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Milí Poltárčania
Stíšenie, radosť, pochopenie,
láskavosť - tieto a možno ešte
priehrštie iných slov by sme mohli
použiť ako charakteristiku na čas
adventu. Vedie nás ku koncu roka,
v ktorom vnímame, že bol iný ako
roky pred ním. Menej sme sa stretávali, zrúškovateli sme. Hodnota
života a zdravia je tou najvyššou,
akú poznáme. Aj hodnota rodiny,
tej betlehemskej, ktorá očakáva
najradostnejší príchod. Súdržne
a láskavo.
Aj naše mesto píše príbehy láskavých rodín. O čo viac ťažkostí rodiny prekonávajú, o to viac láskavosti
si doba žiada. Mám rada obdobie
príprav. Jemné sneženie, dojímavé
príbehy, ktoré sa stali alebo ešte iba
stanú. Mám rada obdobie príprav
v nás i mimo nás. Chuť pomáhať
a zostať. Aby malé hrejivé prípravy
prispeli k veľkým veciam. Aby sa pri
adventom venci pristavili veriaci
i neveriaci a postupne sa s nehou
a v tichosti priblížili k výnimočnému a zázračnému vianočnému
času.
Čas adventný je naplnený hlbokou symbolikou, je charakteristický
konaním dobra. Počas tohto obdobia aj v našom meste organizujeme
individuálne charitatívne akcie, aby

Vianoce krásne a čisté
ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom
rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko
sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska
a dobro naplní.
Nielen na Vianoce
a na Nový rok,
ale počas všetkých dní,
želáme vám úspešný
a šťastný nový rok.

sme ešte intenzívnejšie pomohli
tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Využime naplno požehnaný čas
štyroch týždňov, aby sme s čistým
srdcom mohli vzdať úctu Bohu,
ktorý prichádza v podobe betlehemského dieťaťa. Zdvihnime hlavu a kráčajme s očami uprenými na
našich blízkych, priateľov, na tých,
ktorých nosíme vo svojom srdci, ale
aj na osamotených, núdznych, ktorí našu pomoc potrebujú. Žijeme
„veľmi rýchlo“ a celý svet je uponáhľaný. Hromadia sa problémy, ktoré
mnohokrát filtrujeme na tých, ktorí
s nimi nemajú nič spoločné.
Zabudnime na každodenné
problémy, staré sváry a zažehnajme všetku zlosť a nenávisť, aby

sme k vianočným sviatkom vykročili s čistým srdcom. Spomeňme
si na svojich blízkych, priateľov,
známych, ale aj na všetkých tých,
ktorí už nie sú medzi nami. Vráťme
sa v spomienkach do detstva, ku
všetkému, čo nám na tvári vyčaruje
úsmev šťastia. V tieto dni sme si
bližší ako inokedy, vieme sa tešiť
z maličkostí a najväčšiu radosť
nám robí tešiť iných čo i len milým úsmevom. Vidieť odraz šťastia
v očiach našich detí, ale aj v očiach
všetkých tých, ktorí sú nášmu srdcu
blízki, je neopísateľným pocitom.
Želám si, aby sme boli k sebe
deň za dňom ohľaduplnejší, milší
a ochotní rozdávať dobro a pomoc
tým, ktorí ju potrebujú, aj keď len
v podobe pekných slov a úsmevov.
Ak sa nám podarí v takomto duchu
zdieľať aj bežné dni, budeme sami
so sebou spokojnejší a svet bude
krajší.
Prajem vám všetkým, vážení Poltárčania, krásne a ničím nerušené
prežitie adventného i vianočného obdobia, hlavne veľa zdravia,
šťastia, božieho požehnania a veľa
osobných ako aj pracovných úspechov.
Martina Brisudová,
primátorka mesta

Číslo 6/2021

Mestský
kalendár ako
súčasť každej
domácnosti
Mesto Poltár si už druhý rok
pre svojich občanov pripravilo stolový kalendár na rok
2022, ktorý pochádza z dielne
mestskej samosprávy.
V kalendári sú k dispozícii
kontaktné údaje mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti. Stolový kalendár
ponúka množstvo výhod. Používatelia si v ňom nájdu termíny zvozu odpadu, fotografie
z mestských podujatí, zaujímavé
momenty zo života nášho mesta, ako aj fotografie zachytávajúce prekrásnu prírodu Poltára
a jeho okolia.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár

Vianočné prianie
Onedlho k nám prídu dni vyšívané striebrom a zlatom, dni ľudského tepla
a svetla, dni lásky a pokoja, dni dobrých skutkov a ochoty byť lepšími.
V týchto dňoch je slovo a pieseň mostom, ktorý spája, a vtedy sme si všetci
blízki. Nech v dome vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu, keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí a láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček vo vašich domovoch zazvoní.
Nech trvá tento deň vo svojom krásnom čare, čo v láske roznáša cengot zvončekov
dobrej vôle. A každé miesto na zemi nech sa premení v jednu veľkú rodinu.
Nech znejú zvony čarokrásnych Vianoc a nech sa vo vašich srdciach rozhostí
pokoj, láska a radosť.
		
To vám praje
primátorka a kolektív zamestnancov mesta Poltár

2 SAMOSPRÁVA

Poltársky

občasník

Zima 2021 Číslo 6/2021

www.poltar.sk

Návrh rozpočtu mestské zastupiteľstvo
prerokuje 16. decembra
Mesto Poltár zverejnilo na svojej webovej stránke návrh rozpočtu
na rok 2022.

Súčasťou bežných príjmov sú získané transfery, napr.:
- transfer na vytvorenie pracovných miest vo forme miestnej občianskej
poriadkovej hliadky z MV SR v celkovej výške 93 824,79 EUR (na dva
roky)
- transfer na podporu opatrovateľskej služby v meste Poltár z MPSVaR SR
vo výške 489 600,00 EUR (na dva roky).

Návrh na roky 2022 – 2023 - 2024 je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané obdobie
a na základe rozpočtových požiadaviek doručených od jednotlivých
rozpočtových organizácií, obchodných spoločností a oddelení.
Mestské zastupiteľstvo návrh prerokuje na svojom zasadnutí dňa 16.
decembra. Do 10. decembra je možné k návrhu podávať pripomienky
e – mailom na adresu: nina.kurakova@poltar.sk.
Na základe prognóz je návrh rozpočtu zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočtové požiadavky na rok 2022, ktoré boli predložené jednotlivými
oddeleniami a poslancami mestského zastupiteľstva, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené
menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú
legislatívu.

Súčasťou kapitálových príjmov sú získané transfery, napr.:
- kapitálový transfer na zakúpenie a montáž nových autobusových zastávok z MAS Hornohrad vo výške 75 000,00 EUR
- kapitálový transfer na modernizáciu technického vybavenia Základnej
školy na Ulici školskej vo výške 90 139,91 EUR
- kapitálový transfer na vybudovanie inkluzívneho detského ihriska
v areáli mestského kúpaliska vo výške 50 000,00 EUR
- kapitálový transfer na rozšírenie a skvalitnenie pešej zóny vo výške
305 667,48 EUR

Rozpočet na rok 2022 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté
vo výške 8 135 288,45 EUR.

