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Rekonštrukcia kultúrneho domu je vo finále
Začiatkom 50. rokov minulého
storočia začala v Poltári svojpomocná výstavba kultúrneho domu. Slávnostne bol otvorený v roku 1963.
Odvtedy prešlo 58 rokov a dnes
finišujú práce na jeho komplexnej
rekonštrukcii. Keď som bola naposledy v interiéri kultúrneho domu,
bolo namontované moderné zasúvacie hľadisko a realizovaný náter
podlahy. Verím, že na vynovených
doskách budú už o pár mesiacov
stáť ľudia, ktorým umenie a kultúra
prináša radosť. Prvýkrát sa tak stane
počas septembrových Dní mesta
Poltár divadelným predstavením
skvelej a jubilujúcej Opony. Jej aktívni členovia už nacvičujú novú
divadelnú hru, s ktorou verím, že
zažiaria pred vypredaným hľadiskom. Dovtedy musí rozkvitnúť interiér našej kultúrnej ustanovizne do
krásy. Teším sa so všetkými Poltárčanmi, ktorí nám držali palce a verili či
stále veria, že sa dielo podarí. Som hrdá na to, že nám pri tom pomáhajú
mladí ľudia z Poltára. Nielen v rámci samotnej stavby, ale aj architektonického riešenia interiéru. Pomyselnú niť pôvodného a súčasného tak
pevne spojíme pre budúcnosť. Tradície sklárstva, hrnčiarstva, poľnohospodárstva či tradičného umenia predstavíme zariadením interiéru, ktorý
spolu s objektom kultúrneho domu bude slúžiť na príjemné stretávania
Poltárčanom i ľuďom, ktorí naše mesto navštívia, alebo sa k nám budú

Deň narcisov
nemôže
mať pauzu
Ako môžete tento rok prispieť?

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ:
Od 10. 6. do 12. 6.: exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7. 6.: 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde
obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA:
Od 7. 6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
Liga proti rakovine SR

radi vracať. Ak budete večer prechádzať okolo, pozrite sa na nápis, ktorý
svieti doďaleka, aby oznamoval, že Poltár bude mať čochvíľa vynovený
KULTÚRNY DOM pre každého, komu k srdcu prirástlo naše mesto. Ďakujem bývalému vedeniu za vypracovanie projektu, poslancom mestského
zastupiteľstva za podporu a všetkým obyvateľom za šancu byť pri obnove
verejnej budovy, ktorá okrášli náš Poltár.
Martina Brisudová, primátorka
Foto: Ing. Martin Cifranič

Mení sa výška životného
minima
Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých
príjmy sa posudzujú, je od 1. júla
2021 suma alebo úhrn súm:
• 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
• 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
• 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené
neplnoleté dieťa
Životné minimum sa upravuje k 1. júlu t. r., avšak dávky naň naviazané sa
upravia buď k júlu 2021 alebo k januáru 2022 v závislosti od toho, ako úpravu tej - ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma.
-red- foto: internet
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Posledná možnosť sčítať Mesto Poltár hospodárilo
sa a pomôcť svojmu mestu v roku 2020 ukážkovo
Každých 10 rokov sa na Slovensku uskutočňuje sčítanie obyvateľov,
domov a bytov, ktorého hlavným cieľom je zistiť prírastok alebo
úbytok populácie. Získať vzájomne prepojené a unikátne údaje
o stave spoločnosti v oblasti súčasného pobytu, rodinného stavu,
vzdelania, zamestnania, dochádzky, národnosti a náboženstva.
Mnohé zo zisťovaných údajov nie je možné v rovnakom rozsahu
získať z iných zdrojov. Prvýkrát v histórii sa sčitujeme výlučne elektronickou formou.
Občania mali možnosť sa sami anonymne sčítať prostredníctvom
mobilu, tabletu, notebooku alebo počítača od 15. 2. do 31. 3. 2021. Ak
nevyužili túto možnosť zostáva im povinnosť sčítať sa počas asistovaného
sčítania, ktoré začalo 3. 5. 2021 a končí 13. 6. 2021.
Počet sčítaných obyvateľov presiahol 5,02 milióna, pričom sa zatiaľ
asistovane sčítalo takmer 180 tisíc obyvateľov Slovenska. V našom meste si povinnosť sčítať sa splnilo už 5005 obyvateľov, z toho 548 občanov sčítali stacionárne asistentky na kontaktnom mieste zriadenom na
mestskom úrade, a len 11 ľudí požiadalo o mobilného asistenta domov
telefonicky.
K 1. 6. 2021 počet nesčítaných obyvateľov mesta Poltár klesol na 8, 65
%. Je to dlho očakávaný výsledok, pretože hodnota nesčítaných obyvateľov v meste sa prvé 4 týždne držala nad 10 %. Štatistický úrad avizuje,
že veľa rodičov nesčítalo svoje dieťa správnym spôsobom. Neprihlásili
sa do elektronického sčítacieho formulára cez rodné číslo dieťaťa, ako
keby sa dieťa sčitovalo samo. Dieťa nie je sčítané, ak rodičia pri vypĺňaní
svojho sčítacieho formulára zadali, že majú jedno alebo viac detí. ŠÚ SR
dáva do pozornosti aj občanov, ktorí žijú v zahraničí, ale trvalý pobyt
majú stále v meste Poltár. Nemajú možnosť prísť sa dosčítať, no vedia za
nich túto povinnosť splniť rodinní príslušníci.

Výsledky zo sčítania budú slúžiť ako podklad pre územné plánovanie
obcí, pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk,
parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom sa zistí dochádzka do
škôl a zamestnania. Zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy pomôže prispieť k zlepšeniu
dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí. Od vekovej štruktúry
obyvateľstva na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských
školách, v základných školách, plánovanie služieb pre seniorov. Mestu
môžu slúžiť výsledky sčítania ako podklad pri čerpaní eurofondov, napr.
na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít alebo cestovného ruchu.
Mesto Poltár žiada všetkých obyvateľov, ktorí sa doposiaľ ešte nesčítali, aby sa prišli sčítať na kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v budove
Mestského úradu v Poltári, č. dverí 2, alebo požiadali o mobilného
asistenta na tel. čísle 047 430 84 13. Mobilný asistent ich príde sčítať
domov. Využite túto poslednú možnosť a pomôžte tak svojmu mestu
získať štátne finančné prostriedky, o ktoré s každým nesčítaným občanom prichádza.
Elena Macove, MsÚ Poltár

Jedným z bodov rokovania najbližšieho mestského zastupiteľstva
bude prejednávanie Záverečného účtu mesta Poltár a následne
schvaľovanie výsledku hospodárenia za rok 2020. Mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o rozdelení hospodárskeho prebytku vo
výške cca 500 000,00 EUR.

Za plusovým výsledkom sú úsporné opatrenia a snaha o využitie
všetkých možností na získanie mimorozpočtových zdrojov. Ide o historicky najvyšší prebytok rozpočtového hospodárenia a prvýkrát v histórii
dokonca prekonal hranicu 500 tisíc eur.
V porovnaní s predchádzajúcimi 10 rokmi to bude najvyšší dosiahnutý prebytok, aký mesto Poltár dosiahlo. Výrazný podiel na celkovom
hospodárení mestskej samosprávy mal prebytok bežného rozpočtu,
kde sa príjmy podarilo naplniť na viac ako 100 percent. Keďže plnenie
bežných výdavkov dosiahlo len niečo viac ako 90 percent, v bežnom
rozpočte vykázali v meste Poltár za minulý rok prebytok viac ako
1 milión eur. Z celkového prebytku budú odpočítané nevyčerpané
prostriedky zo štátneho rozpočtu a prostriedky podľa osobitných
predpisov.
Mesto Poltár prijalo v roku 2020 dlhodobý investičný úver na rekonštrukciu kultúrneho domu a miestnych komunikácií vo výške 1 milión
eur, z ktorého v roku 2020 bolo vyčerpaných len 27 524,40 EUR. Splatnosť
istiny dlhodobého investičného úveru je dohodnutá na rok 2022. Mesto
Poltár prijalo aj návratnú finančnú výpomoc z MF SR vo výške 144 923,00
EUR, kde splatnosť je v zmysle uzatvorenej zmluvy dohodnutá na rok
2024. Celková suma dlhu mesta teda dosiahla k 31. 12. 2020 úroveň 19,14
% skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok.
Mgr. Nina Kuráková, MsÚ Poltár

SMS hlásnik
Mesto Poltár v apríli spustilo službu
SMS hlásnik
Prostredníctvom tejto služby viete prijímať
dôležité oznamy mesta (výluka medzi stanicami, odstávka 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 spoluobčania.
Pokiaľ máte o službu záujem, stačí, aby ste navštívili mestskú stránku,
vybrali položku SMS hlásnik a zaregistrovali sa. Pri registrácii si máte
možnosť vybrať z 12 oblastí, z ktorých chcete byť informovaní. Následne,
keď vás správca systému schváli, dostanete informačnú SMS o aktivácii
služby. Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek deaktivovať.
Ing. Peter Čertík, MsÚ Poltár
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Dni mesta Poltár
v znamení osláv
„storočnice futbalu“
Druhá polovica septembra je neodmysliteľne spojená s najvýznamnejším podujatím mestskej samosprávy. Minuloročné Dni mesta Poltár sa z dôvodu zlej epidemiologickej situácie neuskutočnili. Veríme,
že tie tohtoročné už nič neohrozí a budú rozhodne zaujímavé.
Mesto sa ich rozhodlo venovať oslave stého výročia založenia futbalového klubu pri TJ SKLOTATRAN POLTÁR. Mestské oslavy pod názvom „Storočnica futbalu“ sa uskutočnia v termíne od 17. 9 do 19. 9.
2021 na Námestí osloboditeľov v Poltári a v areáli športového klubu TJ
SKLOTATRAN POLTÁR.

Počas týchto dní na nás čaká bohatý kultúrny program, prepojený
s historickou tematikou a našimi tradíciami. Návštevníci sa môžu tešiť na
známe osobnosti, historické výstavy, besedy, ukážky tradičných remesiel,
súťaž vo varení gombovcov a na futbalové zápasy našich futbalistov.
Dôležitou súčasťou podujatia bude otvorenie zrekonštruovaného
kultúrneho domu a krst knihy „Storočnica futbalu“. O príjemný umelecký
zážitok sa postarajú naši divadelní ochotníci z OZ OPONA premiérou
novej divadelnej hry. Samozrejme, budú na vás čakať i rôzne animačné
stany, tvorivé dielne, vystúpenia pre deti – vystúpenie Anička a Murko,
folklórne súbory, bubnová šou, tanečné vystúpenia a vystúpenia známych
hudobných interpretov. Súčasťou Dní mesta Poltár bude festival rómskej
kultúry, ktorého cieľom je pomôcť rómskej komunite prezentovať svoju
kultúru, tradície a zároveň budovať medzigeneračné vzťahy v rámci
komunity aj mimo nej.
V rámci osláv Dni mesta Poltár bude prebiehať slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva, na ktorom sa budú slávnostne odovzdávať
Cena mesta Poltár a Cena primátorky mesta Poltár. Aj občania nášho
mesta majú možnosť podať návrh na udelenie spomenutých ocenení,
a to do 16. 6. 2021 prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Ocenenie mesta možno udeliť osobám, ktoré:
- sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie
mesta, ochranu jeho záujmov,
- sa zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti vedy, kultúry, športu
a vzdelávania,
- sa významnou mierou zaslúžili o porozumenie a spoluprácu medzi
ľuďmi a národmi,
s nasadením vlastného života zachránili ľudské životy a nezištne venovali svoje úsilie, celoživotnú prácu v prospech charitatívnej a humanitnej
pomoci ľudom v núdzi.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

