateľom pozemkov
povinnosť starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému
šíreniu a na vlastné náklady ODSTRAŇOVAŤ invázne druhy rastlín zo
svojho pozemku spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška.
Niektoré z inváznych druhov stále patria k obľúbeným záhradným
trvalkám a mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že sa jedná o invázne rastliny,
ktoré je zakázané pestovať. Odstraňovať invázne rastliny môžeme mechanicky - vykopaním, no častokrát je pri agresívnych inváznych druhoch
potrebné použitie chemického postreku – herbicídu.
Inváznych druhov rastlín je mnoho, no zákon o ochrane prírody sa
zameriava najmä na nasledovné druhy rastlín a drevín:

Rastliny:

Pohánkovec japonský (Fallopia japonica), foto autor M.Kudlák

Dreviny:

pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)
beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa)
kustovnica cudzia (Lycium barbatum)
javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)

pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp.)
netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis)
zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)
glejovka americká (Asclepias syriaca)
ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)
boľševník obrovský (Heracleum mantagazzianum)

Z uvedených inváznych druhov je na území mesta Poltár rozšírený
najmä v okolí vodných tokov pohánkovec či netýkavka a na zanedbaných
poliach a lúkach rastú lány zlatobyle. Mesto Poltár touto cestou žiada
občanov, aby dôsledne odstraňovali zo svojich pozemkov uvedené
invázne druhy rastlín a svojou činnosťou v záhradkách nenapomáhali
ich šíreniu.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár

Krúžkovanie bocianov

Koruny stromov boli
upravené

Vo štvrtok 1. 7. 2021 sa uskutočnilo krúžkovanie mladých bocianov v okolí Poltára. Akciu zorganizoval nadšenec z obce Zelené,
v ktorej sa tešia z troch mláďat.
Krúžkovanie zastrešovali RNDr.
M. Fulín z Košíc, profesionálny ornitológ E. Kiss a pracovníčka Štátnej ochrany prírody SR - Správa
CHKO Cerovská Vrchovina Ing. V.
Rízová. V rámci krúžkovania navštívili okrem Zeleného aj Brezničku a Rovňany. K stĺpom sa dalo
pristúpiť vďaka K. Švingálovi a Z.

Račkovi z Poltára. Po začatí akcie
bocianí rodičia znepokojene vyleteli do povetria, krúžili okolo
hniezda a sledovali svoje mláďatká.
Označenie mláďat prebehlo hladko a rýchlo. Čísla na krúžkoch sú
čitateľné a poskytujú ornitológom
dôležité informácie, najmä odkiaľ
jedinec pochádza a aký je jeho vek.
O pár týždňov čaká mladé bociany
dlhý a náročný let do Afriky a nám
ostáva veriť, že ho v zdraví zvládnu
a o nejaké 2 - 3 roky, keď dospejú,
sa k nám opäť vrátia.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár

Pred Kultúrnym domom v Poltári
rastie už mnoho rokov niekoľko
líp malolistých. Tieto majestátne
stromy však spôsobujú poškodzovanie mestského majetku
– fasády a strechy kultúrneho
domu, ktorý len nedávno prešiel
kompletnou rekonštrukciou za
viac ako 2,5 milióna €.
Stromy majú košaté koruny a ich
výška presahuje výšku kultúrneho
domu. Veľké množstvo lístia a suchých konárikov odveje vietor
na strechu kultúrneho domu, čo
následne počas búrok spôsobuje
upchávanie odtokových žľabov.
Dochádza tak k zdvihnutiu hladiny
vody na streche a jej podtekaniu
pod strešnú krytinu. Z tohto dôvodu sa mesto Poltár rozhodlo osloviť odborne spôsobilú osobu, aby
vykonala úpravu korún predmetných stromov tak, aby z ich korún
nedochádzalo k zanášaniu odtokového systému strechy kultúrne-

ho domu. Je pravdou, že stromy
tesne po orezávaní vyzerajú dosť
neesteticky, no lipy majú vysokú
korunovú výmladnosť a zanedlho
budú ich koruny mať pekný guľovitý tvar.
Ing. Matej Kudlák,
MsÚ Poltár
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Separovanie odpadu

Prečo separovať?
Všetci sa podieľame na produkovaní odpadu, ktorý vychádza z našich domácností a hromadí sa na skládke komunálneho odpadu.
Pritom veľké percento odpadu, ktoré končí na skládke, by sa dalo
opätovne využiť ako zdroj materiálu na výrobu rôznych produktov.
Separovanie odpadu je jednoduchá záležitosť, avšak vyžaduje si
prekonanie vlastnej pohodlnosti.
Čím viac odpadu občania vytriedia, tým menej mesto zaplatí za nakladanie s odpadom, čo sa odzrkadľuje aj na výške ročného poplatku za komunálny odpad. Zároveň menej odpadu odchádza na skládku odpadov,
ktorá je veľkou environmentálnou záťažou na životné prostredie.