Celkové výdavky sa predpokladajú vo výške 8 135 288,45 EUR. Podrobnejší opis výdavkov je uvedený v tabuľke:

PRÍJMY

Schválený
Očakávaná
rozpočet 2021 skutočn. 2021
2 978 733,88
2 813 672,54
410 141,00
516 552,27
2 407 955,45
2 388 463,53

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Príjmy rozpočtových
276 195,00
organizácií
Bežné príjmy
6 073 025,33
Kapitálové príjmy
260 266,44
Príjmové finančné
1 967 037,79
operácie
SPOLU príjmová časť
8 300 329,56
rozpočtu

Schválený
Očakávaná
rozpočet 2021 skutočn. 2021

Návrh 2022

VÝDAVKY

2 794 261,76
425 309,89
2 606 650,28

Bežné výdavky MSÚ
2 724 405,95
bez RO
Bežné výdavky roz2 858 253,00
počtových organizácií
Bežné výdavky spolu
5 582 658,95
Kapitálové výdavky
2 694 868,89
Výdavkové finančné
22 801,72
operácie
SPOLU výdavková
8 300 329,56
časť rozpočtu

278 650,00

278 650,00

5 997 338,34
357 749,64

6 104 871,93
703 262,19

2 274 073,09

1 327 154,33

8 629 161,07

8 135 288,45

Mesto má nového
viceprimátora

Návrh 2022

2 332 478,07

2 732 202,90

3 012 866,32

2 931 470,00

5 345 344,39
1 189 775,52

5 663 672,90
2 375 828,03

23 499,52

95 787,52

6 558 619,43

8 135 288,45

Mgr. Nina Kuráková, MsÚ Poltár

Noví poslanci zložili sľub

Zástupcom primátorky mesta sa
stal poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári Ján Kromholc.
Primátorku mesta zastupuje
v rozsahu určenom v písomnom
poverení od 22. novembra 2021.
Vo funkcii vystriedal JUDr. Bronislavu Garajovú, ktorá sa dňa 7. októbra 2021 vzdala poslaneckého
mandátu. Viceprimátorovi Jánovi
Kromholcovi želáme veľa zdravia,
síl a úspechov pri napĺňaní výziev
v prospech rozvoja mesta Poltár.
-red-

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
16. decembra 2021 o 9.00 hod.

Novozvolení poslanci Marián
Korimčák a Ing. Jozef Žilík 8.
novembra 2021 v obradnej sieni mesta slávnostne zložili zákonom predpísaný poslanecký
sľub do rúk primátorky Martiny
Brisudovej.
Marián Korimčák získal vo voľbách do orgánov samosprávy mesta konaných dňa 10. 11. 2018 šiesty
najväčší počet platných hlasov vo
volebnom obvode č. 1, kde kandidoval za Slovenskú národnú stranu.
Ing. Jozef Žilík získal vo voľbách
do orgánov samosprávy mesta konaných dňa 10. 11. 2018 siedmy

najväčší počet platných hlasov vo
volebnom obvode č. 1, kde kandidoval za politickú stranu Smer
- sociálna demokracia. Poslanci tak
nahradili uprázdnené miesta po
JUDr. Bronislave Garajovej a Karolovi Švingálovi, ktorí sa 8. 10. 2021
vzdali poslaneckých mandátov. Po
zložení poslaneckého sľubu obaja
poslanci zasadli do poslaneckých
lavíc, kde pokračovali v rokovaní
mestského zastupiteľstva.
Obom novozvoleným poslancom želáme veľa úspechov v práci
poslanca Mestského zastupiteľstva
v Poltári.
Mária Šnúriková, MsÚ Poltár
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Na slovíčko s primátorkou mesta
Martinou Brisudovou
O pár dní tu máme nový rok.
Všetci veríme, že bude lepší. Ten
súčasný totiž sprevádzala pandémia, mnoho vecí skomplikovala, či úplne zastavila. Aj napriek
tomu máme za sebou dvanásť
náročných mesiacov. Ani počas
tohto obdobia mestská samospráva nezaháľala a podarilo sa
dokončiť niekoľko rozbehnutých
projektov. Aký bol pre Poltár rok
2021? Opýtali sme sa na to primátorky mesta Martiny Brisudovej.
Pani primátorka, ako hodnotíte
rok 2021?
December býva spravidla spojený s bilancovaním. Počas roka sme
čelili ďalšej vlne pandémie, ktorá
menila vývoj slovenskej ekonomiky na neistý a menej predvídateľný. V našich školách, škôlkach,
zariadeniach sociálnych služieb,
na úrade či v prevádzkach sme
dodržiavali sprísnené epidemické
opatrenia. Športové a kultúrnospoločenské podujatia fungovali
obmedzene a námestia s výnimkou septembrových dní mesta
zostali takmer vyľudnené. Tento
rok nepatril k najľahším pre našu
mestskú samosprávu. Často sme
hľadali financie na zabezpečenie
potrebných opatrení a niektoré plány sme museli korigovať. Napriek
tomu vnímam aj svetlé momenty,
pretože sme intenzívne pomáhali
tým najzraniteľnejším obyvateľom
donáškou liekov, darovaním potravín a ošatenia či riešením bytovej

situácie. Operatívne sme reagovali
aj na vyhlásené výzvy, pripravovali
projekty a boli sme úspešní v získavaní mimorozpočtových zdrojov.
Podarili sa nám aj mnohé významné investičné akcie pre naše mesto.
Jedným z najradostnejších zistení bolo, že ľudia v týchto ťažkých
časoch najviac dôverujú mestskej
samospráve. To ma napĺňa optimizmom a nadšením ešte viac prehlbovať dôveru v mestskú samosprávu.
Byť našim obyvateľom nablízku tak,
aby vedeli, že je tu vždy niekto, kto
im pomôže. Poďme sa ale venovať
pozitívnym veciam, tých menej príjemných už bolo dosť.
Čo konkrétne priniesol aktuálny
rok?
Za ostatných dvanásť mesiacov
sa nám podarilo dokončiť niekoľko
rozbehnutých projektov. Za kľúčovú považujem obnovu verejných
budov, ktoré sme zdedili v zlom
technickom stave. Azda najkomplexnejšou rekonštrukciou prešiel
kultúrny dom a vynovené námestie
pred ním. Čiastočne zrekonštruovaný je aj Kultúrny dom v Slanej
Lehote, ktorý tak môže slúžiť na
kultúrno-spoločenské stretnutia
obyvateľom tejto mestskej časti. Investičné akcie boli tento rok intenzívnejšie sústredené aj na našom
najväčšom sídlisku. Vyriešili sme dlhodobý problém nefunkčnej kanalizácie v priestore garáží, vybudovali
sme dažďovú kanalizáciu, sľúbenú
cestu a prístup ku garážam na Ulici

13. januára. Aktuálne finišujeme na
obnove chodníkov na Fučíkovej
a Sklárskej ulici. V Základnej škole
na Ulici slobody sme pre školákov
napríklad zrekonštruovali sociálne
zariadenia, v Základnej škole na
Školskej ulici pribudla tartanová
bežecká dráha. Za úspech po niekoľkoročnom snažení považujem aj
vybudovanie verejného vodovodu
na Kanadskej ulici, teší ma, že jej
obyvatelia už majú prístup k pitnej
vode. Začali sme s prácami na rozšírení mestského cintorína a čiastočnou rekonštrukciou prešiel aj dom
smútku. V spolupráci s poslancom
Jánom Skýpalom sa nám podarilo
vynoviť futbalové ihrisko v areáli TJ
Sklotatran Poltár. Ale mám radosť
aj z maličkostí, ktoré urobia mesto
krajším. Napríklad hojdačka pre mamičky v parku pri mestskom úrade
alebo veľkorozmerné kraslice, ktoré
farebne stvárnili naše školy. Príjemným spestrením leta je aj veľkorozmerný nápis POLTÁR na Námestí
osloboditeľov či zvonička šťastia,
ktorá plní priania tých, ktorí zazvonia. Najviac ma však teší pomoc
a spolupráca. Sociálny šatník zriadený v našom meste či darovanie
potravín rodinám s nižším príjmom
je možnosťou konať dobro ukryté
v maličkostiach.
Aké sú Vaše ambície v budúcom
roku?
Jednoduché. Neustále sa snažiť
zlepšovať život v našom meste.
S úsmevom hovorievam, že ak