Účelová komunikácia
medzi garážami a priľahlé
spevnené plochy na Ulici
13. januára
Projektová dokumentácia na stavbu: ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA MEDZI
GARÁŽAMI A PRIĽAHLÉ SPEVNENÉ PLOCHY NA ULICI 13. JANUÁRA
bola vypracovaná firmou DIPERA, spol. s r.o., Zvolen v októbri 2019.
Stavba je rozdelená na dva stavebné objekty SO-01 Komunikácia
a spevnené plochy a SO-02 Dažďová kanalizácia. Firma bola vybraná
na základe vyhodnotenia najnižšej cenovej ponuky.
Prvá projektová dokumentácia riešila zaústenie dažďových vôd do priekopy cesty III/2713 na Ulici 13.januára, z cestnej priekopy cca po desiatich
metroch mali dažďové vody pretekať na druhú stranu cesty priepustom
DN 1000 a ďalej pokračovať v priekope popri plote sklární a poľnej cesty
smerom do záhradkárskej osady. Uvedené riešenie na Okresnom úrade,
odbore životného prostredia v Poltári zamietli, následne mesto Poltár
iniciovalo stretnutia so štatutármi podnikov na Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Banskej Bystrici a tiež na Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti v Lučenci. Na stretnutiach bolo dohodnuté,
že dažďové vody budú dočasne zaústené do splaškovej kanalizácie.
Neskôr po vybudovaní novonavrhovanej cyklotrasy v meste Poltár budú
dažďové vody zaústené do dažďovej kanalizácie, ktorá bude navrhnutá
pod trasou cyklotrasy. Na základe uvedených skutočností dalo mesto
Poltár prepracovať projektovú dokumentáciu, ktorú sme opätovne zaslali
na vyjadrenia dotknutých organizácií. Po vybavení všetkých podkladov
sme požiadali spoločný stavebný úrad v Poltári o vydanie územného
rozhodnutia prostredníctvom obce České Brezovo.
Územné rozhodnutie na uvedenú líniovú stavbu vydala obec České
Brezovo, ktorá je stanovená ako príslušný stavebný úrad mesta Poltár
pod spisovým číslom 522/2020/189-004 dňa 2. 11. 2020. Následne boli

zabezpečované podklady pre vydanie dvoch stavebných povolení.
Stavebné povolenie na vybudovanie stavebného objektu SO-01 Účelová komunikácia medzi garážami vydala obec České Brezovo, pod
spisovým číslom 25/2021/4-001 dňa 22.01.2021. Stavebné povolenie
na vybudovanie stavebného objektu SO-02 Dažďová kanalizácia vydal
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie pod spisovým číslom OU-OP-OSZP-2021/000031-011 dňa 10. 2. 2021.
Nasledoval proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa na
zákazku s nízkou hodnotou na časť stavby – SO-02 Dažďová kanalizácia,
ktorá bola zverejnená dňa 3. 5. 2021 na webovom sídle mesta Poltár.
Verejné obstarávanie bolo ukončené a bola vybratá firma M-SIP, s.r.o.,
konateľ Ľubomír Obročník, s ktorým bola dňa 18. 5. 2021 uzatvorená
zmluva o dielo. Zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať dielo do 31. 7. 2021.
Po ukončení prác na objekte SO-02 Dažďová kanalizácia bude uskutočnený rovnaký proces aj pri výbere zhotoviteľa na stavbu SO-01 Účelová
komunikácia.
Milan Lipták, MsÚ Poltár
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Svetový deň životného prostredia
Praktická ukážka triedenia
odpadov
Mesto Poltár pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia
zorganizovalo pre občanov praktickú ukážku triedenia odpadov,
ktorá sa uskutočnila dňa 4. 6. 2021
na Námestí osloboditeľov v Poltári.
V rámci tejto ukážky sme náhodne
vybrali v meste jeden 1100 litrový
kontajner na zmesový komunálny
odpad, ktorého obsah sme vysypali
na veľkú plachtu. Následne bol odpad vytriedený na jednotlivé zložky, ktoré sme odvážili a vyhodnotili.
Cieľom tejto praktickej ukážky triedenia odpadu bolo najmä vytvoriť
obraz o tom, čo všetko ľudia do kontajnera vyhodia a koľko z tohto
odpadu by sa dalo vytriediť a recyklovať.
Ukážky sa zúčastnili žiaci základných škôl, ale aj občania, ktorým je
téma separovania odpadov blízka. Počas samotného triedenia odpadu
sa uskutočnila aj diskusia, ako správne odpady triediť a prečo je triedenie
odpadu dôležité. Žiaci sa dozvedeli, že triedením odpadu šetríme nielen
peniaze, ale aj prírodné zdroje, pretože mnohé druhy výrobkov sa dajú
vyrobiť z recyklovaných odpadov a o to menej potrebujeme ťažiť výrobné
materiály v prírode. Diskusia sa dotkla aj biologicky rozložiteľných odpadov, vermi-kompostovania a ďalších tém.
Po vytriedení odpadu nasledovalo vyhodnotenie výsledkov, ktoré
potvrdili naše predpovede, že občania triedia málo. Až 79 % obsahu kontajnera by bolo možné recyklovať a len 21 % odpadu je nerecyklovateľný
odpad, ktorý bude uložený na skládku odpadov. Môžeme predpokladať,
že podobné zloženie odpadov sa nachádza vo väčšine kontajnerov na
zmesový komunálny odpad v našom meste.

Medzinárodný deň ŽP v školských zariadeniach
Tento dôležitý deň pre našu planétu Zem si pripomenuli aj všetci naši
žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár.
Akcia začala ako prvá na ZŠ Slobody. Škola si pripravila dve aktivity
– „Tvorivé dielne na separovanie odpadu“ a „Výsadba kvetín“. Obe aktivity
začali prebiehať o 8.30 hod. Okrem toho každá trieda venovala jednu
vyučovaciu hodinu úprave okolia školy.

Akcia na ZŠ Školská začala o 9.00 hod. a trvala aj v popoludňajších
hodinách v ŠKD. Aktivity boli naozaj pestré. Žiaci nultého ročníka mali
tvorivé dielne – „ Papierové srdiečka so semienkami kvetov“. 1.A presádzala kvietky do kvetináčov na chodbe, 2.A mala aktivitu „ Planéta pod
odpadkami“. Cieľom zamerania bola recyklácia a separácia odpadu. 3.A sa
zamerala na zábavný kvíz, týkal sa ochrany prírody a krajiny, vzťahu
človeka k životnému prostrediu. 4.A si zahrala hru EKOHRA pod názvom:
Strom. 4.B kládla dôraz na rastliny tunajšieho ekosystému a zhotovila
triedny herbár. Šiestaci prejavili svoju tvorivosť vytváraním výtvarných
prác z odpadového materiálu. Deň ochrany životného prostredia pokračoval i v popoludňajších hodinách v ŠKD, kde pani vychovávateľky
zorganizovali 3 akcie: „ Turistický tiket“ – prírodovedná hra, EKO HRA „ Ja
som vláčik separáčik“ a na záver to boli tvorivé dielne - vytváranie obrázkov
z korkových štoplíkov.
Zahanbiť sa nenechali ani naši škôlkari. Na MŠ Kanadskej svoju fantáziu a predstavivosť o prírode pretavili do farieb, ktoré zvečnili na svoje
výkresy. Akcia prebehla v čase okolo 10.30 hod.
MŠ Sklárska mala naozaj pestrý program. Akcia začala o 11.00 hod.
Sprevádzaná bola bohatými aktivitami. Ani nevieme, kde začať. Deti sa
hravou formou oboznamovali s environmentálnou výchovou, formou
aktivít s názvom Planéta pod odpadkami, Vláčik separáčik, Čo patrí a nepatrí
do prírody, Naša Zem je guľatá, Aký je dnes deň a Hádaj, hádaj.
Celodenná bohatá akcia sa zavŕšila o 14.00 hod. v budove miestnej
ZUŠ. Mladí výtvarníci vyrobili výtvarné práce z recyklovaných materiálov.
Mnohé mali hlbší význam a v každom z nich svietil punc umenia.

Ministerstvo ŽP
Ministerstvo životného prostredia SR si Svetový deň životného prostredia pripomenulo v piatok 4. júna 2021 sériou podujatí pre odbornú i laickú verejnosť. Jednou z nich bolo aj prestížne udeľovanie Cien ministra
životného prostredia či diskusia odborníkov na tému súčasného stavu
našich národných parkov. Varovný prst dvíhajú najmä ochranári v súvislosti s ubúdaním lesných porastov. Dôkazom sú aj satelitné snímky
vystavené v átriu zelenej budovy ministerstva. Primátorka mesta Poltár
Martina Brisudová mala spolu s pozvanými hosťami možnosť dozvedieť
sa viac o problematike odlesňovania pozemkov či ochrany fauny a flóry
na území našej krajiny a s tým súvisiacou legislatívou.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár

Čakáreň na očkovanie vakcínou Sputnik V je otvorená
Záujemcovia o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V sa môžu
registrovať na očkovanie prostredníctvom stránky www.korona.
gov. Prvá osoba má byť zaočkovaná 7. júna, v každom kraji sa bude
táto vakcína podávať v jednom vakcinačnom centre.
Vakcína Sputnik V sa na Slovensku používa na základe povolenia
ministra zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Očkovanie touto vakcínou je určené pre dospelé osoby od 18 do 60
rokov v zmysle aktuálne platného odporúčania od výrobcu.
Viac o vakcíne Sputnik V: https://www.health.gov.sk/?sputnik
Miesta na očkovanie vakcínou Sputnik V:
Banskobystrický kraj: Všeobecná nemocnica Lučenec
Zdroj: MZ SR
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Pripomenuli sme si Deň víťazstva nad fašizmom
Ôsmeho mája si pripomíname
76. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenie 2. svetovej
vojny - kapituláciu nacistického
Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945. Druhá svetová
vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt
v dejinách ľudstva. Za necelých
šesť rokov trvania si vyžiadala
desiatky miliónov obetí z radov
vojakov a civilistov.
Bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk do rúk západných
spojencov bola pôvodne podpísaná
7. mája 1945 v Remeši. Počas aktu
podpisu neboli prítomní oficiálni
sovietski predstavitelia. Nemecké
vojská navyše pokračovali v bojoch proti sovietskym jednotkám. ZSSR
preto trval na opätovnom opakovaní aktu v Berlíne. Nemecké velenie
podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu do rúk všetkých spojencov vrá-

Oslava rodiny
Verejnosť po celom svete si v tento dátum pripomína Svetový deň
rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou
spojených národov (OSN) v roku
1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí si dôležitosti
rodiny ako základnej stavebnej
bunky spoločnosti.

tane ZSSR krátko pred polnocou 8.
mája 1945. V tej dobe bol na území
hlavného mesta ZSSR v Moskve už
iný deň - 9. máj.
Deň víťazstva nad fašizmom si
každoročne pripomíname v meste
Poltár spomienkovými oslavami,
ktoré sa konajú na Námestí osloboditeľov. Na oslavách výročia
ukončenia 2. svetovej vojny sa
pravidelne zúčastňujú zástupcovia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Poltári, primátorka
mesta Martina Brisudová, zástupkyňa primátorky mesta Bronislava
Garajová, zástupcovia politických
strán či iných mestských organizácií
a občania. Spomienkovými oslavami a položením vencov k Pamätníku
padlých sme si Deň víťazstva nad fašizmom pripomenuli 8. mája o 15:30
hod.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

Svetový deň Červeného kríža
– 8. máj
Ôsmy máj je venovaný Svetovému dňu Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je dňom zamestnancov a dobrovoľníkov
svetovej organizácie, ktorá poskytuje humanitnú pomoc pri
rôznych katastrofách. Je záchrancom ľudských životov, zmierňuje
ľudské utrpenie a mnoho iného.