Ako separovať?
Dôležité je začať odpad triediť už doma. Na triedenie nie sú potrebné
drahé odpadkové koše, úplne stačí väčšia kartónová krabica, do ktorej
postavíte tri igelitové tašky – na plasty, sklo a papier. Separované obaly
ako tégliky od jogurtov alebo konzervy by mali byť zbavené nečistôt
a zvyškov jedla. Vedeli ste napríklad, že do žltého kontajnera na plasty môžete vhadzovať aj prázdne kovové konzervy, plechovky, alebo tetrapaky?
O ich úplné vytriedenie sa postará triediaca linka na zbernom dvore.

Stláčajme odpad
Nestlačený odpad zbytočne zaberá veľa miesta
a v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža
vzduch. Platí to najmä pre plastové fľaše, tetrapaky,
kartónové krabice a plechovky. Preto je veľmi dôležité
obal pred vyhodením stlačiť a zmenšiť jeho objem.

Ďalšie druhy separovaných odpadov
Prepálené jedlé oleje a tuky môžu občania odovzdať
na čerpacej stanici Slovnaft, kde je zriadené zberné
miesto a sú za odovzdanie oleja odmenení bonusovými bodmi.
Mesto Poltár každoročne organizuje jarný a jesenný
zber objemných odpadov, ktoré sa svojou veľkosťou
nezmestia do bežných 1100 l kontajnerov. Pravidelne
v mesiacoch apríl a október sú na zaužívané stanovištia
pristavované veľkoobjemové kontajnery, kde môžu
občania vyhodiť svoj nadrozmerný odpad.
Každý rok organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Detox, s. r. o., aj zber nebezpečných odpadov
z domácností. Zber sa uskutočňuje spravidla v mesiacoch apríl a október a je realizovaný formou mobilného

Začíname so zberom
kuchynského odpadu
Mesto Poltár od septembra začne v spolupráci so spoločnosťou EKORECYKLING, s. r. o., ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži, zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.
Na kontajnerových stojiskách v komplexnej bytovej výstavbe pribudnú
nové 120 l nádoby hnedej farby. V počiatočnej fáze bude rozmiestnených
50 kusov zberných nádob, ktoré budú vyprázdňované jedenkrát týždenne. V prípade vysokého záujmu o separovanie kuchynského odpadu od
občanov bude počet zberných nádob navýšený. Prosíme občanov, aby
do zberných nádob na kuchynský odpad nevhadzovali odpad zabalený
v obaloch a taktiež predmety, ktoré tam nepatria.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár

zberu na 5 stanovištiach v meste. O zbere sú občania vopred informovaní
prostredníctvom webovej stránky a mestského rozhlasu.
Elektroodpad je možné odovzdať späť predajcovi elektrotechniky
pri kúpe nového spotrebiča, prípadne staré spotrebiče môžu občania
odovzdať v areáli Technických služieb Poltár, s. r. o.
Zber textilu a šatstva sa uskutočňuje v našom meste celoročne
prostredníctvom 7 špeciálnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na
príslušných stanovištiach.
Od septembra tohto roku začneme v spolupráci so spoločnosťou
EKORECYKLING, s. r. o., v našom meste aj zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Na kontajnerových stojiskách pribudnú hnedé
120 l nádoby na kuchynský odpad a budú vyprázdňované jedenkrát
týždenne.
Prosíme občanov, aby sa správali zodpovedne a nevhadzovali nevytriedený odpad do farebne rozlíšených kontajnerov na separované
zložky. Je dôležité si uvedomovať, že keď niekto vyhodí odpad do nesprávneho kontajnera, spôsobí to znehodnotenie práce a úsilia tých
občanov, ktorí sa triediť snažia, pretože všetok odpad potom skončí na
skládke odpadov.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár
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Otvorenie školského roka ZŠ Slobody 2021/2022
Riaditeľstvo ZŠ Slobody 2 oznamuje žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. 9. 2021 o 9.00
hod. Predpokladané ukončenie je o 11.00 hod. Žiaci sa sústredia pred
budovou školy. Do školy si prinesú prezuvky a poznámkový zošit.

ČO POTREBUJEM DO 1. ROČNÍKA?