Rekonštrukciu Kanadskej ulice
plánujeme realizovať
z mimorozpočtových zdrojov
Na základe vyhlásenej výzvy
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja, mesto Poltár podalo žiadosť, ktorej cieľom bolo získať
mimorozpočtové zdroje na rekonštrukciu spevnených plôch
na Kanadskej ulici.
Mesto Poltár sa snaží aj v tomto
projekte získať ďalšie mimorozpočtové zdroje na rekonštrukcia
cesty a chodníka na Kanadskej
ulici. V mesiaci júl 2021 bola po

intervenciách primátorky mesta
začatá výstavba vodovodu v úseku
od Obvodného oddelenia PZ SR po
križovatku s Ulicou 9. mája. Stavebníkom bola Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica a zhotoviteľom stavby bola spoločnosť TERRA PRESS,
s. r. o., Banská Bystrica. Výstavba
vodovodu na Kanadskej ulici bola
úspešne dokončená a odovzdaná.
Komunikácia a chodník sú v nevyhovujúcom stave a vyžadujú si
celkovú rekonštrukciu. V prípade
úspešnosti projektu mesto môže
získať na opravu spevnených
plôch na tejto ulici 142 454,80 €

a dofinancuje to sumou minimálne 7 498,12 €. V rámci hlavných
aktivít sa dobuduje aj chýbajúca
časť chodníka medzi rodinnými
domami s popisnými číslami 257
až 259. Nová cesta tak bude slúžiť nielen obyvateľom Kanadskej
ulice, ale aj rodičom, ktorí vodia
svoje deti do materskej školy a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc OO
PZ SR v Poltári. O tom, či bol náš
projekt úspešný, budeme čitateľov mestských novín informovať
v nasledujúcom vydaní.
Ing. Jana Hájičková,
MsÚ Poltár

nemám urobiť všetko, čo je v mojich silách pre ľudí, potom bola ich
dôvera vo mňa zbytočná. Treba
povedať, že mám pri sebe skvelý
tím zamestnancov, ktorí sa snažia
robiť pre rozvoj mesta maximum.
Tiež poslancov, ktorí verím, že aj
naďalej budú prijímať zodpovedné rozhodnutia. A mám ľudí, ktorí
mi veria, držia palce a vysielajú
pozitívnu energiu. Preto sa oplatí
zabojovať. Napríklad v predkladaní
projektov a získavaní financií do
mestského rozpočtu. Darí sa nám.
Najbližšie dva roky by sme mohli
seniorom poskytovať opatrovateľskú službu a refinancovať náklady
na mzdy a odvody opatrovateľov,
tiež vybudovať pešiu zónu v meste
alebo ďalšie detské ihrisko. Aktuálne pripravujeme projekty, ktoré sa
týkajú priemyselného parku Jelšoviny, rekonštrukcie komunikácie na
Kanadskej ulici či opravy športovej
haly na sklárskom sídlisku. Pre samosprávu je však alfou a omegou
v oblasti zapájania sa a realizovania projektov z mimorozpočtových zdrojov schválený rozpočet.
Budeme sa naďalej snažiť, veď
naši obyvatelia si zaslúžia krajšie
mesto, v ktorom sa bude lepšie žiť.
Ďakujem všetkým Poltárčanom za
pomoc a trpezlivosť pri zvládaní
tak náročného obdobia, aké prežívame. Buďte zdraví, dávajte si na
seba pozor a nech je nadchádzajúci rok pre vás, vaše rodiny a naše
mesto priaznivejší!
-red-

Editoriál
Vážení Poltárčania,
milí čitatelia,
držíte v rukách posledné tohtoročné vydanie mestských novín.
V tomto čase sa život spomalil,
pretože sa celá krajina ocitla
v lockdowne. Zostáva veriť, že
toto opatrenie pomôže a bude
viesť k životu bez obmedzení,
po ktorom tak všetci túžime.
Blížia sa Vianoce, pre mnohých najkrajšie sviatky roka.
Tie tohtoročné nebudú ani tak
o darčekoch, ale o prítomnosti
ľudí, ktorých máme radi. Budú
o dôležitosti byť spolu. Redakcia
Poltárskeho občasníka vám želá
pevné zdravie a pekné sviatočné dni prežité s tými, ktorých
blízkosť hreje na duši.
- red-
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Úspešné stavebné investičné akcie v meste
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Slobody 2

Mesto Poltár v rámci skvalitňovania služieb
pre občanov, ako aj skrášľovania celkového vzhľadu mesta zrealizovalo v roku 2021
viacero aktivít, rekonštrukcií a iných úprav,
aby sa občanom nášho mesta žilo ľahšie
a krajšie.

Nutnú rekonštrukciu
si vyžiadali dosluhujúce sociálne zariadenia
v Základnej škole na
Ulici slobody, ktoré sa
nachádzali už v doslova havarijnom stave.
Po rekonštrukcii obnášajúcej vymurovanie
deliacich priečok, úpravu rozvodov, osadenie
nových zariaďovacích
predmetov, nové stierky, obklady, dlažby, maľby, osadenie svetiel,
výmenu dverí, a i. vznikli krajšie a hlavne plne
funkčné toalety pre naše deti.

Prinášame rekapituláciu najvýznamnejších
projektov pre naše mesto v roku 2021:

Kompletná rekonštrukcia Kultúrneho
domu v Poltári

V roku 1963 bol v našom meste slávnostne
otvorený kultúrny dom v jeho pôvodnej podobe. Svoju funkciu plnil na 100 %, ale zub času sa
na budove podpísal, následkom čoho mesto začalo s jeho celkovou rekonštrukciou za pomoci
získaného nenávratného finančného príspevku
od Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky.
Rekonštrukciou prešiel kompletne celý interiér, fasáda aj strecha. Kultúrny dom má teda
úplne nový šat zvonka a v jeho útrobách sa
nachádza nové moderné zasúvacie hľadisko.

Kultúrny dom - kanalizácia

Okrem vynovenia budovy kultúrneho domu
bolo potrebné nahradiť aj nefunkčnú časť kanalizačnej prípojky pre splaškové vody vedúcu
medzi kultúrnym domom a budovou COOP Jednoty. Boli osadené kanalizačné rúry a odbočky
pre napojenie vnútornej kanalizácie, pripojené
boli dve kontrolné šachty. Takto zrekonštruovaná kanalizácia bola napojená do hlavnej
vetvy verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa na
Ulici slobody.