Rodina je pre Slovákov jednou z najdôležitejších hodnôt, a preto si
zaslúži podporu i uznanie. Rodina tvorí základ spoločnosti. Je miestom,
kde sa vychovávajú budúce generácie ľudí. Jej úloha v spoločnosti, a tiež
pre vývoj jedinca, je nenahraditeľná. Súčasne tento deň slúži aj na to, aby
sa národné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou zamysleli nad
rodinnou politikou v krajine.
Nielen v tento deň, ale počas celého roka si mesto Poltár, komunitné
centrum a terénni sociálni pracovníci pripomínajú význam rodiny - biologickej i náhradnej. Zamestnanci komunitného centra vedú besedy
o funkciách rodiny a jej význame. Súčasne sa venujú aj poradenstvu
o rodinných vzťahoch, kde sa zameriavajú na poruchy správania u detí
v škole, rozvodovou a porozvodovou situáciou, ako aj narušenou komunikáciou v rodine. Sociálni pracovníci neustále monitorujú ľudí bez
domova a poskytujú im bezplatné sociálne služby, zabezpečujú pomoc
v oblasti ubytovania a ošatenia.
Mesto Poltár pod záštitou primátorky mesta každoročne usporadúva charitatívny punč pre pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú v neľahkej
krízovej situácii. Prostredníctvom charitatívnych zbierok mesto pomáha rodinám so zabezpečením ich základných životných podmienok.
Súčasne mesto rekonštruuje areál materských škôl, vytvára miesto pre
deti a ich rodičov, kde môžu tráviť spoločné chvíle. Pri príležitosti Dňa
rodiny základná umelecká škola organizuje rodinné koncerty, na ktorých sa podieľajú žiaci, súrodenci, rodičia, ako aj ich rodinní príslušníci
(https://zuspt.eu/rodinny-video-koncert/). Rovnako o význame rodiny
hovoria s deťmi a žiakmi pedagógovia aj v materských a základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

V roku 1828 sa narodil Jean Henry Dunant, spolutvorca myšlienky na
založenie svetovej organizácie - Červeného kríža. Jeho myšlienkou sa
stala solidárna a dobrovoľná pomoc bez rozdielu farby pleti, pohlavia
či náboženstva, ktorá je aj v tomto období vysoko aktuálna.
Tisícky zamestnancov a dobrovoľníkov rozdávajú svoje skúsenosti
rozmanitým spôsobom, informujú ľudí ako zachrániť ľudské životy
poskytnutím prvej pomoci v prípade nehôd či katastrof, venujú sa
darcovstvu krvi, deťom, mládeži, seniorom, matkám s deťmi, deťom
so špeciálnymi potrebami, ľuďom bez domova. Ich práca nie je ľahká,
no vždy im vyčarí úsmev na tvári, ktorý je symbolom pohody a spokojnosti. Poskytujú humanitárnu pomoc pri katastrofách po celom svete
a zmierňujú ľudské utrpenie z choroby, hladu, nešťastia či vojny.
Mesto Poltár každoročne odmeňuje našich občanov, ktorí sú darcami najvzácnejšej a nenahraditeľnej tekutiny – krvi. Oceňuje ich za
humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť. Nositeľmi Ceny mesta Poltár za
viacnásobné darcovstvo krvi sú Ján Zachar a Ondrej Radič. Súčasne
mesto Poltár poskytuje každoročne podporu formou dotácie miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár
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DEŇ OTCOV

V našich končinách tomuto sviatku doteraz nebola venovaná až taká veľká
pozornosť, no dalo by sa povedať, že popularita Dňa otcov narastá aj u nás.
Takže medzinárodný deň majú deti, ženy i matky a kalendár nezabudol
ani na otcov. Tí svoj deň oslávia 20. júna.

Nezabúdajme na rolu otca!
Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Okrem úlohy
živiteľa rodiny, ktorá vychádza zo spoločenských očakávaní a nárokov,
je to dôležitá úloha blízkej osoby, ktorá dieťa sprevádza počas celého
života.
Otec nie je len animátorom voľného času alebo bezodnou pokladničkou, ktorá vždy na požiadanie vydá svoje poklady.
Otec sa pre deti stáva vzorom, prvou autoritou, s ktorou deti prichádzajú do styku. Deti potrebujú cítiť, že otec je tu pre nich a že je prítomný
nielen telom, ale predovšetkým duchom. Že on je ten, za kým môžu prísť
nielen pri svojich úspechoch, ale aj počas pádov. Otcovské potľapkanie
po ramene má stále rovnakú silu ako v minulosti.
Súčasťou osláv Dňa otcov je zvyšovanie dôstojnosti postavenia otcov
a zdôrazňovanie rovnosti a rovnaké potreby oboch rodičov v živote detí.
Neraz zabúdame na oteckov, všade sa vyzdvihuje skôr podiel matky na výchove a starostlivosti o deti. Ale aj otcovia sú tu a zaslúžia si pozornosť.
Za všetko, čo pre nás a pre naše deti robia, za to, že ich naučia
jazdiť na bicykli alebo hrať futbal, za zabezpečovanie každodenného
živobytia pre celú rodinu a za všetko ostatné, čo pre deti a pre rodinu
ako takú otcovia robia.
Deň otcov je sviatkom všetkých otcov, preto nezabúdajme na toho
svojho.
Pripomeňte mu, že je pre vás výnimočný a vyjadrite mu svoju
lásku, vďačnosť a úctu.
Tak, oteckovia, všetko najlepšie!
							
Bc. Katarína Kačániová, MŠ Sklárska

BALLOT BIN – hlasovacie
koše na cigaretové ohorky
Mesto Poltár sa úspešne zapojilo
do 9. edície grantového programu
Tesca - “Vy rozhodujete, my pomáhame“, kde sme boli hodnotiacou komisiou zaradení medzi tri najlepšie
v regióne. Cieľom projektu je osadenie 4 „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
Zdroj: https://bratislavskykraj.sk/
množstvo cigaretových ohorkov.
inovacie-na-racianskom-myte/
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.
Každý zákazník, ktorý od 14. júna do 11. júla 2021 nakúpi v obchode
spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí
do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty,
ktoré získajú najväčší počet hlasov od zákazníkov, získajú v jednotlivých regiónoch podporu na realizáciu projektu. Mesto Poltár prosí svojich občanov,
aby zahlasovali za projekt - BALLOT BIN v nákupnom obchode Tesco.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

Spoločne pomáhame rodinám
Niekto si myslí, že darovať šatstvo alebo veci do domácnosti,
ktoré sú stále funkčné, ale vy ich
nevyužijete, je zbytočné. Iní naopak aj z mála dokážu pomôcť a aj
tak urobia. V mesiaci máj mesto
Poltár v spolupráci s terénnymi
sociálnymi pracovníčkami darovalo do viacerých rodín potrebné
šatstvo a hračky pre deti.
Práve túto činnosť možno nazvať prívlastkom charitatívna najmä
preto, lebo sa ňou pomáha predovšetkým sociálne i finančne slabším
vrstvám obyvateľov. A naopak, tí sú veľmi vďační, že sa majú možnosť
zabezpečiť veľmi slušným oblečením. Platidlom je pekné slovo, úsmev
a spokojnosť ľudí. Možno len kvitovať, že v podstate už pre niekoho
nepotrebné veci, ktoré mnohokrát skončia iba v odpade, nájdu nové
využitie, a tým sa im predĺži ich životnosť.
Veríme, že ľudia dostali to, čo potrebovali a pomohlo im to v ťažkých chvíľach.
Bc. Simona Šnúriková, MsÚ Poltár

Festival rómskej kultúry v Poltári
Mesto Poltár získalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 6 000 eur na organizovanie Festivalu
rómskej kultúry v Poltári, ktorý sa uskutoční počas osláv „Dní mesta
Poltár“.
Zámerom projektu je pomôcť rómskej komunite prezentovať svoju
kultúru, tradície a zároveň budovať medzigeneračné vzťahy v rámci
komunity aj mimo nej. Rómsky festival bude rozdelený do dvoch častí,

resp. zón. Prvá zóna zahŕňa prezentáciu kultúrno–umeleckej činnosti tradičných remesiel Rómov širokej verejnosti - spev a tanec prostredníctvom
hudobno–tanečných a speváckych účinkujúcich. Druhá zóna festivalu
pod názvom „Učíme sa navzájom“ predstavuje ekologickú výchovu, separovanie a chov včiel. Jej súčasťou je aktivita Včielka Maja, ktorá bude
zameraná na chov včiel, ručnú výrobu úľov a medu prostredníctvom
včelára.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár
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Poskytovanie sociálnych služieb v Komunitnom
centre Poltár
Sociálne poradenstvo je poskytované v oblastiach bývania, zdravia, financií, zamestnania, sociálneho zabezpečenia. O nepravidelných
a komunitných aktivitách sú užívatelia sociálnych služieb KC priebežne
informovaní a informácie sú zverejnené na nástenke KC, na sociálnej sieti
Facebook ,,Komunitné centrum Poltár“.
Jednou z nepravidelných aktivít je aj ,,Komunitný šatník KC“, ktorý
vznikol na základe darov od občanov z okresu mesta Poltár, ktorým
sa chceme touto cestou srdečne poďakovať. Teší nás, že aj vďaka nim
môžeme pomáhať ďalším rodinám.
čas

Tak ako každoročne aj tento rok sme spolu s deťmi oslávili Medzinárodný deň detí v priestoroch KC rôznymi súťažami, hrami, hudbou, tancom.
Aktivity boli spojené s občerstvením a darčekmi.

Po uvoľnení opatrení Covid 19 od 1. júna 2021 sa obnovuje harmonogram činností v KC nasledovne:

08:00 - 16:00
• Sociálne poradenstvo
Pondelok • Pomoc pri ochrane práv
a právom chránených záujmov
• Sociálne poradenstvo
Utorok
• Pomoc pri ochrane práv
a právom chránených záujmov
• Sociálne poradenstvo
Streda
• Pomoc pri ochrane práv
a právom chránených záujmov
• Sociálne poradenstvo
Štvrtok
• Pomoc pri ochrane práv
a právom chránených záujmov
• Sociálne poradenstvo
Piatok
• Pomoc pri ochrane práv
a právom chránených záujmov

11:30 - 12:00 12:30 - 14:00
Obed

Príprava na
vyučovanie

---

Obed

Príprava na
vyučovanie

Záujmová aktivita
Tvorivé dielne

Obed

Príprava na
vyučovanie

Preventívna aktivita

Obed

Príprava na
vyučovanie

Športovo-turistická aktivita
Hudobno-tanečná aktivita

Obed

Administratíva Administratíva

Prevádzkovateľ KC: Mesto Poltár, Železničná 489/1, Poltár • Adresa KC: Slobody 307/35, 987 01 Poltár
Mobil: 0948 584 500 • Email: kc@poltar.sk

Naše mesto aktívne
pomáha pri očkovaní ľudí
nad 60 rokov
Mesto Poltár v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom
zabezpečilo seniorom očkovanie proti ochoreniu COVID-19.
Pracovníci Mestského úradu v Poltári obyvateľov na základe prejaveného záujmu kontaktovali a registrovali v elektronickom systéme. Priestory
v mestskej športovej hale na Ul. sklárskej sme poskytli na očkovanie
bezplatne, aby starší občania za očkovaním nemuseli cestovať do iných
okresov. Po príchode do očkovacieho centra našich seniorov čakali pracovníci mesta a pracovníci mobilnej jednotky, ktorí im boli nápomocní
počas celého dňa.
Očkovanie prebiehalo pokojne a bez problémov, vždy jeden deň v týždni
počas troch týždňov. Prvou dávkou vakcíny Pfizer Biontech bolo zaočkovaných viac ako 400 ľudí nad 60 rokov. Mobilná očkovacia jednotka zároveň
zaočkovala aj imobilných obyvateľov nášho mesta, ktorých navštívili priamo v ich domácnostiach. Očkovanie
druhou dávkou vakcíny sa uskutoční
v priestoroch športovej haly v meste
v mesiaci jún. Mnohí seniori sa v meste zaočkovať proti covidu chceli, no
nemohli, pretože žijú sami a dostať
sa do veľkých vakcinačných centier
bolo pre nich komplikované. Preto
nás veľmi teší, že sme od slov prešli
k činom a očkovanie sme dostali naozaj blízko k ľudom.
Bc. Simona Šnúriková, MsÚ Poltár