- peračník: 1 pero na bombičku, náhradná bombička, 2 obyčajné ceruzky
č. 2 (zastrúhané), farbičky (12 farieb), guma, strúhadlo, malé nožnice,
tyčinkové lepidlo na papier
- vrecúško na telesnú výchovu (označené menom): teplákové nohavice,
tepláková bunda, tričko, trenky, ponožky, športová obuv s nešmykľavou
podrážkou, švihadlo

- malá krabica od topánok na výtvarnú výchovu (označená menom): vodové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce, malá nádobka na vodu, handrička, plastelína, lepidlo, voskovky, malý igelitový obrus, malá miska od masla
- náčrtník A4 (meno), 30 výkresov A4 (bez mena), 10 výkresov A3 (bez
mena), sada farebných papierov (meno), plášť na výtvarnú výchovu
(staré tričko alebo košeľa), uterák, papuče (so svetlou podrážkou),
vešiak do skrinky, 2 rolky toaletného papiera, 1 tekuté mydlo, izbový
kvet (podľa možnosti)
- zošit č. 511 – 8 ks (z toho 4 ks s pomocnou linkou), 1 malý tenký štvorčekový
zošit, 1 malý tenký čistý zošit (na zošity nepísať meno), 1 malý tenký slovník
Tešíme sa na vás!
ZŠ Slobody 2, Poltár

Ako sa pripraviť do materskej školy
Pre tých, ktorí v septembri povedú svoje dieťatko po prvý raz do
škôlky, ponúkame niekoľko tipov, ako ho na túto významnú udalosť
v jeho živote pripraviť.
Dieťa pri nástupe do materskej školy má zvládať:
- na základnej úrovni hygienické návyky, dieťa má vedieť oznámiť, že
potrebuje použiť WC,
- základné pohyby, ako sú chôdza, chôdza po schodoch, chôdza cez
prekážky, pomalý beh,
- samostatne sa obliekať, samostatne jesť lyžicou a piť, aby bolo možné
s pomocou učiteľky dokončiť stravovací proces.
Niektoré deti si v novom prostredí zvyknú ľahko, tešia sa a ráno v šatni
vám ani nestihnú dať pusu a už utekajú za hračkami, kamarátmi. Iné sa
síce tešia, ale po prvých dňoch, keď zistia, že je to "navždy", môžu začať
škôlku odmietať a na prispôsobenie sa novej situácii potrebujú viac času.
Ťažkosti pri začleňovaní sa do kolektívu sú individuálne, vychádzajú
z predchádzajúcich skúseností a osobnosti dieťaťa. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ, sú jednotnosť,
dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov.
Materská škola by sa nikdy nemala spájať s niečím negatívnym. Je
vhodné chodievať už pred nástupom do materskej školy s dieťaťom na
prechádzky do okolia školy, rozprávať mu o deťoch na dvore. Nikdy neprejavovať pred dieťaťom vlastné obavy a neistotu. Z prvého dňa pobytu
v materskej škole by sa mohla stať malá rodinná oslava. Je vhodné, ak
dieťa vlastnoručne nakreslí obrázok pre pani učiteľku. Rodič musí dávať

najavo, že škôlka je samozrejmou
súčasťou každodenného života.
Je vítané, ak rodič a dieťa pol roka
pred nástupom do materskej školy
absolvujú po dohode prvú návštevu
materskej školy, dieťa tak získa prvé
skúsenosti s odlúčením od rodiča a so zapájaním sa do hier s inými deťmi
v kolektíve v prostredí materskej školy.
V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi
dobre. Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ich veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich červených očiach im
istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou
s učiteľkami, najlepšie v rámci konzultačných hodín. Veľa šťastia!
Nový školský rok v materskej škole začína 02. SEPTEMBRA 2021 (t. j.
štvrtok). Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 16,00 hodiny.
Pri nástupe do materskej školy dieťa potrebuje:
• hrebeň
• kópiu kartičky poistenca
• náhradné oblečenie (viac kusov)
• pyžamko
• gumáky
• papučky (nie crocs, sandálky,
• pršiplášť (nie dáždnik)
balerínky)
• úbor (tričko, krátke nohavice,
• zubnú kefku, pastu
ponožky) - len 4 – 6-ročné deti
• pohár
Prosíme rodičov, aby všetky veci pre deti označili jeho menom.
MŠ Sklárska 34