Splašková kanalizácia Továrenskej
ulice

Obyvateľom Poltára v niektorých jeho častiach ešte stále chýba kanalizácia. Jednou z ulíc,
kde sa splašková kanalizácia donedávna nenachádzala, bola Ulica továrenská. Mesto verejnú
časť hlavnej vetvy kanalizácie už vybudovalo.
Keďže výškové pomery v danej oblasti neu-

možnili celkové odkanalizovanie, gravitáciou
bola jedna časť kanalizácie vybudovaná ako
výtlačná vetva za pomoci osadenia čerpacej
stanice a dve časti kanalizačného potrubia ako
vetvy gravitačné.
Obyvatelia priľahlých nehnuteľností a prevádzok sa po vybudovaní svojich domových prípojok budú môcť napojiť na verejnú kanalizáciu,
čím bude zabezpečená a skvalitnená likvidácia
splaškov na predmetnej ulici.
Ulice továrenskej sa týka aj ďalšia časť plánovaných prác pre skvalitnenie života občanov,
a to asfaltovanie časti cesty III. triedy a hlavne
celej časti miestnej komunikácie spolu s pokládkou zámkovej dlažby na chodníky a na miesta
určené pre parkovanie automobilov majiteľov
rodinných domov Ulice továrenskej.

Turecký most v mestskej časti Zelené
Prvú a druhú etapu
rekonštrukcie tureckého mosta v Zelenom,
ktorá zahŕňala celkovú rekonštrukciu a záchranu spodnej časti
stavby a pilierov a následne výmenu koruny
parapetných múrikov,
mesto postupne zrealizovalo.

Vstupné tabule do mesta
Mesto Poltár zmodernizovalo vstupy do
mesta, pričom klasické
oceľové tabule nahradilo novými murovanými v úplne inom
štýle. Na prvý pohľad
tak obyvatelia mesta
ako aj prichádzajúci
návštevníci uvidia na
vstupných tabuliach
dominantný mestský
erb a krátku informáciu
o tehliarskej a sklárskej
tradícii.

Mestské informačné tabule

Najnovšie a najdôležitejšie informácie týkajúce sa mesta Poltár nájdete v nových moderných
informačných tabuliach s osvetlením. Osadené
sú oproti Mestskému úradu Poltár na Železničnej ulici.

Dokončenie 2. etapy sa nieslo v duchu úpravy
zameranej na ručné opracovanie pieskovcových blokov a výškové preosadenie niekoľkých
kusov blokov kvôli plynulejšej línii oblúka koruny parapetných múrikov v úzkej súčinnosti
so zástupcami Krajského pamiatkového úradu
v Banskej Bystrici.

Futbalové ihrisko v Poltári

Futbalové ihrisko v Poltári „vychovalo“ veľmi
veľa šikovných a významných futbalových hráčov a zaslúži si revitalizáciu. Mesto preto aktívne uchopilo túto myšlienku a celému trávniku
doprialo nový, doteraz chýbajúci zavlažovací
systém.
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Dom smútku v Poltári

Mesto Poltár v neposlednom rade pamätá
aj na dom smútku, a tak postupnou rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia, zariadenie
pre pohrebné služby, bolo namontované výkonnejšie chladiace zariadenie, do obradnej
miestnosti bola osadená veľkoplošná obrazovka
pre videoprojekcie počas smútočných obradov,
osadené boli úspornejšie vykurovacie telesá
a sterilizátor vzduchu a došlo k výmene väčšiny
okien a dverí.

Rozšírenie mestského cintorína

Mesto Poltár začalo s realizáciou rozšírenia
kapacít mestského cintorína. Uskutočnili sa
búracie práce, v rámci ktorých bolo demontované staré oplotenie v dĺžke približne 160 m
a odstránená náletová vegetácia. V rozšírenej
časti je navrhované nové betónové oplotenie
a chodník, ktorý bude napojený na spevnenú
plochu za domom smútku. Realizáciou projektu rozšírenia cintorína vznikne 96 nových
hrobových miest.

Vybudovanie dažďovej kanalizácie
a účelovej komunikácie medzi
garážami na Ulici 13. januára

Mesto Poltár odstraňuje dlhoročné problémy
ohľadom nevyhovujúcej príjazdovej komunikácie ku starým garážam na Ul. 13. januára.
Projekt je zameraný na vyriešenie hneď dvoch
problémov, prvým z nich je odvod a likvidácia
dažďových vôd, ktorý riešila prvá etapa spomínanej rekonštrukcie. Druhým je rekonštrukcia
existujúcej účelovej komunikácie slúžiacej ako
príjazdová cesta do garáží, ktorá je momentálne vo fáze prebiehajúcej výstavby. Výsledkom
tejto etapy bude nový asfaltový povrch účelovej
komunikácie medzi garážami, ako aj výstavba
úplne nových dvorov a vjazdov do jednotlivých
garáží.

Kultúrny dom v Slanej Lehote

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Slanej
Lehote má zabrániť zatekaniu dažďových vôd
zo strechy do interiéru. Ďalej boli vymenené výplne otvorov, osadená nová keramická dlažba,
opravené omietky, vymaľovaný interiér a osadené nové sociálne zariadenia.
Obnovený kultúrny dom ponúkne v mestskej
časti príjemnejšie prostredie pre ľudí a zároveň
jeho plnohodnotné vyžitie.

Oprava strechy – dom služieb

Problém zatekania do budovy domu služieb sa podarilo mestu vyriešiť, došlo k oprave
v miestach zatekania cez strešnú konštrukciu,
čím sa úspešne zabránilo ďalšej škode na majetku mesta.

Obnova mestského kúpaliska

Zberný dvor v meste Poltár

S ambíciou zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov sme vybudovali v meste Poltár chýbajúci
zberný dvor, kde sa spoločne budeme môcť
zbaviť drobného stavebného odpadu, textilu,
veľkoobjemového odpadu, ale aj biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý bude
následné oprávnenou osobou, resp. organizáciou ďalej zhodnotený, resp. zneškodnený.

Najnutnejšie opravy kúpaliska boli zrealizované, a tak sa v letnej sezóne 2021 mohla
prevádzka kúpaliska otvoriť. Obnovou prešli
časti kúpaliska bežnému návštevníkovi viditeľné (zrekonštruovaná bola ČOV, vymenené
kompletné prekrytie prelivových žľabov, došlo
k podsypaniu a vyrovnaniu betónovej dlažby,
pribudli ležadlá a slnečníky), ale hlavne tie skryté za múrmi prevádzkovej budovy (výmena
čerpadiel, úprava rozvodov a iné).

Rekonštrukcia chodníkov
MŠ Kanadská

Kompletným prestrešením vstupu do Materskej školy na Kanadskej ulici sa podarilo uľahčiť
život našim najmenším, ich rodičom aj pani
učiteľkám. Všetci tak budú pred vstupom do
budovy škôlky chránení v čase prudkého slnka, padajúceho snehu a hlavne za daždivého
počasia.

Chodníky v meste sa dlhodobo nachádzali v stave, keď chôdza po nich nebola, hlavne
v daždivých dňoch, pohodlná a už vôbec nie
bezproblémová, preto mesto Poltár chodníky
postupne obnovuje. Zrekonštruované sú chodníky na Sklárskej a Fučíkovej ulici. Postupne dôjde
k úprave chodníka ku Coop Jednote a ďalších.
Veríme, že chôdza mamičiek s kočíkmi a športovanie našich mladých korčuliarov budú po
rekonštrukcii chodníkov už bezproblémové.

Rekonštrukcia knižnice v Zelenom

Jednou z mestských budov v zlom technickom stave bola aj bývalá knižnica v mestskej
časti Zelené. Aktuálne sme pristúpili k rekonštrukcii strechy tak, aby do budovy ďalej nezatekalo, pretože každá, aj tá najkvalitnejšia strecha
či strešná krytina, má svoju životnosť.
Strecha teda časom prestala spĺňať svoju
funkciu a pod strešnú krytinu prenikal sneh,
voda, netesnila pred vetrom a mala aj ďalšie
estetické poškodenia.
Počas rekonštrukcie dôjde k čiastočnej výmene krokiev, doplneniu hydroizolácie a kompletnej výmene strešnej krytiny, aby sa história starých čias zachovala aj pre budúcu generáciu.