14:00 - 15:30

Mgr. Iveta Brndiarová,
Komunitné centrum Poltár

Prvá jarná opekačka v ZSS
Klienti nášho zariadenia sa už
dlho tešili na prvú jarnú opekačku.
Počasie veľmi takejto akcii neprialo,
ale nám sa pošťastilo a 19. mája
sme prežili príjemné popoludnie.
Na dolnej terase zariadenia bolo
pripravené posedenie pre našich
klientov. Koláčik upečený šikovnými obyvateľkami, vôňa opekaných
špekáčikov, ale aj hudba a spev ľudových pesničiek prilákali aj tých,
ktorým sa po doobedňajších aktivitách veľmi nechcelo. Určite si takúto akciu častejšie zopakujeme.
Mgr. Helena Golianová,
ZSS Poltár
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Termíny prázdnin v školskom roku 2021/2022
Prázdniny

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

27. október 2021 (streda)

28. október–29. október 2021

2. november 2021 (utorok)

vianočné

22. december 2021 (streda)

23. december 2021– 7. január 2022

10. január 2022 (pondelok)

polročné

3. február 2022 (štvrtok)

4. február 2022 (piatok)

7. február 2022 (pondelok)

18. február 2022 (piatok)

21. február – 25. február 2022

28. február 2022 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,
25. február 2022 (piatok)
Trnavský kraj

28. február – 4. marec 2022

7. marec 2022 (pondelok)

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

4. marec 2022 (piatok)

7. marec – 11. marec 2022

14. marec 2022 (pondelok)

veľkonočné

13. apríl 2022 (streda)

14. apríl – 19. apríl 2022

20. apríl 2022 (streda)

letné

30. jún 2022 (štvrtok)

1. júl – 31. august 2022

5. september 2022 (pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj
jarné

Zdroj: minedu

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin
Prevádzka materských škôl (ďalej len „MŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár počas letných prázdnin je realizovaná v súlade s § 2
ods. 3 Vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole a podľa schváleného
harmonogramu ich prevádzky v jednotlivých týždňoch mesiacov júl –
august 2021:

Júl 2021:
Od 1. 7. 2021 do 30. 07. 2021 vrátane
Materská škola, Ulica sklárska 34, 987 01 Poltár
- v prevádzke budú 3 triedy od 6.00 – 16.00 hod.
- kontakt: 047/4223348, e-mail: mssklarska@poltar.sk
- do 16. júna 2021 je nutné dieťa prihlásiť na letnú prázdninovú činnosť
do MŠ a najneskôr do 5. júna 2021 uhradiť príspevok MŠ

Zasadnutie
mestského
zastupiteľstva
Najbližšie zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Poltári je plánované na pondelok, 28. 06. 2021.
Sledovať priamy prenos môžete
na www.poltar.sk.

Okres Poltár
v číslach
Okres Poltár leží v Banskobystrickom kraji. Jeho rozloha je
476,22 km². Má 21 179 obyvateľov. Priemerná hustota na km² je
44 obyvateľov.
Susedí s okresmi Rimavská Sobota, Lučenec, Detva a Brezno.
Jediným mestom okresu je Poltár,
obcí je 21.

August 2021:
Od 2. 8. 2021 do 20. 8. 2021 vrátane
Materská škola, Ulica kanadská 230/19, 987 01 Poltár
- v prevádzke bude 1 trieda od 6.30 – 16.30 hod.
- kontakt: 047/422 24 88, e-mail: mskanadska@poltar.sk
- do 18. júna 2021 je nutné dieťa prihlásiť na letnú prázdninovú činnosť
do MŠ a najneskôr do 5. júna 2021 uhradiť príspevok MŠ
Záväzné prihlásenie je povinné pre všetky deti, ktoré budú chcieť
zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do materských
škôl.
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár
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Dovidenia, predškoláci!
V NAŠEJ ŠKÔLKE POČUŤ HLAS,
ŽE NADIŠIEL TAKÝ ČAS,
ČO NÁM DÁVA DO RÚČKY
MILÝ KVIETOK ROZLÚČKY.
JEHO REČ JE NEVEĽKÁ,
VRAVÍ: „ZBOHOM POSTIEĽKA
I MALÁ PODUŠKA,
ČO ŠEPKALA NÁM DO UŠKA
ROZPRÁVOČKY PRED SPANÍM.
MATERSKÁ ŠKOLA, MILÝ DOM,
PODAJ MI RÚČKU NA ROZLÚČKU,
LEBO JA RASTIEM AKO STROM
A PO PRÁZDNINÁCH PRVÁK SOM!“
Po niekoľkých rokoch usilovnej práce, vytesávania jemných rýh do
majstrovského diela v podobe detskej dušičky, po príjemných, bezstarostných, hravých chvíľach stojíme dnes na prahu veľmi dôležitej cesty
života vašich detí. Je to vstup do základnej školy.
Čas hier, bábik, stavania domčekov zo stavebníc postupne nahradí

skoré vstávanie, nosenie školských tašiek na ich útlom chrbátiku, učenie
a písanie domácich úloh.
Chvíle bezstarostné a hravé nahradia možno aj okamihy obáv, ale
celkom iste hlavne okamihy nových zážitkov. Samozrejme veríme, že to
budú len príjemné zážitky. Práve to nás nabádalo k tomu, aby prostredie
materskej školy bolo vytvorené srdcom, dušou a aby deťom pripomínalo
rodinné prostredie. Preto pani učiteľky neraz nahrádzali deťom matky,
ich ruky prechádzali po líčkach detí a utierali im slzy. Tieto slzičky vyschli
s pribúdajúcimi dňami, keď zistili, ako je im v materskej škole dobre, keď
si našli kamarátov, zžili sa s prostredím. Ani sme sa nenazdali a z našich
drobcov vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do
základnej školy.
Želáme vám - rodičom, ale hlavne vašim deťom, aby ste prekážky zdolávali veľmi ľahko, aby v ich a vo vašich mysliach utkveli len tie najkrajšie
a najradostnejšie zážitky z pobytu v našej materskej škole. Prajeme im
život bez väčších prehier, lásku, obetavosť a rodičovskú podporu.
My všetci budeme veľmi radi, ak na roky prežité s nami budete spomínať len s úsmevom.
Veríme, že budete šťastní, čo vám zo srdca prajeme my učiteľky, ale
aj celý personál našej materskej školy.
Bc. Katarína Kačániová, MŠ Sklárska

Projekt „Spoznaj Zem cez dotyky“
Materská škola Sklárska 34 v Poltári aktívne spolupracuje počas
celého školského roka s Radou rodičov. Jej predsedníčka PhDr.
Katarína Koldová v spolupráci s riaditeľstvom materskej školy vytvorila projekt, ktorý podala na MsZ v Poltári. Návrh na projekt bol
odsúhlasený.
Stále viac sa odporúča realizovanie aktivít formou bádania a skúmania
v exteriéri, čo prispieva k rýchlejšiemu učeniu sa detí zábavnými aktivitami
v prírode. Prioritou projektu je vytvorenie pocitovej cestičky v exteriéri
MŠ, ktorá by slúžila k poznávaniu. Cestička bude rozvíjať u detí postreh,

pohotovosť, obratnosť a emócie. Jej súčasťou bude kôra, drevo, mach,
kamienky a iné. Deti sa budú oboznamovať aj so štruktúrou jednotlivých
prírodnín a ich názvami.
Projekt je potrebné zrealizovať v spolupráci s rodičmi, dobrovoľníkmi
a zamestnancami materskej školy, čo je podmienka realizácie. Informácie
vám poskytne riaditeľka materskej školy a triedni dôverníci z jednotlivých
tried.
Vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí ponúknu pomocnú
ruku a priložia ruku k dielu.
Mgr. Ivana Trhanová, MŠ Sklárska

Prvé stretnutie Rady mladých primátorky mesta
Poltár
Rada mladých vznikla z iniciatívy
primátorky mesta Poltár Martiny Brisudovej a bola schválená
mestským zastupiteľstvom.
Má byť mostom medzi žiakmi,
študentmi a mestom, ako aj
inými študentskými organizáciami.
Podľa slov primátorky: „Rada
mladých je odpoveďou na prirodzený záujem mladých ľudí o veci
verejné, ktoré sa týkajú života v našom meste. Preto by bola škoda
nevyužiť potenciál detí a mládeže
priamo v praxi, je to jedinečná príležitosť iniciovania nových návrhov
a rovnako aj riešení v prospech tejto skupiny obyvateľov. A súčasne
budem mať možnosť pozrieť sa na život mesta očami mladých Poltárčanov.“
Hlavným cieľom je osloviť mládež v meste Poltár a vytvoriť tak väčšiu

skupinu mladých ľudí, ktorá sa bude
podieľať na mládežníckej participácii na pôde mesta. V Rade mladých
primátorky mesta Poltár sú nominovaní zástupcovia zo všetkých
škôl v meste a študentov VŠ žijúcich
v Poltári. Rada má 10 členov, jedného predsedu, troch podpredsedov
a zasadá raz mesačne.
Na prvom zasadnutí bola Rada
mladých oboznámená s projektom
Úradu vlády SR, ktorý odštartoval
súťaž: „Ako pomohli eurofondy
môjmu mestu 2021“. Táto súťaž
bola vyhlásená pri príležitosti Dňa
Európy a bude sa týkať investícií do rekonštrukcie kultúrneho
domu.
O činnosti Rady mladých primátorky mesta Poltár budete pravidelne informovaní na webovej stránke
mesta, alebo v Poltárskom občasníku.
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár
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Za svoje deti budeme bojovať
Pýchou nášho mesta nie sú len základné a materské školy, ale aj základná umelecká škola, ktorá pôsobí od jej vzniku pod rôznymi názvami
v Poltári už viac ako 45 rokov.
Moja generácia žiakov ZUŠ-ky si pamätá pani učiteľku Danišovú alebo
pána učiteľa Klempára st. Základná umelecká škola, ktorú sme volali jednoducho „hudobná„ postupne rozširovala odbory od hry na klavír, akordeón a výtvarnú, až po dnešné 4 odbory, kde poskytuje deťom umelecké
vzdelanie. Sú nimi:
• hudobný odbor - hra na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, zobcovej
flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, akordeóne, bicích nástrojoch,
cimbal a spev. Okrem toho je možné na škole študovať aj cirkevnú hudbu
či hru na organe.
• výtvarný odbor - kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, grafický
design, dekoračné činnosti, animácia
• literárno–dramatický odbor - základy dramatickej tvorby, dejiny divadla,
štúdium sólových rolí, umelecký prednes poézie, prózy, divadelný súbor
• tanečný odbor - tanečná príprava, moderný, klasický, ľudový tanec a tanečná prax, neskôr kreatívny, džezový a historický tanec
V pláne a koncepcii školy je i piaty odbor multimediálnej a audiovizuálnej tvorby.
Môžeme povedať, že máme školu okresného typu, pretože ZUŠ-ka pôsobí
prostredníctvom elokovaných pracovísk aj v Kokave nad Rimavicou, Kalinove, Ožďanoch, Málinci, Cinobani, Hrachove. Má celkovo 21 pedagogických
a 4 nepedagogických zamestnancov.
V školskom roku 2019/2020 mala ZUŠ–ka 471 žiakov. Základná umelecká
škola dosahuje mimoriadne úspechy a vysiela žiakov nielen na celoslovenské,
ale aj zahraničné, medzinárodné súťaže. Už sme si akosi zvykli, že nám žiaci
a ich učitelia z nich pravidelne prinášajú vzácne ocenenia, diplomy a medaily.
Od roku 2004 ZUŠ–ka sídli v budove internátu Spojenej školy Poltár, kde
postupne využívala jedno celé poschodie a polovicu druhého poschodia.
Priestory užíva škola odvtedy, ako prešla zo zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zároveň vlastníkom internátu, pod
zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Poltár. V tejto súvislosti mesto Poltár a BBSK
ako majiteľ budovy uzatvorili nájomnú zmluvu, na základe ktorej prenajal
mestu Poltár priestory internátu za symbolické nájomné. Mesto Poltár uhrádza
zálohovo platby za spotrebu energií (vodné, stočné, elektrina, kúrenie).
Základná umelecká škola sa však v posledných rokoch začala v priestoroch internátu cítiť ako nevítaný či dokonca nechcený hosť. Opakovali sa
konflikty, došlo k devastácii učební na hornom poschodí nečinnosťou prenajímateľa do takej miery, že sa za nápravu a opravu strechy musel zasadiť
Ján Luntner, predseda BBSK. Až po jeho osobnej návšteve Spojená škola
Poltár pristúpila k sanácii strechy a triedy výtvarného odboru, chodby mohli
byť po opravách zase dané do užívania deťom. Každoročne mesto Poltár
žiada od Spojenej školy Poltár vyúčtovanie spotreby energií za uplynulý
rok. Stalo sa tak aj v roku 2021, keď bolo zistené, že do platby za energie
boli započítané aj mzdy a odvody zamestnancov Spojenej školy Poltár. Na