Projekt poltárskych ochotníkov bol úspešný
Občianske združenie OPONA v Poltári zareagovalo na výzvu Ministerstva obrany SR a pripravilo projekt s názvom „Vlastenectvo nie je
vecou minulosti, ale hrdosťou súčasnosti“. Cieľom projektu je spájať
vlastenectvo nielen s minulosťou, ale aj súčasnosťou, vytvárať pozitívny vzťah širokej verejnosti k histórii a armáde SR.
Našou snahou v projekte bolo prinavrátiť dôstojnosť pietnemu miestu
- Pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne na Námestí osloboditeľov
v Poltári, prepájať minulosť s prítomnosťou pomocou hľadania, objavovania
a zoznamovania sa s históriou rôznymi formami.
Cieľovými skupinami boli:
- deti ZŠ (od 13 – 16 rokov) - vypracovanie prezentácie o 1. alebo 2. svetovej vojne,
- študenti (16 – 25 rokov) - napísanie eseje na tému: Je vlastenectvo aj
dnes dôležité?
- dospelá populácia - vlastná práca pri realizácii projektu, nacvičenie divadelného predstavenia, spolupodieľanie sa na vytváraní dôstojného
pietneho miesta na Námestí osloboditeľov v Poltári.

Projekt bol vypracovaný na 15 450 € s 10 % spoluúčasťou OZ OPONA.
MO SR rozpočet krátilo a schválilo nám 6 000 €, pričom spoluúčasť ochotníkov je 660 €.
Aktivity, na ktoré nám dotácia v rámci skráteného rozpočtu projektu
nepostačovala, nezapadnú prachom. Osvojilo si ich mesto Poltár a bude
ich realizovať na vlastné náklady. Z naplánovaných akcií sme už zrealizovali
aktivity pre žiakov ZŠ a študentov, ktoré boli vyhodnotené odbornou porotou. Čaká nás práca na zveľadení pamätníka, zakúpiť a namontovať žrde
a vlajky, nádoby na večný oheň, držiaky na vence, zabezpečiť a vysadiť kvety
do svietiacich črepníkov. V súčasnosti už prebieha nacvičovanie veselohry
Pani plukovníkova, na ktorú vás zároveň srdečne pozývame.
Ďakujeme MO SR za schválené finančné prostriedky, pani architektke
Petre Garajovej za podnetné návrhy a za seba ďakujem aj členom OZ
OPONA, ktorí mi odobrili uvedený projekt a budú sa spolupodieľať na
jeho realizovaní. Uvedomujem si, že prínos ochotníkov pre mesto a jeho
obyvateľov je len malým semienkom k novým začiatkom, ale práve
maličkosti robia aj malé veci veľkými.
Vlasta Kojnoková, OZ OPONA
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Mirka Macháčková

Príspevok vznikol v rámci súťaže História Novohradu 2019

ŠKOLSTVO V POLTÁRI z pohľadu školských kroník
Gustáv Styk

(3. časť)

Narodil sa v Hornej Strehovej v roku 1870. Študoval v Banskej Štiavnici
a v Lučenci na učiteľskom ústave, kde získal učiteľský diplom. Ako usilovný
mladík pracoval dva roky pri chorom učiteľovi Stykovi, a keď tento zomrel,
bol 20. júla 1892 zvolený za riadneho učiteľa a kantora evanjelickej cirkvi

a. v. v Poltári. Na rozdiel od jeho predchodcov, ktorí boli
kantormi aj v Zelenom a Slanej Lehote, Ďuróš bol kantorom len v Poltári. Pri jeho voľbe vznikli rozpory medzi
cirkevnou vrchnosťou a obyvateľmi Poltára, keďže okrem
Jána Ďuróša boli ešte štyria iní kandidáti a on bol nominovaný výlučne na žiadosť Poltárčanov ako piaty kandiJán
dát. Poltárski cirkevníci si však presadili svoje a hlasovali
za Ďuróša. Po jeho zvolení oponenti spísali petíciu za
zrušenie voľby, voľby však boli bez výhrad uznané za platné, a tak sa stal
riadnym učiteľom v poltárskej škole.
Za jeho pôsobenia sa snažil svoje učiteľské schopnosti naplno využívať,
a to nielen na výchovu žiakov, ale aj dospelého ľudu. Finančná situácia škôl
sa zlepšila, pretože dostávali štátnu podporu, negatívom bolo, že sa začalo
požadovať aj pomaďarčovanie vyučovania. Tomuto sa nemohol vyhnúť ani
Ďuróš. Jeho predchodca údajne vyučoval všetky predmety v slovenskom
jazyku a maďarský šlabikár používal len vo vyšších ročníkoch. Učiteľské
pôsobenie Jána Ďuróša bolo tiché, hladké a výchovné a také ostalo až do
nešťastného konca jeho života. V rokoch 1906 až 1908 budovali železničnú
trať medzi Poltárom a Rimavskou Kokavou. Výstavbu trate si k zlatnianskemu
tunelu išli pozrieť farári Jendík z Českého Brezova, Slančík z Ábelovej a Henriczy z Poltára. S nimi išiel aj ich dobrý priateľ Ďuróš. Všetci boli ozbrojení
civilnými puškami. Idúc domov večernou hodinou, voz prešiel po veľkej
skale, na ktorej s vozom hrklo. Ďuróšova puška, ktorú držal pri nohách, pri
nadskočení voza zbehla medzi dosky, pričom kohútik sa podvihol a klepol.
Učiteľ Ďuróš bol okamžite usmrtený výstrelom do srdca. V noci okolo jednej
ho priatelia priviezli domov k manželke Helene Hokovej, s ktorou boli manželia len tri týždne. Toto sa stalo 11. septembra 1907. Bola to veľká strata
nielen pre jeho blízkych, ale aj pre poltárske školstvo a cirkev.
(ďalšie pokračovanie prinesieme v nasledujúcom vydaní mestských novín)
Zdroj: Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie

Otvorenie školského roka
2020/2021 MŠ Kanadská 19

V septembri otvára svoje brány
aj ZŠ Školská 3 v Poltári

Milí rodičia, nový školský rok
2021/2022 sa začína 2. 9. 2021,
t. j štvrtok.

Slávnostné otvorenie školského
roka sa uskutoční dňa 2.9.2021
o 8.00 hod. za budovou školy.

Učiteľ Gustáv Styk pôsobil v Poltári od 1. marca 1851
ako veľmi uznávaný a vážený učiteľ a cirkevný kantor.
Kronika ho opisuje ako telesne silného a vysokého muža,
duševne energického, k deťom a ľudu príliš prísneho,
ale v živote s dobrým srdcom. Bol oddaným podporoGustáv
vateľom ľudu a jednotlivcov. Počas svojho 41-ročného
pôsobenia tu vychoval viacero generácií. Narodil sa 30.
apríla 1890 v Budapešti. Učiteľom sa stal ako 16-ročný. Počas prvých piatich
rokov bol pomocným učiteľom v Chrťanoch, Dunafáldváre, Rákos Keresztúre
a Piliši. Z Piliša prišiel do Poltára ako 21-ročný za riadneho učiteľa a kantora.
Za manželku si zobral Amáliu Reguliovú, sestru málinského kňaza. Mal štyri
deti, syn Pavel Styk sa stal učiteľom a kantorom v Cinobani. O štúdiách, ktoré
absolvoval učiteľ Styk, nie sú žiadne záznamy. Z jeho mladých čias je v kronike zaznamenané len to, že bol vojakom vo vojne v rokoch 1848/49.
V posledných rokoch jeho pôsobenia mal pomocného učiteľa. Keďže
učitelia v tom čase ešte dôchodky nemali, starí alebo chorí učitelia museli až
do konca svojho života učiť alebo museli vyžiť z podpory svojho nástupcu.
Takúto podporu si musel s cirkvou a každým nástupcom riadne zmluvou
vyjednať a zabezpečiť. To isté robili aj kňazi. Stykovým pomocníkom bol v rokoch 1889 a 1890 Bartolomej Komann, diplomovaný učiteľ, ktorý sa neskôr
stal železničným úradníkom, a po ňom Ján Ďuróš, tiež diplomovaný učiteľ,
neskôr zvolený za riadneho učiteľa. V čase jeho pôsobenia bol už učiteľ Styk
slabý a chorľavý, 6. apríla 1892 po 44-ročnej učiteľskej kariére zomrel.

Ján Ďuróš

Otvorenie nového školského
roka je zabezpečené v súlade
s usmerneniami MŠVVaŠ SR a dodržaním hygienicko – epidemiologických opatrení.
• Materská škola od 2. 9.2020 bude
v prevádzke od 6:30 do 16:00 hod.
• Do budovy sa bude vchádzať cez
hlavný vchod v čase: od 6:30 do
8:00 hod.
• Pri vchode do MŠ dieťa i rodič prejde
každodenným ranným zdravotným
filtrom (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, dezinfekciou rúk).
• Zákonný zástupca predkladá pri
prvom nástupe dieťa do materskej
školy čestné vyhlásenie („Zdravotný
dotazník a vyhlásenie zákonného
zástupcu dieťaťa“), ktorý odovzdá
pri vstupe. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka
2021/2022 nájdete na https://www.