Ing. Adela Palíková, MsÚ Poltár
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Participatívny rozpočet

Zrealizované nápady na zlepšenie života v meste
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
na svojom zasadnutí dňa 22. 02.
2021 schválilo Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár
na rok 2021. V schválenom rozpočte mesta bolo na tento účel
vyčlenených 15 000 EUR. Maximálna suma na podporu jedného projektu bola 1 500 EUR. Na
oddelenie financií, daní a správy
majetku bolo doručených 10 projektových návrhov, z ktorých bolo
podporených a zrealizovaných 9
projektov.

SCHVÁLENÉ
A REALIZOVANÉ PROJEKTY:
Oddychová zóna Zelené

Náš park na Zelenom –
poďme ťa skrášliť

POPIS: Realizácia projektu je snaha
obyvateľov mestskej časti Zelené
dobudovať park na Zelenom, kde
sa obyvatelia tejto mestskej časti
najčastejšie stretávajú. Mestská časť
Zelené nemá k dispozícii kultúrny
dom, knižnicu či miestnosť na organizovanie posedení a aktivít pre
deti. Tento park je príjemné miesto
a obyvatelia si ho patrične chránia
a s láskou sa o tento parčík starajú.
V parku sa nachádza nová lanová
pyramída pre deti.
PREDKLADATEĽ: Mgr. Gabriela
Gaberová
STAV: Zrealizované
SUMA:1 500,00 EUR

POPIS: Cieľom projektu bolo vytvoriť pri kostole v Zelenom priestor na
oázu pre členov cirkevného zboru
ECAV, ale aj pre mamičky s deťmi,
mladé rodiny a turistov, ktorí už v súčasnosti navštevujú túto lokalitu.
PREDKLADATEĽ: Bc. Slávka Srnišová
STAV: Zrealizované
SUMA: 1 276,59 EUR

Hráme sa vonku, sedíme
kultúrne 2 – Slaná Lehota

Uchovajme si históriu pre
budúce generácie – ženský
ľudový kroj

POPIS: Projektom „Hráme sa vonku,
sedíme kultúrne 2“ nadväzujú obyvatelia mestskej časti Slaná Lehota
na projekt z minulého roka. Cieľom
projektu bolo zakúpenie stoličiek
a dokúpenie stolov do priestorov
Kultúrneho domu v Slanej Lehote.
Zároveň sa vybudovalo basketbalové (streetballové) ihrisko, aby sa deti
nemuseli hrať s loptou na ceste.
PREDKLADATEĽ: Anna Turoňová
STAV: Zrealizované
SUMA: 1 427,18 EUR

POPIS: Zámerom predkladaného projektu je
ovplyvniť kultúrny život v meste
a zároveň podporiť vzťah ku
kultúrnym tradíciám a folklóru
prostredníctvom
estetickej a emocionálnej stránky historického dedičstva. Jedným z najvýraznejších
prvkov ľudovej kultúry na Slovensku bol ľudový kroj. Toto národné
bohatstvo nám zostalo uchované
v kolorovanej rytine podľa akvarelu
Bikessyho z roku 1816 pod názvom
Ženský kroj zo Zeleného a Poltára. Tradičný odev je sprístupnený
v priestoroch Kultúrneho domu
v Poltári.
PREDKLADATEĽ: Marta Kupčeková
STAV: Zrealizované
SUMA: 1 500,00 EUR

ho patrične chránia. Cieľom je do
altánku dokúpiť sedenie pre rodičov, ktorí sa do parku chodia hrať
s deťmi. V altánku bola dobudovaná
dlažba a osadené zrubové sedenie.
PREDKLADATEĽ: Ing. Peter Macove
STAV: Zrealizované
SUMA: 1 440,49 EUR

Zachovajme históriu pre
budúce generácie – Kultúra –
mužský dobový odev

POPIS: Kroj sa považuje za umelecké dielo v tradičnej kultúre a hmotné
kultúrne dedičstvo. Kroje ako celok
sú súčasťou identity nášho regiónu. Človek v kroji nebol anonymný.
Svojím odevom hlásal príslušnosť
k určitému územiu, ku konkrétnemu ľudskému a duchovnému spoločenstvu. Zároveň sa cítil byť viazaný
jeho zvyklosťami, morálkou a mal
povinnosť zachovávať dobré meno
svojho spoločenstva. Kroj duchovne
spájal ľudí. Každý mal právo nosiť
kroj, ktorý ho povznášal, dával dôstojnosť a noblesu. V meste Poltár
sme doposiaľ nemali k dispozícii
tradičný mužský dobový odev. Aktuálne je sprístupnený v priestoroch
Kultúrneho domu v Poltári.
PREDKLADATEĽ: Mgr. Ivana Trhanová
STAV: Zrealizované
SUMA: 1 050,00 EUR

ukázať na nový inovatívny spôsob
spoločenskej hry, ktorú je možné
hrať osobne, resp. prostredníctvom
nadrozmerných figúrok v exteriéri.
Pri samotnej hre sa cvičí percepcia
(sledovanie políčok), matematika
(spočítavanie) a pohyb. Človeče,
nehnevaj sa je známa spoločenská
hra, ktorú môžu hrať deti, dospelí
i seniori. Táto hra stmeľuje kolektív,
je zábavná, minimalizuje napätie,
povzbudzuje k sebakontrole a k spolupráci. Hra je umiestnená na verejnom priestranstve v priestoroch
mestského kúpaliska. Hru môžu hrať
štyri farebne rozlíšené družstvá, t. j.
16 hráčov.
PREDKLADATEĽ: Mgr. Marcela Golianová
STAV: Zrealizované
SUMA: 1 499,96 EUR

Školský plot nás volá –
poďme von od stola

Spoznaj zem cez dotyky – MŠ
Sklárska

Náš altánok na Zelenom –
poďme ťa skrášliť

POPIS: Obyvatelia mestskej časti
Zelené si v roku 2019 z participatívneho rozpočtu vybudovali altánok.
Je to príjemný kútik a obyvatelia si

POPIS: Areál materskej školy je veľký
a je možné v ňom plniť dostatočné
množstvo aktivít a efektívne využívať priestor. Prioritou je vytvorenie
pocitovej cestičky blízko stromov,
ktorá by slúžila k poznávaniu rôznych prírodných materiálov, aby
ich deti objavovali, skúmali prírodu
a vytvorili si k nej kladný vzťah. Rozvíja u detí postreh, pohotovosť, obratnosť a emócie. Súčasťou cestičky
je kôra, drevo, mach a kamienky.
PREDKLADATEĽ: PhDr. Katarína
Koldová
STAV: Zrealizované
SUMA: 996,10 EUR

Živé človeče pre naše mesto

POPIS: Projektovým zámerom Živé
človeče pre naše mesto je prostredníctvom hry dať životu zmysel, po-

POPIS: Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia rozsiahleho
oplotenia areálu Materskej školy
na Ulici kanadskej. Oplotenie bolo
v stave nutnom opravy. Pôvodná
línia plota je zachovaná. Opravil sa
rozpadnutý betónový múrik, maľovalo sa existujúce pletivo, vstupná
brána a bránička. V priestore plota pribudli kresliace tabule v tvare
vláčika a stromov ako pomôcky na
rozvoj výtvarných a grafomotorických zručností detí.
PREDKLADATEĽ: Tomáš Švingál
STAV: Zrealizované
SUMA: 1 500,00 EUR
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým navrhovateľom projektov
a obyvateľom, ktorí sa zapojili do
realizácie schválených projektov,
a tým skrášlili naše mesto a jeho
mestské časti. Vážime si, že máme
v meste toľko aktívnych ľudí, ktorým záleží na svojom okolí. Všetky
zrealizované projekty sme podporili
z mestského rozpočtu.
Mgr. Nina Kuráková, MsÚ Poltár
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Mesto Poltár získalo dotácie
vo výške viac ako 900-tisíc eur
Mesto Poltár bolo úspešné v štyroch podaných projektoch a získalo tak mimorozpočtové zdroje
vo výške viac ako 900-tisíc eur.
Medzi schválené projekty patria
Podpora opatrovateľskej služby
v meste Poltár, Pešia zóna Poltár,
Miestna občianska poriadková
služba v meste Poltár a Inkluzívne detské ihrisko.