rokovaní zástupcov základnej umeleckej školy, Spojenej školy Poltár, BBSK
a mesta Poltár dňa 21. 4. 2021 sme síce do vyúčtovania spotreby energií
podľa kalkulačného listu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy, svetlo nevniesli, zato sme si však vypočuli zásadné a jasné stanoviská
zástupcov BBSK ako majiteľa budovy internátu.
Poslankyňa BBSK za okres Poltár MUDr. Andrea Baníková uviedla: „Základná umelecká škola nemá v priestoroch internátu perspektívu. Musím
zastávať záujmy Spojenej školy Poltár, ktorej zriaďovateľom je BBSK, a nie
ZUŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto Poltár.“
Zároveň riaditeľ odboru školstva BBSK Ing. Martiš uviedol, že BBSK má
záujem o rekonštrukciu priestorov, nakoľko ubytovacie kapacity súčasného
internátu nepostačujú pre zväčšujúci sa počet študentov Spojenej školy
Poltár, ktorá chce ďalej rozvíjať svoje odbory, pričom v súčasnosti má cca
200 študentov denného štúdia.
Výsledkom rokovania bola dohoda, že Spojená škola Poltár doručí v najbližšom čase vyúčtovanie spotreby energií. Nestalo sa tak. Naopak, neuveriteľné sa stalo skutkom. Dňa 30. 4. 2021 bola mestu Poltár doručená výpoveď
z nájmu, pričom ZUŠ-ka sa má vysťahovať v trojmesačnej výpovednej lehote.
Výpoveď bola podpísaná Mgr. D. Zdechovanom.
Stručne zhrnuté, fungujúca škola so 400 žiakmi, ktorí ju navštevujú reálne
a nielen na papieri, ktorá funguje 45 rokov, sa má vysťahovať. Ako dôvod
bol uvedený nedostatok priestoru pre študentov Spojenej školy v Poltári,
bývajúcich na internáte. Nie je zrejmé, či sa z budovy internátu majú vysťahovať ostatní nájomníci (Oriflame, Rofiplast, JUDr. Elena Matulová, hasiči,
pegagogicko-psychologická poradňa, šoféri SAD,...)
Bolo jasné, že našim deťom, ktoré chodia do základnej umeleckej školy
nie preto, že je povinná a že musia, ale preto, že chcú, nie fiktívne, ale reálne,
hrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Okamžite sme sa obrátili na BBSK,
pričom sme namietali predovšetkým oprávnenie riaditeľa Spojenej školy
Poltár podpísať tak závažný úkon, ako je výpoveď nájmu na dobu určitú.
Asi už všetci vidíte, že sa dlhodobo nemôžeme spoliehať na dodržiavanie
pravidiel a dohôd zo strany Spojenej školy Poltár, BBSK a ani reprezentantov
okresu Poltár, poslancov v zastupiteľstve BBSK.
Naše deti stoja za námahu. Rada školy ZUŠ, poslanci, ktorí sú jej členmi,
rokovali dňa 5. 5. 2021 a navrhli okamžite hľadať pre ZUŠ priestory vo vlastníctve mesta Poltár a perspektívne žiadať o odkúpenie budovy bývalého
katastra, ktorá však patrí tak isto BBSK, no je však dlhodobo nevyužívaná.
Listom zo dňa 5. 5. 2021 sme sa obrátili na BBSK so žiadosťou o odkúpenie
budovy bývalého katastrálneho úradu. Je nám jasné, že v poslaneckom
zbore BBSK asi nenájde naša žiadosť pozorných poslucháčov. Uši, ktoré
vypočujú a srdcia, ktoré porozumejú. Preto sa snažíme pomôcť si sami.
Hľadáme preto priestory, kde bude naša ZUŠ-ka a naše deti v našich priestoroch, odkiaľ ich nikto nevypovie. Pretože deti si zasluhujú všestranné, teda
aj umelecké vzdelanie.
Dosiahnuté vzdelanie je totiž hodnota, ktorú im nikto a nikdy nevezme.
Najmä ak je to vzdelanie získané poctivým štúdiom.
JUDr. Bronislava Garajová

Zriaďovatelia škôl sa napokon dohodli a podpísali
memorandum
Dňa 8.6.2021 uzatvorili Banskobystrický samosprávny kraj a mesto
Poltár Memorandum o spolupráci.
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a primátorka mesta Poltár Martina Brisudová deklarovali spoločnú vôľu
k vzájomnej spolupráci v súvislosti so zabezpečením priestorov pre žiačky
a žiakov základnej umeleckej školy. Základná umelecká škola v Poltári sídli
v priestoroch školského internátu Spojenej školy v Poltári. V súčasnosti
v zmysle zmluvy o prenájme disponuje časťou prvého a tretím podlažím
školského internátu.
Z dôvodu nárastu počtu žiakov na internáte v školskom roku 2021/2022

a zistení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je nutné znížiť
počet žiakov ubytovaných na izbách. Z tohto dôvodu je potrebné, aby
základná umelecká škola uvoľnila tretie podlažie budovy školského internátu, pre potreby ubytovania žiakov, ktoré v súčasnosti využíva.
Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca s cieľom zabezpečiť
pre základnú umeleckú školu priestory pre potreby jej činnosti formou
prenájmu prvého podlažia budovy internátu, a taktiež formou prenájmu objektu starého internátu na 24 mesiacov. Obaja zriaďovatelia škôl
podpísali memorandum na Úrade Banskobystrického samosprávneho
kraja v Banskej Bystrici.
Mária Šnúriková, MsÚ Poltár
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Enviroaktivity v našej škole
„Podaj mi ruku ľudské mláďa,
krásou ťa prevediem,
aby si poznalo planétu šťastia kolísku svoju – ZEM.“
Zem prechádza pod našimi rukami zmenami. Nie vždy sú to zmeny
k lepšiemu. Človek pri budovaní
svojho sveta častokrát negatívne
zasahuje do prírody. Ničí ju a oberá
ostatných obyvateľov planéty o ich
životný priestor.
Ničeniu prírody a životného
prostredia sa dá zabrániť formovaním malého človiečika. Dôležité je
prebúdzanie lásky k prírode a rozvíjanie environmentálneho povedomia
prostredníctvom environmentálnej výchovy, ktorá sa prelína naprieč
všetkými vyučovacími hodinami.
Súčasťou environmentálnej výchovy v našej ZŠ Školská 3 sú rôzne
hravé, kreatívne, bádateľské a problémové úlohy. Zameriavame ich na
objavovanie a skúmanie životného prostredia pomocou vlastnej skúsenosti, zážitkové aktivity formujúce postoje a názory žiakov o životnom
prostredí. Žiakom ponúkame inšpirácie prostredníctvom pokusov, aktivít v prírode i triede, tiež tvorivé a problémové hry. Realizovali sme ich
od začiatku školského roka v mnohých témach. Ako poslednej sme sa
venovali Dňu Zeme. Žiakom sme vysvetľovali, aké sú prejavy klimatickej

zmeny na Slovensku, zmeny lesných
spoločenstiev, a tiež zmeny počasia
a jeho vplyv na prírodu, prírodné
katastrofy a živelné pohromy, zameriavali sme sa na predpoveď počasia
a sledovanie zmien počasia, následky otepľovania, poveternostné katastrofy, spoznávanie chránených
rastlín a živočíchov na území SR
a racionálne využívanie prírodných
a odpadových materiálov, venovali
sme sa zdraviu a zdravému životnému štýlu, ekosystémom, živej
a neživej prírode.
V rámci Svetového dňa životného prostredia sme si pre žiakov pripravili zábavné kvízy, zhotovenie
herbára, tvorivé dielne, prezentácie a mnoho ďalších aktivít. Následne
sa žiaci 1. stupňa zúčastnia edukačných činností s p. Mgr. D. Turčánim,
PhD., zo vzdelávacieho centra VČELÍ KRAJ. Dozvedia sa tiež o dôležitosti
včelárstva a opeľovania krajiny.
Veríme, že tieto nastávajúce aktivity a naša spoločná činnosť počas
celého školského roka pomôže žiakom rozvíjať osvojenie si problematiky
trvalej udržateľnosti.
Najlepšie je začať u detí, aby sa pre nich priateľský prístup k prírode
a životnému prostrediu stal samozrejmosťou. O to sa veľmi usilujeme.
PaedDr. Anna Bodnárová, ZŠ Školská

Na deti čaká letná škola
Obidve základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár sa
úspešne zapojili do rozvojového projektu ministerstva školstva pod
názvom „Letná škola na základnej škole v šk. roku 2020/2021“.
Zámerom letnej školy (ďalej LŠ) je poskytnúť žiakom základných škôl
možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí,
ktoré si nedostatočne osvojili počas dištančného vzdelávania v školskom
roku 2020/2021. LŠ neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej
primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií
žiakov. Zároveň má poskytnúť priestor na zmysluplné využitie času počas
letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov a zároveň poskytnúť možnosť adaptácie
žiakov na začatie školského roka 2021/2022 po stránke vzdelávacej,
socializačnej a výchovnej.
Na ZŠ Slobody 2 pri zriadení skupín LŠ budú uprednostňované nasledovné vzdelávacie oblasti a predmety:
1. slovenský jazyk a literatúra I. a II. stupeň – jazyková komunikácia
2. matematika I. a II. stupeň – matematika a práca s informáciami
3. fyzika II. stupeň, chémia II. stupeň, biológia II. stupeň, prírodoveda