poltar.sk/skolstvo/ms-kanadska/,
alebo bude k dispozícii pri vchode
do MŠ.
• Vstup do budovy školy je povolený
len s ochranným rúškom a povinnou
dezinfekciou rúk.
• Prosíme zákonných zástupcov, aby
sa zdržiavali v priestoroch materskej
školy len nevyhnutný čas, nevytvárali
skupiny a riadili sa pokynmi THP zamestnanca.
• Zákonní zástupcovia dostanú od
svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie a tlačivá, ktoré je
potrebné priniesť v piatok vypísané.
• Ak dieťa nenastúpi do materskej školy
2. 9. 2021, je potrebné ho odhlásiť zo
stravy do 8:00 hod. príslušného dňa,
prípadne predchádzajúci pracovný
deň na tel. čísle 047/422 24 88.
• Do MŠ si dieťa prinesie len papučky a pyžamo (ak je dieťa prijaté na
celodenný pobyt), ďalšie inštrukcie
priebežne zákonnému zástupcovi
odovzdá triedna učiteľka.
Tešíme sa na vás.
MŠ Kanadská

Zákonný zástupca žiaka, ktorý
navštevuje ZŠ, predloží pri nástupe
dieťaťa do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
ktoré nájdete na stránke školy
alebo bude tlačivo prístupné aj
26. 8. 2021 na vrátnici školy. Deti
nemusia byť zatiaľ testované, ale
musia mať minimálne 2 rúška a 2
balíky hygienických vreckoviek.
Ďalšia osobná hygiena bude zabezpečená.
Do budovy školy vchádzajú
deti zadným vchodom, kde bude
zriadená ranná filtrácia a riadia sa
pokynmi dozorkonajúcich zamestnancov školy.
Prvý deň deti nemusia mať prezuvky ani tašky, v triedach ich len
triedni učitelia oboznámia s pokynmi na nasledujúce dni.
Pre zmodernizovanie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu sme

pre deti zriadili tri nové odborné
učebne – biologicko - chemickú,
jazykové laboratórium a polytechnickú učebňu. V rámci upevňovania
športovej zdatnosti detí sme v spolupráci s mestom Poltár pripravili
novú tartanovú dráhu.
ŠKD bude po prázdninách v bežnej prevádzke s tromi oddeleniami, ktoré sa navzájom nebudú
miešať.
Netreba zabúdať, že vyučovanie
v akejkoľvek forme je povinné. Na
stránke školy majú rodičia a žiaci
k nahliadnutiu DOPLNOK ŠKOLSKÉHO PORIADKU (na ľavej lište
- školský poriadok), ktorý je zameraný na vyučovací proces v rámci
opatrení pred šírením pandémie
COVID 19.
Záleží nám na výchove a vzdelávaní žiakov, ale aj na ich zdraví.
Preto touto cestou ďakujeme rodičom a žiakom za ich trpezlivosť
a zodpovednosť. Len vzájomnou
pomocou to spolu zvládneme.
Mgr. Eva Dirbáková, ZŠ Školská
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História Sklotatranu Poltár
Počiatky telovýchovy a športu v Poltári spadajú do obdobia pred
I. svetovou vojnou. Ich základy položil učiteľ a správca cirkevnej
ľudovej školy Július Pástor. Ako prvý doniesol do Poltára futbalovú
loptu. Kúpil ju v Budapešti v máji v roku 1908. V rokoch 1912 až 1913
vytvoril z 11 – 12-ročných chlapcov dve družstvá A a B. Tieto družstvá
tvorili základ pre budúce mužstvo, ktoré v dvadsiatych rokoch 20.
storočia začalo hrávať priateľské zápasy s okolitými dedinami.

vypadol do okresnej II. triedy. Tentoraz bolo pôsobenie v okresnej
súťaži až do sezóny 1987/88, kedy
sa podarilo vybojovať postup do
I. B. triedy. Po ročnom pôsobení
v tejto súťaži výkonnosť mužstva
gradovala, čo sa pretavilo do ďal-

Futbalový klub v Poltári bol založený v roku 1921. Pri zakladaní Športového klubu v Poltári stáli - J. Pástor, MUDr. Móric Altmann, J. Kojnok a O.
Kojnok s finančnou podporou Michala Ročkára. Prvé futbalové stretnutie,
o ktorom je hodnoverný záznam v časopise pre Južné Slovensko GemerMalohont, sa odohral v Poltári 1. 5. 1926 so Zlatnom na Čerťaži.
V roku 1932 bola zriadená III. trieda okresu Lučenec, do ktorej bolo
zaradené aj mužstvo Poltára. O rok neskôr sa Poltár stal majstrom Ipeľského okrsku a v r. 1934 postúpil do II. triedy. V roku 1939 Športový klub
Poltár získal pohár II. triedy Zvolenskej župy. V sezóne 1939/1940 sa stal
víťazom Ipeľsko-Gemerského okrsku. Športový klub zvíťazil aj v sezóne
1946/1947 v VI. okrsku – Rimavsko-Ipeľský.
V sezóne 1947/1948 zaknihoval
historický postup do „Strednej divízie stred“, ktorá sa hrala len jednokolovo na jeseň. Poltár ako nováčik
túto skrátenú súťaž nezvládol a vypadol. Stále však hral krajskú súťaž,
I. A triedu, až do sezóny 1963/64,
kedy vypadol do I. B. triedy, ktorú
hral do sezóny 1969/70, kedy vypadol do okresnej II. triedy. Po roku sa
opäť vrátil do I. B. triedy, kde pôsobil do sezóny 1982/83, kedy opäť