Podpora opatrovateľskej
služby

Neustále sa zvyšujúci dopyt seniorov a zdravotne znevýhodnených
občanov o opatrovateľskú službu
sme riešili formou vypracovania
projektu. Náš projekt pod názvom
Podpora opatrovateľskej služby
v meste Poltár bol úspešný a podporí rozšírenie poskytovanej opatrovateľskej služby na 30 úväzkov po
dobu 24 mesiacov. Aktivitu budú
realizovať opatrovateľky - zamestnankyne mesta Poltár - pre občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu
s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu
hodín vyplývajúcich z rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu.
Cieľovou skupinou projektu sú deti
a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa
poskytujú sociálne služby ako aj
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho
začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Podporujeme tak
terénnu opatrovateľskú službu ako
efektívny nástroj na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí a súčasne predchádzame umiestňovaniu seniorov
v pobytových zariadeniach. Tento
spôsob starostlivosti má aj ďalšie

pozitívne sociálne aspekty. Umožňuje rodinným príslušníkom zostať
v zamestnaní, zabraňuje osamelosti
a sociálnemu vylúčeniu opatrovaných, primerane mobilizuje ich
schopnosti, klientom sa dostáva
psychickej podpory, pocitu istoty
a intimity. Samotným rodinám sa
uľahčí život v domácom prostredí
pri zvládaní nepriaznivého stavu
opatrovaného, pretože o ich člena
rodiny je dobre postarané. Mesto
Poltár rozširuje poskytovanie opatrovateľskej služby k spokojnosti
svojich občanov a podporuje
trend poskytovania služieb klientom v ich prirodzenom domácom
prostredí s ambíciou znížiť dopyt
po inštitucionálnej starostlivosti.
Samospráva na tento účel získala
nenávratný finančný príspevok vo
výške 489 600 €.

Pešia zóna

Projekt Pešia zóna rieši rozšírenie
a skvalitnenie existujúceho pešieho
ťahu vedúceho cez sklárske sídlisko
mesta Poltár, spájajúceho centrum
mesta s areálom sklární. Vytvorenie
pešej zóny uľahčuje pohyb obyvateľov, skvalitňuje prostredie a zvyšuje
úroveň života na sídlisku. Projekt
umožní lepší pohyb pre peších
a rovnako pre cyklistov v úsekoch,
kde sa nachádza kultúrny dom,
základná škola, materská škola,
bytový podnik mesta, obchodná
zóna a poliklinika. V danom úseku je
frekvencia pohybu výrazne vysoká.
Momentálny stav pešej komunikácie je nevyhovujúci a kapacita je
nedostačujúca. Projekt preto navrhuje rozšírenie a doplnenie pešieho
ťahu, ktorý vytvára pešiu zónu začí-

najúcu na Námestí osloboditeľov,
prechádzajúcu sklárskym sídliskom
a končiacu na Ul. 13. januára. Približne v strede územia sa promenáda
rozšíri a vytvorí tak námestie, ktoré
obyvateľom poskytne priestor pre
oddych a sociálnu inklúziu. Na tento
projekt získalo mesto dotáciu v objeme 321 755,24 € a táto suma predstavuje celkové oprávnené výdavky
projektu, z čoho 95 % tvorí nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 305 667,48 €
a 5-percentné spolufinancovanie mestom predstavuje sumu
16 087,76 €.

Miestna občianska
poriadková služba

Mesto Poltár sa už v minulosti zapojilo do výzvy Ministerstva
vnútra SR a získalo dotáciu na podporu zvýšenia dostupnosti služieb
zamestnanosti v prostredí marginalizovaných rómskych komunít,
zvýšenia zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženia páchania protispoločenského konania.
Mestská samospráva mala v rámci
MOPS zamestnaných štyroch ľudí
počas uplynulých 2 rokov. Posledný projekt MOPS bol ukončený 30.
06. 2021 a mesto Poltár sa rozhodlo opätovne uchádzať o dotáciu
a pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Mestská
samospráva podala novú žiadosť
o nenávratný finančný príspevok,
ktorá bola vo výzve Ministerstva
vnútra SR úspešná a získaná dotácia predstavuje sumu 64 031,76 €.
Nenávratný finančný príspevok zo
zdrojov EÚ a ŠR predstavuje sumu
vo výške 60 830,17 €. Aj v tomto

projekte sa bude mesto podieľať na
5 % spolufinancovaní, a to sumou
3 201,59 €. 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. Nový projekt MOPS bol schválený na dobu
pätnástich mesiacov pre štyroch
zamestnancov.

Inkluzívne detské ihrisko

Cieľom štvrtého schváleného
projektu mesta Poltár je vybudovanie inkluzívneho detského ihriska v areáli mestského kúpaliska.
Výsledkom bude nový oddychový areál, ktorý má motivovať deti
k pohybu a socializovaniu sa. Ihrisko
bude konštrukčne aj dispozične riešené tak, aby sa na ňom mohli plnohodnotne hrať deti so zdravotným
znevýhodnením spolu s ostatnými.
Deti so zdravotným hendikepom
tak budú môcť aktívne tráviť čas
spolu so svojimi rovesníkmi. Týmto
spôsobom prispejeme k zabráneniu
vyčlenenia hendikepovaných detí
z kolektívu, ako aj k ich prirodzenému začleneniu medzi ostatné deti.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR poskytne mestu nenávratný finančný príspevok na vybudovanie ihriska vo výške 50 000 €,
čo predstavuje 95 % z celkových
oprávnených výdavkov. Mesto
Poltár bude spolufinancovať projekt desiatimi percentami vo výške
5 000 €. Celková výška oprávnených
výdavkov teda predstavuje sumu
55 000 €.
Ing. Jana Hájičková,
MsÚ Poltár

Rozšírenie knižného fondu v mestskej knižnici
Mestská knižnica v Poltári získala v tomto roku dotáciu z Fondu
na podporu umenia na akvizíciu
knižného fondu vo výške 1000
eur. Mesto projekt s názvom
„Nové knihy, nový čitateľ“ spolufinancovalo sumou viac ako
120 eur.
Realizácia tohto projektu poteší
predovšetkým vášnivých čitateľov,
pretože vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o viac
ako 90 nových titulov kníh a za-

kúpiť detské periodické publikácie na rok 2021. Z poskytnutých
finančných prostriedkov bolo
vyčlenených minimálne 20 % na
nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia
alebo organizáciami v priamej
pôsobnosti Ministerstva kultúry
SR. Cieľom projektu bolo vynoviť
knižný fond, a tak uspokojiť vzdelávacie a informačné požiadavky
čitateľov a zvýšiť ich záujem o čítanie kníh. Knižný fond mestskej
knižnice je aktuálne obohatený

o množstvo atraktívnych titulov
rôznych žánrov s prihliadnutím na
požiadavky čitateľov. Veríme, že
atraktívne detektívky, romány pre
ženy, rozprávky pre deti a ďalšia
literatúra pomôže zvýšiť záujem
o čítanie kníh a podporiť zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Nový
sortiment kníh môže prilákať do
knižnice nielen skalných, ale aj
nových čitateľov.
Ing. Andrea Rekšáková,
MsÚ Poltár
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Ballot bin - hlasovacie koše
na cigaretové ohorky
Mesto Poltár sa úspešne zapojilo do 9. edície grantového
programu Tesca s názvom "Vy
rozhodujete, my pomáhame",
kde sme boli hodnotiacou komisiou zaradení medzi tri najlepšie v regióne.