I. stupeň – človek a príroda
Termín uskutočnenia LŠ na našej škole: od 16. 08. – 20. 08. 2021
LŠ sa konajú v tzv. cykloch. Projektový cyklus pozostáva z 5 dní (pondelok – piatok), počas ktorých sa LŠ zúčastní jedna skupina žiakov (10 – 20
žiakov). V rámci projektu si škola môže zvoliť:
• krátky cyklus A (4 – 6 vyuč. hodín/deň), od 7:30 do 12:30 hod. s obedom pre II. stupeň
• dlhý cyklus B (7 –10 vyuč. hodín/deň), od 7:30 do 15:00 hod. s obedom pre I. stupeň
Na ZŠ Školská 3 sa LŠ bude realizovať v 1 cykle počas 1 týždňa pre
3 skupiny 1. stupňa ZŠ a 1 skupinu 2. stupňa ZŠ. Každý deň bude mať
tematické zameranie a jednotlivé dni budú na seba nadväzovať. Podľa
počasia sa plánuje aspoň 3 dni stráviť vyučovanie vonku a jeden vyučovací
deň plánujeme stráviť exkurziou spojenou so zážitkovým vyučovaním. Výstupom projektu bude zopakovanie problematického učiva matematiky,
jeho prepojenia s informatikou, ďalej rozvíjanie čitateľskej gramotnosti,
rozvíjanie komunikačných kompetencií, tvorivosť, finančnú gramotnosť,
slovenský jazyk, prírodovedu, ekológiu, vlastivedu, kultúrno-historické
dedičstvo nášho regiónu.
Časový harmonogram:
8:00 - 8:30 h - p
 ríchod, prezentácia,
8:30 - 10:30 h - aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti,
matematickú a finančnú gramotnosť, rozvoj komunikačných schopností,..
10:45 - 12:00 h - aktivity zamerané na rozvoj zručností
12:00 - 12:30 h - obed
12:30 - 15:00 h - prírodovedné a spoločenskovedné aktivity, vyhodnotenie
1 deň exkurzia.
Stravovanie žiakov počas LŠ (desiata + obed) bude zabezpečené
z finančných prostriedkov projektu.
Zákonný zástupca môže svoje dieťa do letnej školy prihlásiť do 02.
06. 2021, prostredníctvom podpísanej návratky, ktorá bude zákonným
zástupcom doručená v tlačenej podobe.
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár
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Mirka Macháčková

ŠKOLSTVO V POLTÁRI z pohľadu školských kroník
(2. časť)

Príspevok vznikol v rámci súťaže História Novohradu 2019

Rímsko-katolícka škola
V roku 1863 prišiel na panský majetok do Poltára bývať barón Alois
Baratta - Dragonó, ktorý tu založil súkromnú ľudovú školu zameranú
na výučbu rímsko-katolíckeho náboženstva. Škola bola založená okolo
roku 1866. Prvým učiteľom bol Ondrej Horváth, rodák z Oravy. Škola
existovala len z dôvodu ľudovýchovnej núdze, pretože školských detí
v Poltári už aj vtedy bolo veľa. Panská škola dlho nevydržala, štát pomoc
súkromným školám neposkytoval, a tak škola približne po 15-ročnom
jestvovaní zanikla. Posledným učiteľom bol Jozef Rákóczy, ktorý, ako
aj jeho predchodcovia, bol nediplomovaný. Pôvodná budova panskej
školy bola postavená v roku 1778 a stojí v Poltári dodnes. Neskôr v nej
bola pošta, obchod a obytný dom, aktuálne je v nej umiestnené mestské
múzeum.

Učitelia evanjelickej školy
Kedy mala poltárska škola prvého diplomovaného učiteľa, kronikár
nezistil. Protocollum Ecclesiae evang. A. C. Poltár ab anno 1801 na strane
162 zaznamenáva zoznam učiteľov cirkvi a školy evanjelickej a. v. v Poltári
od roku 1734. Ako prvý je tu uvedený Pavel Poltársky, ktorý odišiel do
Českého Brezova a tam aj zomrel v októbri 1734. Viac dát o ňom uvedených nie je, nevieme, koľko rokov učil v Poltári, ani kto tu učil pred ním.
Záznam urobil vtedajší poltársky farár Michal Agonáš, ktorý neuviedol,
odkiaľ vzal meno a údaje učiteľa Poltárskeho a nevieme zistiť ani to, či
cirkev pred rokom 1801 mala zápisnice alebo nie. Ako druhý učiteľ poltárskej školy je uvedený Martin Pokorágyi z Váľkova, ktorý 10. septembra
1734 prišiel ako pomocník k učiteľovi Poltárskemu. Ďalej sa dozvedáme

mená Martin Ždánsky a Ján Stacho, ktorý v Poltári aj zomrel v roku 1798.
Viac informácií o týchto učiteľoch nie je známych.
Po smrti Jána Stachu prišiel do Poltára ako učiteľ z Malých Zlievec
Ladislav Severiny, pôsobil tu do 10. augusta 1805. Ďalšie tri roky po ňom
bol učiteľom Matej Broska, ktorý v roku 1808 odišiel do Malej Čalomije.
Ako siedmy učiteľ v poradí je uvedený Rehor Paulíni, narodený 5. marca
1768 na Hačave v Gemerskej župe. Učiteľom bol na Brázdnom, Klenovci
a v Rimavskom Brezove, odtiaľ prišiel v novembri 1808 do Poltára. Na
jeho žiadosť dal v roku 1838 urobiť cirkevný inšpektor A. Pelargus oblátkové železo, ktoré bolo uschovávané vždy u kantora - učiteľa. Z ústneho
podania od rodičov Ondreja Kolimára sa v kronike dozvedáme, že učiteľ
Paulíni nebol ženatý a po jeho smrti bol za učiteľa zvolený Ján Jamrich, na
ktorého sa pamätal aj už spomínaný Ondrej Kolimár. Jamrich pochádzal
z Ratkovskej Suchej. Učiteľom bol predtým v Lukovištiach (jeho meno
je napísané aj na lukovištianskom organe), potom v Hnúšti a v Ratkovej.
V Poltári vyučoval od 1. júna 1840 do roku 1851.
Nikde nie je spomenuté, aké vzdelanie mali spomínaní učitelia.
Podľa cirkevných záznamov mali nediplomovaných učiteľov aj Zelené
a Slaná Lehota. V Slanej Lehote boli učiteľmi Ján Varga, Ján Textóris,
Ján Kuzmáni st., potom jeho syn Ján Kuzmáni ml., Ján Bendík a Daniel
Konček do roku 1912. Na Zelenom Michal Paulík, viac ako 44 rokov, až
do roku 1907.
(ďalšie pokračovanie prinesieme v nasledujúcom vydaní mestských novín)
Zdroj: Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie

MDD v našej škôlke
Príležitosť prežiť
nezabudnuteľné letné dni
Keďže sa blíži čas prázdnin, tak
ako zakaždým, aj tento rok si Centrum voľného času pri ZŠ Slobody
2 pre deti pripravilo detský letný
tábor. Strávia ho v prírode na farme v Brezničke – Červeni.
Tábor sa bude konať v dňoch
od 2. 7. 2021 až do 9. 7. 2021 (5. 7.
2021 – štátny sviatok) a to v čase
od 8.00 do 17.00 hod. Deti v tábore čaká zaujímavý program, ktorý im spestrí prázdniny. Nebude tam
chýbať hodinka s koňmi – čistenie, česanie, sedlanie koní, taktiež sa deti
dozvedia zaujímavé informácie o živote a chove koní, absolvujú výlety
v okolí farmy, okúpu sa v bazéne a zasúťažia si. Okrem toho ich čakajú
tvorivé dielne a v prípade nepriaznivého počasia malá telocvičňa. Nudiť
sa určite nebudeme.
Predpokladaný poplatok za tábor je 60 €. V cene pobytu je zahrnutá
strava 3x denne (desiata, obed, olovrant), celodenný pitný režim a voľne
prístupné ovocie počas celého dňa.
Prihlásiť sa môžu žiaci 1. až 5. ročníka zo Základnej školy, Slobody 2,
Poltár a taktiež zo Základnej školy, Školská 3, Poltár. Záväzná prihláška
bude zverejnená na stránke ZŠ Slobody www.zsslobody.sk 7. júna 2021.
Keďže kapacita tábora je obmedzená, prijímať sa budú deti podľa poradia
prijatých prihlášok.
Tešíme sa na vás a veríme, že spolu zažijeme nezabudnuteľné letné
dni.
CVČ pri ZŠ Slobody 2, Poltár

MDD je sviatok detí, ktorý sa 1.
júna oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa tento
sviatok slávi od roku 1952. Jeden
krásny citát hovorí: „Ak chceme
rozumieť deťom, staňme sa aspoň na chvíľku dieťaťom.“ Radosť
v detských očiach je najkrajším
darom, ktorý v živote môžeme
dostať.

Aj v našej MŠ Kanadskej sme pripravili pre deti rôzne súťaže, hry,
atrakcie, pri ktorých sa mohli všetci zabaviť. Preniesli sme sa do sveta
indiánskych kmeňov, kde si formou rozprávky deti priblížili život a zábavu
indiánskych detí. Pre deti boli pripravené skvelé zážitky a úlohy, ktoré
postupne plnili. Areál MŠ bol premenený na čarovné indiánske miesto,
aby sa deti cítili ako v rozprávke. Nechýbali ani sladké maškrty či odmeny,
takisto veselá hudba.
Spolu s deťmi sme si aj my zaspomínali na naše bezstarostné detské
časy, ktoré sú pre nás stálou nostalgiou. O veselú atmosféru sa počas celej
oslavy krásneho detského sviatku postaral kolektív pracovníkov. Úsmev
a detská radosť nám bola odmenou za dobre vykonanú prácu pre prospech a radosť našich detí a samotných dospelých. Naplnilo sa i želanie
pekného počasia a dobrej nálady vo svete indiánskej rodiny.
Tráviť čas s deťmi a prežívať s nimi ich radosti nás obohacuje vnútorne,
prináša úsmev, radosť. Otvorme brány detskému svetu, ktorý je plný túžob
a očakávaní. Darujme im lásku nie len vo sviatok, ale tak, aby každý deň
strávený v škôlke bol ich sviatkom. Ony sa nám odmenia svojím úsmevom
a iskričkami v očiach.
Mgr. Renáta Melicherová, MŠ Kanadská
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Múzeum mesta Poltár „alias“ Géczyho kúria
V severnej časti v zástavbe rodinných domov a v bezprostrednej
blízkosti hlavnej cesty leží budova, o ktorej málokto vie, že ide
o najstaršiu zachovanú stavbu
v samotnom meste Poltár. Podľa
Súpisu pamiatok na Slovensku
pochádza z roku 1775. Ide o Géczyho kúriu, v ktorej v súčasnosti
sídli mestské múzeum.
Slovo kúria pochádza z latinského slova „curia“ a v Uhorsku
šlo o skromnejšie vidiecke sídlo
strednej a drobnej šľachty alebo
mestské šľachtické sídlo. Kúria bývala prízemná alebo jednoposchodová murovaná obytná budova so
skromnou architektonickou výzdobou, ktorá sa vyvinula zo stredovekého zemianskeho dvorca. Často bývala umiestnená na vyvýšenom
mieste v obci alebo pri vodnom toku. Bloková budova alebo budova
s krídlami spravidla súvisela s hospodárskym dvorom, záhradou alebo
s malým parkom. Ako kaštieľ, s ktorým má niektoré spoločné architektonické prvky, zrejme mohla mať kúria aj obrannú funkciu. Jej stavba
vychádzala z jednoduchej, ale vysoko účelnej ľudovej architektúry alebo
bola ovplyvnená jednotlivými umeleckými smermi.
Kúrie sa zachovali v mnohých slovenských obciach. Teší nás, že jedna
je aj v našom meste. Najstaršie sú z konca 15. storočia a mali často iba
jednu alebo dve obytné miestnosti. Väčšina kúrií, medzi ktoré patrí aj
Géczyho kúria v meste Poltár, však pochádza zo 16. – 17. storočia. Boli to
prevažne malé budovy s trámovými stropmi alebo s valenými či krížovými klenbami s hrebienkami. Okná mali často renesančné kamenné ostenie
s kovanou mrežou. V 18. storočí v období baroka sa takmer nezmenili,
zvýšil sa iba počet miestností a kúrie dostali obdĺžnikový pôdorys s mierne
vystupujúcim rizalitom (z talianskeho risalto - výstupok) uprostred fasády.
V miestnosti boli barokové české a pruské klenby.
Kúrie svojou architektúrou dodnes predstavujú dominanty mnohých
obcí na Slovensku. Kúria Gézyovcov v Poltári patrí medzi jednoduché,
jednopodlažné podpivničené stavby so sedlovou strechou. Na hlavnej
fasáde (otočená smerom k hlavnej ceste) je situovaný hlavný vchod
polkruhového výrezu s jednokrídlovými drevenými dverami. Niektoré
okná sú zamrežované ozdobnými mrežami. Výrazne pozmenená bola
najmä predná fasáda a to novodobými prestavbami. Na bočnej fasáde
v exteriéri stavby bola identifikovaná epigrafická pamiatka, približne
tridsať centimetrov pod zamrežovaným oknom. Ide o kamennú kartušu
(egyptologický pojem), ktorá označuje graficky uzatvorenú obrubu
(zapletený povraz) oválnej plochy,
orientovanú vertikálne zhora dolu
alebo horizontálne oboma smermi,
ukončenú na spodnom okraji horizontálnou čiarou. Kartuša v Géczyho
kúrii je nepravidelného lichobežníkového tvaru, po obvode je zdobená geometrickými a rastlinnými
ornamentmi. V jej vnútornom poli
je viditeľný letopočet „1778“ a pod
ním iniciálky „GC“. Vystupujúce línie sú zvýraznené čiernou farbou,
aby nesplývali s bielou fasádou kúrie. To svedčí, že letopočet uvedený
v Súpise pamiatok na Slovensku nie je správny, aj keď Borovszky uvádza
až rok 1782. Zaujímavé je však to, prečo kartuša nie je situovaná na
viditeľnejšom mieste – napríklad na hlavnej fasáde, ale umiestnili ju na
málo viditeľnom a ľahko prehliadnuteľnom mieste. Jej celkový stav nie je
dobrý a sú viditeľné výrazné poškodenia, ktoré sa týkajú najmä výzdoby
po jej obvode a písmen „GC“.