šieho postupu do I. A. triedy, kde Poltár zotrval až do súťažného ročníka
1992/93, kedy vypadol do I. B. triedy, kde odohral dve sezóny, kedy opäť
vypadol do okresnej súťaže. Postup sa podaril hneď v nasledujúcom
ročníku, kedy sa v ročníku 1995/96 zaradil do I. triedy skupiny D. V ročníku 1996/97 po premenovaní súťaží pôsobil v V. lige (skupina D), kde
bojoval do roku 2003, kedy z druhého miesta vybojoval v baráži s Dolnou
Ždaňou postup do IV. ligy. V tejto súťaži pôsobil do ročníka 2017/18,
kedy sa podarilo vybojovať historický postup do III. ligy, ktorý môžeme
porovnať s postupom v roku 1948. Aj tím dorastu dokázal vyhrať svoju
súťaž (3. ligu) a zabezpečil si tak účasť v dvojičkovej súťaži (starší a mladší
dorast) v 2. lige. Ročník 2017/2018 teda môžeme označiť po športovej
stránke za historický. V súčasnosti
futbalový klub pozostáva z dospelých a dorastencov, ktorí hrajú v 4.
lige, žiakov (mladší a starší) v 2. lige
a z prípravky, ktorá odohráva zápasy v oblastnej (okresnej) súťaži.
V tomto roku prebehla rozsiahla
investícia do hracej plochy, vďaka ktorej sa už teraz môžeme pochváliť moderným zavlažovacím
systémom.
Pavol Lašák

Krátke správy

Rozpis zápasov TJ Sklotatran

Podporujeme mladé talenty
Mesto Poltár pri príležitosti storočnice futbalu zabezpečilo pre
mladých futbalistov nové prenosné bránky o rozmeroch 5 x 2
metre s ambíciou zefektívniť voľnočasové aktivity s futbalovými
talentami.
Nové bránky podporia prípravu detí a žiakov a súčasne budú prínosom
z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou podpory je nákup červeno-bielych dresov s erbom mesta pre chlapcov z prípravky, mladších a starších žiakov,
v ktorých by sa mali predstaviť počas Dní mesta Poltár. Veríme, že aj týmto
spôsobom v spolupráci s TJ Sklotatran Poltár podporíme rozvoj športu
a športových talentov v našom meste.
TJ Sklotatran Poltár

21. 8. 2021
21. 8. 2021
22. 8. 2021

U15/U13
U19
„A“

10:00/11:45
14:00
16:30

Poltár - Žarnovica
Poltár - Tornaľa
Poltár – Medzibrod

28. 8. 2021
28. 8. 2021
29. 8. 2021

U15/U13
U19
„A“

10:00/11:45
10:30
16:30

Krupina - Poltár
Nová Baňa - Poltár
Pliešovce – Poltár
J. Danko
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Spomienky na významné osobnosti
Emil
Horváth st.

Zdenko
Kasáč

Ján
Košťálik

Herec a zaslúžený
umelec, ktorý sa narodil 27. 8. 1923 v Zlatne
(okres Poltár). Študoval
v Lučenci aj v Banskej
Bystrici na gymnáziu.
Svoju hereckú kariéru začal v Slovenskom ľudovom divadle v Nitre. Najväčšiu časť svojho
pracovného života strávil v divadle SNP v Martine ako herec. Vo svojich hereckých začiatkoch
vykonával aj prácu kulisára, rekvizitára a pre seba
a svojich kolegov vyrábal parochne. Účinkoval vo
významných filmoch ako napríklad: Čert nespí,
Výlet po Dunaji, Archimedov zákon, Smrť prichádza v daždi a mnoho ďalších. Významné je aj jeho
účinkovanie v televízii, rozhlase a dabingu. Jeho
syn je Emil Horváth ml. (nar. 1945), herec a režisér
v Bratislave. Emil Horváth st. sa po odchode do
dôchodku presťahoval do Svitu, kde aj v roku 2001
zomrel. Cenu mesta Poltár si vyslúžil Emil Horváth
st. IN MEMORIAM 19. 9. 2008 za aktivity, ako aj celkový rozvoj kultúrneho a spoločenského diania.