Cieľom projektu je osadiť „hlasovacie“ smetné koše na ohorky
od cigariet, a tak dosiahnuť čistejšie životné prostredie, resp.
verejný priestor.
Koše sa osadili na miesto, kde
sa nachádza množstvo cigaretových ohorkov, hlavne na autobusovej stanici a v okolí obchodného reťazca Tesco.
Na hlasovacích košoch sa
nachádzajú zaujímavé otázky,
o ktorých fajčiari budú môcť
prostredníctvom cigaretového
ohorku hlasovať. Hlasovanie
ich má naviesť k tomu, aby sa
naučili ohorky hádzať do koša
a eliminovať tým environmentálnu záťaž.

Staré za nové
Mesto Poltár odstránilo dlhoročný problém, ktorý trápil obyvateľov Ulice 9. mája a Podhorskej
ulice. Na križovatke s Ulicou podhorskou sa nachádza priepust,
ktorý bol pravidelne zanesený
nánosom piesku a bahna.
Počas silných dažďov priepust
nestíhal odvádzať dažďové vody,
preto dochádzalo k vyplavovaniu
vody na cestu a do dvorov priľahlých rodinných domov. Takmer
dennodenným problémom bolo

neustále vyplavovanie drevených
dosiek, ktoré slúžili ako podklad
k prejazdu motorových vozidiel.
Mestská samospráva sa preto
rozhodla objednať novú oceľovú
perforovanú platňu, ktorá umožní
pretekanie dažďovej vody a zabráni tak vyplavovaniu dosiek z priepustu. Platňu, vďaka ktorej bude
prejazd komunikáciou komfortnejší, osadili pracovníci Technických
služieb Poltár.
Ing. Ján Kančo, MsÚ Poltár

Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár

Sociálna starostlivosť a sociálne služby
v našom meste
Mesto Poltár poskytuje sociálnu
starostlivosť a sociálne služby
prostredníctvom:

KOMUNITNÉ CENTRUM
POLTÁR

Sídlo KC sa nachádza na Ulici
slobody č. 307/35 v Poltári. Otváracie hodiny sú pondelok – piatok od
8.00 do 16.00 hod. Kontakt: +421
948 584 500
Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje pôsobenie
KC, v ktorom sa fyzickým osobám
v nepriaznivej sociálnej situácii
poskytujú sociálne služby krízovej
intervencie. Sociálne služby sú poskytované individuálne i skupinovo, a to v oblasti zdravia, financií,
bývania, sociálneho zabezpečenia,
zamestnania, vzdelania. Záujmová
činnosť je zameraná na voľnočasové, edukačné, tvorivé, kulinárske,
relaxačné, športové, hudobné
aktivity. Preventívne aktivity sú
orientované na rôzne témy v rámci
prevencie sociálno-patologických
javov a rizikového správania. Nepravidelné aktivity zahŕňajú napr.
nákupy pre osamelých seniorov,
ZŤP a ľudí v karanténe počas opatrení Covid-19; komunitný šatník,
atď. KC podporuje aj dobrovoľnícku činnosť.

TERÉNNA SOCIÁLNA
PRÁCA

Náplňou terénnej sociálnej prá-

ce je poskytnúť odbornú pomoc
všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácii.
Poskytované sú: sociálne poradenstvo, individuálne a skupinové
konzultácie v oblastiach rodinného poradenstva, zamestnanosti,
rizikových sociálnych javov, v sociálno-ekonomických problémoch,
sociálnoprávnych problémoch
a iných sociálnych problémoch.
Poskytovaná je pomoc pri vyplňovaní úradných a iných dokladov pri riešení exekučných konaní,
splátkových kalendárov, pri riešení osobných bankrotov, v prípade
potreby sprevádzanie klienta do
jednotlivých inštitúcií, spolupráca
a sprostredkovanie informácií medzi klientmi a inštitúciami, pomoc
pri vyhľadávaní zamestnania, písanie žiadostí a životopisov.
Kancelária TSP sa nachádza
v MsÚ, Železničná 489/1, 987 01
Poltár. Otvorená je v pracovné dni
od 7.00 -15.00 hod. Tel. kontakt:
0940 627 099.

SOCIÁLNY ŠATNÍK

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

CHARITATÍVNY PUNČ
PRIMÁTORKY MESTA

Mesto Poltár poskytuje opatrovateľskú službu 26 klientom, počet
opatrovateliek je 22 a od 11/2021
je 1 čakateľ. Záujem o vykonávanie
opatrovateľskej služby zo strany
opatrovateliek je stúpajúci, k 1. 11.
2021 je evidovaných 15 žiadostí
o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu opatrovateľka.

V sociálnom šatníku je poskytovaná materiálna pomoc ľuďom
v núdzi – ošatenie, hygienické potreby, hračky, obuv, kočíky a rôzne
potreby pre domácnosti.
Občania môžu priniesť oblečenie v stredu od 11.00 do 15.00 hod.
Výdajné dni sú v pondelok až v piatok v čase od 08.00 do 15.00 hod.
Kontakt: 0940 627 099; Mestská
tržnica, Ul. sklárska č.74, Poltár

POTRAVINOVÁ POMOC

Primátorka mesta Poltár v spolupráci s Potravinovou bankou
organizujú potravinovú pomoc
z obchodného reťazca Tesco Poltár, ktorá je poskytnutá sociálne
slabším občanom, nízkopríjmovým dôchodcom a slobodným
mamičkám. V balíčkoch potravinovej pomoci sa nachádza pečivo, zelenina a ovocie. Potravinová
pomoc je distribuovaná prostredníctvom terénnych sociálnych
pracovníkov.

Charitatívny punč primátorky
mesta je venovaný na pomoc
rodinám, ktoré sa starajú o ťažko
zdravotne postihnuté deti. Už
štvrtý rok môžu občania zakúpením vianočného punču a poltárskych oplátok prispieť na dobrú
vec. Výťažok z vianočného punču

poputuje na charitatívne účely.
Z dôvodu sprísnených opatrení
sa charitatívny punč uskutočňuje
v priestoroch mestského úradu.

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ
DO KRABICE OD TOPÁNOK

Do zbierky sa môže sa zapojiť
každý, stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, vložiť niečo
voňavé, sladké či slané, niečo na
čítanie či na zahriatie, niečo na pamiatku a odovzdať ich na určené
zberné miesto. Darčekové krabice
poputujú seniorom v meste Poltár.
O zbierke sú občania informovaní
prostredníctvom letákov, mestského rozhlasu, stránky mesta, sociálnych sietí Facebook a Istagram.