História kúrie v Poltári je podľa
Borovszkého (1860 - 1912) spätá
s rodom Géczy, a to najmä Gabrielom, ktorý si ju dal postaviť. Rod
Géczi s predikátom (šľachtický titul) „ Kis-gécziés Garamszeghi“ žil
najmä v Novohradskej stolici, ale
niektorí členovia aj vo Zvolenskej,
Zemplínskej, Peštskej, Boršodskej
alebo Gemersko-malohontskej. Na
základe predikátu je zrejmé, že rod
sa delil na dve hlavné vetvy „Kisgéczi“ a „Garamszeghi“. Kempelen
uvádza až pätnásť jednotlivých
rodov z viacerých stolíc. Podrobnú
genealogickú tabuľku a jej niektoré
vedľajšie vetvy známe od 16. do 19.
storočia zostavil Nagy. V 14. storočí
spomína Petra Géczyho v roku 1395 pôsobiaceho vo funkcii novohradského župana alebo v roku 1481 Jána, ktorý bol pisárom. V 16. storočí
bol zakladateľom rodovej vetvy Géczyovcov František a jeho jediný syn
Ondrej, ktorý sa oženil s Eufrozinou Soós z Poltára. Príslušníci tejto línie
zastávali v stoličnej správe a vo vojsku dôležité funkcie. Mikuláš bol v roku
1711 zvolenským podžupanom, Jozef novohradským tabulárnym sudcom, Juraj (zomrel v roku 1784) bol hontianskym podžupanom, Gabriel
plukovníkom, Štefan (zomrel v roku 1842) zvolenským županom, Peter
hontianskym županom. So svojimi potomkami boli zakladateľmi samostatných rodových vetiev, ktorých korene sú práve v Poltári.
Od roku 1865 kúriu vlastnil Alois Baratta-Dragono. V roku 1866 tu
založil súkromnú ľudovú školu zameranú na výučbu rímsko-katolíckeho
náboženstva. Prvým učiteľom bol Ondrej Horváth, rodák z Oravy. Škola
existovala len z dôvodu ľudovo-výchovnej núdze, pretože školských detí
v Poltári už aj vtedy bolo veľa, slúžila predovšetkým zamestnancom detí
jeho fabriky rímsko-katolíckeho vierovyznania, nakoľko Poltár bol v tom
čase prevažne evanjelický.
Zdroj.
András,Vályi.: Popis maďarskej krajiny, Budín 1796
Borovszky,Samu.: Popis maďarskej krajiny
Güntherova, Alžbeta: Súpis pamiatok na Slovensku, Bratislava:
Obzor, 1968
Nagy, Iván.: Maďarské rody, 2005
Kempelen, Béla, Maďarské mená a rody, 2005
Stretnutie priateľov regionálnej histórie, Hradište 2019
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár
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Šľachtický rod Baratta-Dragono v Poltári
O viacerých tehliarskych prevádzkach v Poltári vieme, že vznikli v rokoch 1862 a 1889. Prvú z nich založil
šľachtic Ritten von Rittestein, ktorý ju predal barónovi
Aloisovi Barattovi-Dragono po jeho príchode do Poltára
v roku 1863. Alois Baratta otvoril v Poltári v roku 1869
šamotovú tehelňu a v roku 1882 jej pobočky – Hôrku
a Turbínu v Zelenom. V poltárskej tehelni sa vyrábali
krytiny, rúry, šamotové tehly, dlaždice, kamenina, hlinené pece, keramika a iný tovar, napríklad sklársky piesok.
Svojimi výrobkami sa preslávila na vtedajších výstavách
v Budapešti (v rokoch 1885, 1891, 1896), vo Viedni (1890),
Bruseli (1897) a v Paríži (1900). Od roku 1904 sa majiteľom
tehelne stal Norbert Baratta, ktorý ju v rokoch 1904 - 1906
dostaval. Továreň sa oficiálne premenovala na Keramické
továrne baróna Norberta Barattu a podniky na ťažbu hliny (Baró Baratta
Norbert keramikai gyárai és agyagbány avállalatai).
Toto sú všeobecne známe fakty, o ktorých už bolo mnohokrát písané.
To však neznamená, že v niektorých ďalších častiach sa k nim nevrátime.
To, čo nie je až tak známe, sú skutočnosti o pôvode tohto starého šľachtického rodu, kde sú jeho korene, akú úlohu zohrával v dejinách a ako
sa vôbec do Poltára dostal.
Podľa rozprávaných povestí nie je celkom jasné, či členovia rodu
Baratta-Dragono odvodzujú svoj pôvod od jazdeckého pluku Dragónov, alebo jedného z normandských vojvodcov, ktorý okolo roku 1035
pristál v Neapole a dobyl Aquliu. Podľa doložených listín však môžeme
s určitosťou prvú možnosť vylúčiť.
Počiatky rodovej vetvy Baratta-Dragono siahajú až do obdobia okolo
roku 1010, keď sa normandskému vojvodovi Tancredu z Hauteville a jeho
prvej manželke Murielle narodil syn Drago. Drago pochádzal z dvanástich
detí. Spočiatku bol len vodca Normanov, pozdejšie zodpovedal priamo
cisárovi. Okolo roku 1035 dorazil spolu so svojím bratom Williamom do
južného Talianska, kde spolu s ostatnými Normanďanmi dobyl mnohé
územia Sicílie a Aquliu. Z dobytých území obdržal Drago práve Venozu,
kde je dodnes hrobka tohto rodu. V 13. storočí sa v názve Dragono
po prvýkrát objavuje prípona Baratta, a to u Dragonovho pravnuka.
Dominantnou sa však stáva až koncom 15. storočia a od tejto doby je
používaná všetkými členmi rodu. V tejto dobe sa taktiež prvýkrát objavuje
podoba rodového znaku s čiernou ľaliou v striebornom štíte, pričom toto
zobrazenie sprevádza erb rodu Baratta-Dragono do dnešných dôb. Rod
počas pôsobenia v Taliansku patril k slobodným zemským šľachticom. Na
územie rakúskych zemí sa dostali zásluhami Antonia Baratta-Dragono,
ktorý sa veľkou mierou podieľal na podmanení Neapolu Habsburgovcami, a preto Antonio ako prívrženec Habsburgovcov musel utiecť pred
Burbonmi. Rod bol nútený odísť po odstúpení Neapolu Španielom. Po
zanechaní svojich nehnuteľností v Neapole a úteku z Talianska sa usadili
v habsburskej monarchii, konkrétne vo Viedni. V rakúskych zemiach sa
rodu veľmi dobre darilo, predovšetkým Andreasovi, synovi Antonia
Baratta-Dragono. Tu zastával funkciu riaditeľa tunajšej nájomnej spoločnosti, ktorá ako jediná mala povolenie lotérie na území habsburskej
monarchie. Spolu s ďalšími tromi talianskymi šľachticmi bol v rokoch
1770 – 1787 jej spolumajiteľom až do vládnutia Jozefa II., ktorý v roku
1787 lotériu znárodnil.
Príchodom do habsburskej monarchie sa začal meniť a vyvíjať aj ich
rodový erb. K prvej výraznejšej zmene došlo vtedy, keď bol Andreas
Baratta-Dragono povýšený do rytierskeho stavu listinou, ktorú vydal vo
Viedni 11. decembra cisár Jozef II. Vďaka tejto udalosti mu bol pridelený
aj šľachtický erb, na striebornom francúzskom štíte je deväť čiernych
ľalií, dve turnajové prilby s čierno-striebornými prikrývkami. Heraldicky
vľavo je skáčuci zlatý lev s korunou a heraldicky vpravo tri pštrosie perá,
dve čierne a strieborné uprostred. A samozrejme rodové heslo „A Deo
Nobilitas“ (Božia rýchlosť).
Ďalšou zásadnou zmenou prešiel erb za rytiera Karla Baratta-Dragono,
ktorý bol na sklonku svojho života povýšený do stavu barón, a to cisárom
Františkom Jozefom I. vo Viedni listinou zo dňa 31. mája 1873. Na striebornom štíte deväť čiernych ľalií, koruna so siedmimi perlami označujúca titul

barón, dve turnajové prilby, dva levy v zbroji natočené
k štítu a rodové heslo ֦A Deo Nobilitas“.
Rodokmeň rodu Baratta-Dragono je veľmi rozsiahly,
preto sme sa zamerali na tú vetvu, ktorá sídlila v budišovskom panstve na Morave a priamo súvisela s obcou Poltár
a Zelené. Buď sa v Poltári narodili, žili tu alebo umreli.