Literárny historik,
vysokoškolský učiteľ. Narodil sa 15. 8.
1924 v Poltári. Školu
navštevoval v Poltári,
následne gymnázium
v Lučenci a Tisovci. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – slovenský jazyk, filozofiu a francúzsky jazyk. Jeho
pracovný život bol veľmi bohatý, väčšinu svojej
kariéry však obetoval školstvu ako učiteľ.
Medzi jeho známe publikácie patrí napríklad
aj Encyklopédia Slovenska, ktorej je spoluautorom a Slovenská poézia protifašistického
odboja. Zdenko Kasáč je tiež známy svojimi
publikáciami do časopisov a novín. Je spoluautorom monografie Mesto Poltár, kde sa
prioritne zaoberal vysťahovalectvom za prácou v časti „Tá zem vábna“, a tiež je nositeľom
najvyššieho samosprávneho ocenenia Ceny
mesta Poltár.

Geograf, vysokoškolský učiteľ, narodil sa 19. 8. 1929
v okrese Poltár.
Navštevoval ľudovú školu v Kokave
nad Rimavicou.
Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ
na univerzitách v Bratislave, Nitre, Prešove
a Zvolene, konkrétne išlo o geografické a vedecké zameranie.
Je uznávaný a významný prírodovedec. Medzi jeho známe publikácie patrí napríklad kniha
o Pieninách, o Nitrianskej pahorkatine, o okrese
Stará Ľubovňa, a vlastiveda – Gemer-Malohont.
Je spoluautorom regionálnej monografie Mesto
Poltár, kde upriamuje pozornosť na fyzicko-geografické pomery Poltára a okolia.
Marek Halász

Spoločenská rubrika
Mesiace máj, jún a júl 2021
Narodili sa: Sára, Viktória, Sára, Žofia, Michaela, Barbora
Po uvoľnení epidemických opatrení k 31. júlu
2021 bolo v meste Poltár uzavretých pätnásť
manželstiev. Spoločné áno vyslovili štyri
páry v Rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila
a Metoda v Poltári, tri v evanjelickom kostole
a osem párov pred matričným úradom. Snúbenci častejšie ako po minulé roky využívajú
možnosť spečatiť svoje manželstvo v parku
Park Café v Poltári.

Opustili nás: Mária Ňuňuková, Anna Bočincová, Marta Macove, Ján Gubier, Július Vajda,
Mgr. Michal Lacko, Eva Kubejová, Anna Lauková, Igor Adámi, Helena Kantorová, Ing. Milan
Račko, Helena Halajová, Anna Svoreňová, Ján
Miškovič.

Ľuba Šálková, MsÚ Poltár

Aktuálna ponuka voľných
pracovných miest
Mesto Poltár so sídlom Železničná 489/1, 987 01
Poltár hľadá ľudí s praxou na prácu na pracovnú
zmluvu na pozície:
• správca mestských budov a vodič
• učiteľky do materských škôl
• referent oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania
• referent spoločného školského úradu
Plat závisí od dosiahnutého vzdelania a praxe.
V prípade záujmu nám zasielajte životopisy na e-mailovú adresu:
emilia.blahutova@poltar.sk
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Udialo sa
Rozlúčka s deviatakmi
Posledný deň v školskom roku sa konala slávnostná rozlúčka s našimi
deviatakmi v obradnej miestnosti mesta Poltár. Tohto roku opustilo lavice
deviatych ročníkov 70 žiakov. Mesto Poltár želá veľa šťastia a úspechov
našim absolventom, pretože: „Vzdelanie je najmocnejšia zbraň, ktorou
môžete zmeniť svet.“
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

Absolventský
koncert žiakov
ZUŠ Poltár
Dňa 11. 06. 2021 sa v Základnej umeleckej škole v Poltári uskutočnil
slávnostný absolventský koncert a absolventská výstava výtvarných prác
pri príležitosti ukončenia štúdia absolventov I. a II. stupňa ZUŠ v hudobnom
odbore, výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

Rozlúčka s predškolákmi
Aj tento školský rok sa lúčili so
svojou materskou školou predškoláci z materských škôl. Rozlúčky sa
zúčastnil poslanec mesta Poltár Karol
Švingál a zamestnanci mesta Poltár.
Naši predškoláci dostali okrem
osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania aj malý
darček na pamiatku od pani
primátorky Martiny Brisudovej.
Mesto Poltár želá všetkým našim
predškolákom, aby v septembri
s radosťou nastúpili do vytúženej školy a boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár
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