Karol Joachim Andreas Baratta-Dragono
(1801 - 1880)
Karol sa narodil
12. augusta v Budišově ako mladší brat
Joachima. Po predčasnej smrti svojho
brata sa podľa vôle svojho starého
otca stáva jediným právoplatným
dedičom budišovského panstva.
Určitý čas pôsobil ako právnik na
cisárskom dvore vo Viedni, ale po
svadbe s Johannou Pötting-Persing
sa usadil v Budišově. S Johannou
mal šesť detí – troch synov (Aloise,
Norberta, Karola) a tri dcéry (Amalii,
Sidonii, Herminu). Karol bol jedným
zo zakladateľov moravskej lesnej
školy v Aussee, taktiež bol členom Viedenskej a Linzkej roľníckej spoločnosti, Brnenskej obchodnej a živnostenskej komory a Moravsko-sliezskej
hospodárskej spoločnosti. Karol sa intenzívne zaujímal o hospodárstvo.
Trojpoľný systém nahradil striedavým hospodárstvom, zaobstaral si nové
hospodárske stroje, ktoré si podľa svojich návrhov sám nechal upraviť.
V priebehu svojho života okrem zveľaďovania budišovského panstva
pôsobil tiež na území dnešného Slovenska, konkrétne v mestečku Poltár.
Veľkou mierou tu prispel k rozvoju tunajšieho priemyslu. Vďaka nemu
dochádza k sústavnému využívaniu do tej doby okrajovo využívanej
tunajšej suroviny – poltárskej hliny. Karol sa so svojou manželkou rozhodli
investovať svoje financie predovšetkým do výstavby továrne na krytinu
a šamotové kachle a tehly. V 60. rokoch 19. storočia kúpil Karol majetok
v Poltári za 110-tisíc zlatých a za prítomnosti jeho manželky Johanny
a najstaršieho syna Aloisamu bol tento majetok slávnostne odovzdaný
do užívania. Avšak bola tu jedna podmienka, že s podnikaním môžu
začať až vtedy, ak v Poltári zriadia poštovný úrad. A tak sa aj stalo, v roku
1868 jeho syn Alois bol ministerstvom pôšt menovaný za hlavného
poštmajstra a Poltár mal poštový úrad. Karol chcel svoje podnikanie stále
rozvíjať, a tak postavil továreň na výrobu keramiky v Poltári i továreň
v Zelenom. V baráttovských tehelňiach bolo zamestnaných okolo 250 až
300 pracovníkov, z toho približne 100 žien. Vďaka výstavbe železničnej
trati (1901) sa výrobky z baráttovských tovární dostávajú aj za hranice
Novohradu, najmä do Budapešti, ktorá sa v tomto období rozrastala
a neustále budovala.
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Alois Johann Karel Joachim Baratta-Drago (1829 - 1910)

Margitta de Nagy-Unyom, rodená Baratta-Dragono
(1875 - 1923)
Margitta sa narodila ako druhorodené dieťa Aloisa Baratta-Dragono
a Aloysie Mirbach-Kosmanos v roku 1875 v Poltári. Počas svojho života sa raz
vydala, a to za Petra Sényie Nagy-Unyom 30. októbra 1898 v Budišově.

Norbert Erich Allan Baratta-Dragono (1882 - 1966)
Norbert bol posledné dieťa Aloisa Baratta-Dragono s jeho druhou manželkou, Irmou Dorsan. Tiež sa narodil v Poltári v roku 1882. Norbert bol
dvakrát ženatý. Prvá manželka bola Charlotta Szkall-Lovas, s ktorou mal
dcéru Máriu Margeritu, narodenú v roku 1912. Druhé manželstvo uzavrel
s Adelou Bielou, s ktorou mal dvoch potomkov – René Claire (1923) a Edwin
Egon (1924). Od roku 1904 sa majiteľom tehelne stal Norbert Baratta, ktorý
ju v rokoch 1904 - 1906 dostaval. Továreň sa oficiálne premenovala na
Keramické továrne baróna Norberta Barattu a podniky na ťažbu hliny (Baró
Baratta Norbert keramikai gyárai és agyagbánya vállalatai).
Bol prvorodeným synom Karla Baratta-Dragono. Narodil sa 2. októbra
1829 v Budišově. Počas svojho života sa dvakrát oženil. Prvýkrát v roku
1864 v Kosmonosech s Aloysií Annou Olívií Mirbach (1842 - 1891). Z prvého manželstva mal päť potomkov – dvoch synov (Richarda a Wilhelma) a štyri dcéry (Margittu, Karolinu, Helenu a Hedvigu). Vzťah Aloise
a Johannysa po necelých 14 rokoch ukončil a manželia sa rozviedli. Alois
ale nezaháľal a hneď v roku 1879, teda skoro presne o rok po rozvode
s prvou manželkou, znovu vstupuje do zväzku manželského s Irmou
Dorsan (1855 - 1902) v Budapešti. Irma mu porodila len jedno dieťa, syna
Norberta Ericha Allana. Alois bol v 60. rokoch 19. storočia poverený svojím
otcom Karlom, aby spravoval jeho majetok a fabriky v Poltári. V roku 1865
si dal Alois Baratta-Dragonodal postaviť kaštieľ. Okrem knižnice kaštieľ
obsahoval zaujímavú, bohatú zbierku poľovníckych trofejí, starožitný
cenný nábytok, ako aj artefakty vrátane hodinára Napoleona I., zbierku
obrazov patriacu holandskej škole zo 17. storočia a starú rytinu zo 16.
storočia. V januári roku 1868 tu bol menovaný za prvého poštmajstra.
Pre deti svojich zamestnancov Alois založil v Poltári súkromnú katolícku
školu, ktorej prvým učiteľom bol Ondrej Horváth, pôvodom z Oravy.
Neskôr zásluhou Aloisa bol Ondrej Horváth vyučený za poštového expedienta. Škola existovala 15 rokov. V roku 1899 sa zaslúžil svojím návrhom
o postavenie busty uhorskej kráľovnej a rakúskej cisárovnej Alžbety, prezývanej Sisi, na námestí v Poltári. Alois zomrel vo veku 81 rokov v Poltári,
je pochovaný v tunajšej rodinnej hrobke.

MarieMargerittaBaratta-Dragono ( 1912 - ?)
Mária sa narodila v Poltári v roku 1912 ako prvorodená dcéra Norberta
Ericha Baratta-Dragono a jeho prvej manželky Charlotty Szakall Lovas.

René Chaire Baratta-Dragono (192 3 - ?)
René sa narodila podobne ako jej nevlastná sestra v Poltári, v roku
1923. Bola dcérou Norberta Ericha Baratta-Dragono a jeho druhej manželky Adely Bielej.

Edwin Egon Baratta-Drago (1924 - ?)
Jediný syn Norberta Ericha Baratta-Dragono z jeho druhého manželstva
s Adelou Bielou. Narodil sa v roku 1924 v Poltári.
Po prvej svetovej vojne sa tehelňa dostala do hlbokého regresu, výroba bola dokonca pozastavená. V rokoch 1934 – 1936 tehelňu odkúpila
Tatrabanka, aby ju krátko na to predala Michalovi Kováčovi. Ten odkúpil
prevádzku na dolovanie hliny a v roku 1940 s Františkom Štemberom odkúpil aj celú tehelňu. Tým sa skončila éra rodu Baratta-Dragono v Poltári,
no členovia ich rodu, resp. rodovej vetvy, spojený s mestom Poltár žijú
naďalej roztrúsení po celom svete, najmä v Rakúsku a na Morave.
Alberty.:Novohrad dejiny, Osveta, 1989, s. 289
Korimová.: 2002, s. 145
Cejpková.: Rod Baratta-Dragono, Bakalárska práca,
Masarykova univerzita, Brno
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai · NÓGRÁD
Touto cestou by som sa chcel poďakovať starostovi obce Budišov v Českej
republike Petrovi Piňosovi a kronikárovi obce Budišov Karlovi Pavlíčkovi za
ochotu poskytnúť zaujímavé informácie a fotografie o rode Baratta-Dragono,
ktorý mal v Budišově svoje panstvo.
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár

Richard Karel
Heinrich Gotthard
Baratta-Dragono
(1867 - 1946)
Richard sa narodil 7.
marca 1867 v Poltári
ako prvorodený syn
Aloisa Baratta-Dragono
a Aloysie Mirbach, jeho
prvej manželky.

Zdroj: http://www.
slovenskehrady.sk/
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Technické služby Poltár, s. r. o.
Kúpalisko poltár - obnova kúpa- Kanalizácia mesta Poltár,
liska po odstavení prevádzky
Ulica továrenská
Kúpalisko v Poltári bolo celú letnú sezónu 2020 zatvorené, dôvodom
bol jeho nevyhovujúci stav. Práve z tohto dôvodu sa stretli priamo
na kúpalisku zamestnanci Technických služieb Poltár, s.r.o., so zamestnancami a vedením mesta Poltár, kde došlo k prerokovaniu
a odsúhlaseniu návrhov na riešenie príčin nevyhovujúceho stavu.

Technické služby Poltár, s.r.o., v nadväznosti na závery rokovania vyvíjajú maximálne úsilie a realizujú všetky práce, ktoré sú nevyhnutné na
obnovenie možnosti otvorenia kúpaliska v Poltári.
Medzi najdôležitejšie činnosti patrí: dodávka, osadenie a napojenie novej
čistiarne odpadových vôd; demontáž, dodávka a montáž nových čerpadiel
a s tým súvisiace úpravy potrubia; oprava výtokového otvoru vo veľkom
bazéne; osadenie a ukotvenie schodíkov/rebríkov vo veľkom bazéne; dodávka a montáž roštovej mriežky pre prelivové kanály obidvoch bazénov;
kompletná rekonštrukcia miestnosti prvej pomoci/ošetrovne; kompletná
rekonštrukcia miestnosti pre plavčíkov; opravy sociálnych zariadení; demontáž, dodávka a montáž nových brodísk z nerezového materiálu; kompletné
vyrovnanie betónovej dlažby okolia bazénov (demontáž, podsyp, zhutnenie,
opätovné položenie, škárovanie) vrátane doplnenia chýbajúcich obrubníkov
po celom obvode (dodávka, osadenie do betónového lôžka); kompletné
čistenie bazénov; odstránenie nefunkčných poškodených detských hracích
prvkov v areáli kúpaliska; odstránenie príčin zatekania dažďovej vody do
objektu a následné opravy vnútorných omietok a mnohé ďalšie.
V realizácii sú aj ďalšie úpravy týkajúce sa skvalitnenia pobytu návštevníkov kúpaliska (obnova lavičiek, kompletná úprava zelene, úprava
volejbalového ihriska a iné).

Technické služby Poltár, s.r.o., zrealizovali splaškovú kanalizáciu
v meste Poltár na Továrenskej ulici.
Verejná časť splaškovej kanalizácie sa skladá z gravitačnej vetvy C1,
gravitačnej vetvy C2 a výtlačného potrubia z čerpacej stanice, ktoré je
zaústené do existujúcej kanalizácie na Ulici 9. mája. Časť splaškovej kanalizácie označená ako stoka C1 je situovaná na okraji vozovky miestnej
komunikácie pred RD so zaústením do čerpacej stanice. Bude slúžiť na
pripojenie domových súkromných častí kanalizačných prípojok pre
priľahlé RD.
Stoka C2 bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z Technických
služieb Poltár, s.r.o., a STK - Tatra Leasing, s.r.o., so zaústením opäť do
čerpacej stanice.
Z čerpacej stanice sa splaškové vody „presmerujú“ osobitným výtlačným potrubím (v súbehu s gravitačnou vetvou C1 a zároveň protismerne
a v ďalšej trase následne samostatne) do existujúcej stoky DN600 na Ulici
9.mája odvádzajúcej splaškové vody do ČOV.
Súčasťou zrealizovanej gravitačnej kanalizácie DN300 je 6 ks šachiet
DN1000 z typových betónových kanalizačných prvkov, dodávka a montáž
čerpacej stanice vrátane NN prípojky.

Kosenie v meste Poltár

Údržba cesty
na Prievranu

V rámci verejnoprospešných prác Technické služby Poltár, s.r.o., zabezpečujú pre mesto Poltár kosenie trávnatých plôch verejnej zelene
vrátane obkášania krovinorezmi, ako aj kosenie plôch verejných
cintorínov v meste Poltár a jeho mestských častiach - v Zelenom
a v Slanej Lehote. K dnešnému dňu Technické služby Poltár, s.r.o.,
pokosili všetky plochy už 4-krát.

Technické služby Poltár, s.r.o., zabezpečili opakovanú údržbu cesty
na Prievranu z dôvodu poškodenia
cestného telesa výtlkmi.

Ku skrášleniu mesta prispeli Technické služby Poltár, s.r.o., aj vyvesením
kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia a zakúpením visiacej ozdobnej
zelene (petúnie/surfínie). Kvetináče sú umiestnené na Železničnej ulici,
Ulici slobody a Školskej ulici.

Radosť a
bezpečnosť detí
Hojdačka na detskom ihrisku je
opäť bezpečná. Pracovníci z Technických služieb v Poltári sa postarali
o opravu detskej hojdačky, ktorá
opäť môže slúžiť deťom.

Ing. Adela Palíková, Technické služby Poltár
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