JEDNORAZOVÁ DÁVKA

Jednorazová dávka na odporúčanie komisie mestského zastupiteľstva pre zdravie a sociálnu
starostlivosť bola poskytnutá
k mesiacu október 2021 siedmim
žiadateľom v celkovej sume 255
€.

MESTO AKO OSOBITNÝ
PRÍJEMCA

Mesto Poltár ako osobitný príjemca sociálnych dávok eviduje
k mesiacu október 2021 12 ľudí,
ktorí majú osobitného príjemcu.
Mgr. Iveta Brndiarová,
MsÚ Poltár
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Pomôcť v núdzi môže sociálny šatník
Mesto Poltár úspešne otvorilo
dňa 3. 9. 2021 sociálny šatník,
v ktorom sa poskytuje bezplatná
vecná pomoc osobám s nízkym
príjmom, seniorom, rodinám
s nezaopatrenými deťmi, občanom v hmotnej núdzi a rodinám,
ktoré sa ocitli v náhlej krízovej situácii a občanom bez domova.

• šatstvo - pánske, dámske, detské
• obuv každého druhu, nová alebo
mierne obnosená - pánska, dámska, detská
•
d oplnky na denné nosenie,
funkčné kabelky, kravaty, šatky,
opasky
• posteľné obliečky, prikrývky, deky,
paplóny, vankúše
• obrusy, utierky, záclony, závesy
• biela a čierna technika pre domácnosť vo funkčnom stave
• športové potreby, lyže, korčule,
lyžiarske topánky, palice, sane,
boby
• hračky, kočíky, detské postieľky,
detské sedačky
Mgr. Jana Zdútová-Šťastná,
MsÚ Poltár

Sociálny šatník je otvorený v pondelok a v piatok v čase od 8.00 hod.
do 15.00 hod. Každú stredu v čase
od 11.00 do 15.00 hod. sa prijímajú
veci, ktoré ľudia už nepotrebujú a sú
ešte funkčné, čisté a nepoškodené.
Zoznam vecí vhodných na darovanie:

Ako je to s očkovaním v Poltári?
Celková očkovanosť v okrese Poltár je nízka. K 9. decembru 2021
predstavovala 34,5 %. V prípade
ľudí nad 50 rokov je bilancia vyššia, konkrétne 51,41 %.

Mestská samospráva sa zapojila
do spolupráce s mobilným očkovacím tímom MUDr. Andrei Baníkovej, ktorá je garantom zastrešujúcim mobilné očkovanie v okrese

Poltár a rovnako aj s mobilným
očkovacím tímom rimavskosobotskej nemocnice. Pre samotné
očkovanie mesto ponúka zdarma
priestor športovej haly na Sklárskej
ulici a aj pomoc terénnych sociálnych pracovníčok, ktoré poskytujú
záujemcom potrebné informácie
a vedú ich evidenciu.
Jediný spôsob, ako môžeme zastaviť pandémiu, je očkovanie a kolektívna imunita. Vďaka nej sú chránení aj ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní.
Aby sme ochránili aj tých, ktorí sa
zo zdravotných či iných dôvodov
nezaočkujú, je potrebné, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí. Viac aktualizovaných informácií o termínoch
očkovania nájdete na www.poltar.sk
a na www.korona.gov.sk.
Simona Šnúriková, MsÚ Poltár

Pomoc ľuďom
bez domova
Ani na ľudí bez domova by sa
v týchto sviatočných dňoch
nemalo zabúdať.
Zima je pre bezdomovcov
tým najhorším obdobím. O to
viac sa tešia na Vianoce.
Samospráva mesta Poltár sa
rozhodla aspoň malým gestom
spríjemniť vianočný čas ľuďom,
ktorí sú v ťažkej životnej situácii
a musia sa pretĺkať životom na
ulici.
Pre niektorých to bude možno jediný darček, ktorý dostanú.
Pracovníčky Komunitného centra v Poltári a terénne sociálne
pracovníčky pripravili balíčky,
v ktorých si ľudia nájdu potrebné veci na zimné obdobie, či
už rukavice, šály, teplé ponožky, ako aj základné hygienické
poteby.
Balíčky sa budú rozdávať
17. 12. 2021 pred Komunitným
centrom na Ulici slobody 307/35
v Poltári.
Buďme radi, že máme strechu
nad hlavou, mnohí to šťastie nemajú.
Mgr. Jana Zdútová-Šťastná,
TSP Poltár

Kúpou vianočného punču pomáhate ľuďom,
ktorí to potrebujú
Aj tento rok mesto Poltár organizuje primátorský vianočný punč,
ktorý je posledné roky súčasťou
adventného obdobia. Jeho výťažok putuje ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru a kúpou vianočného punču pred mestským úradom v dňoch
6. - 12. decembra 2021 prispejte na
dobrú vec. Ďakujeme za každé euro.
Výťažok z primátorského punču je
určený na zakúpenie zdravotnej pomôcky pre Barborku Rechtoríkovú.
Primátorka výťažok verejne odovzdá v decembri t. r. na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Upozorňujeme, že predaj punču môže byť
obmedzený vzhľadom na aktuálne
epidemické opatrenia. Na stretnutie sa teší primátorka mesta a pracovníci Mestského úradu v Poltári.
Mgr. Jana Zdútová-Šťastná,
MsÚ Poltár
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Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
za komunálny odpad oznámte na začiatku roka
Zmeny pre vyrubenie poplatku
alebo zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia (ako napr. zmena
trvalého pobytu, predaj alebo
kúpa nehnuteľnosti, zmena počtu osôb na adrese a pod.) treba
nahlásiť mestu do 30 dní odo
dňa, keď nastali.
V prípade, že sa na území nášho
mesta nezdržiavate z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania,
prípadne máte prechodný pobyt
v inom meste alebo obci, môžete požiadať o zníženie poplatku.
Potrebné je predložiť žiadosť
a hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva pobyt mimo
územia mesta, napríklad pracovnú zmluvu (nie staršiu ako 1 rok)

alebo potvrdenie zamestnávateľa,
že vykonávate prácu mimo mesta
alebo doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce. Ak máte uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu
neurčitú, je potrebné predložiť
potvrdenie o trvaní pracovného
pomeru vystavené zamestnávateľom v roku 2022. Úľava z poplatku
sa nevzťahuje na občanov, ktorí
síce pracujú mimo nášho mesta,
ale do zamestnania denne dochádzajú.
Ak sa niekto dlhodobo zdržiava
v zahraničí, môže mu byť poplatok na základe žiadosti znížený na
minimálnu sadzbu. K žiadosti je
potrebné doložiť doklad o štúdiu,
zamestnaní alebo povolení k pobytu v inom štáte.
Správca dane môže poplatok

odpustiť v prípadoch umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb, v centrách pre deti a rodiny,
v reedukačných centrách alebo
v ústave na výkon trestu alebo
odňatia slobody. Túto skutočnosť
je potrebné taktiež preukázať dokladmi o umiestnení v uvedených
zariadeniach.
O zníženie, resp. odpustenie
poplatku požiadajte čím skôr,
aby vo vydanom rozhodnutí bola
vyrubená správna výška poplatku.
Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku sa uplatňuje v každom zdaňovacom období do 31.
januára. V prípade, že v priebehu
roka predsa dôjde ešte k nejakej
zmene, je potrebné túto skutočnosť hneď nahlásiť správcovi
poplatku.

Žiadosť na zníženie poplatku
si môžete vyzdvihnúť osobne na
mestskom úrade v kancelárii č. 9
počas úradných hodín alebo ju
nájdete na webovej stránke mesta v sekcii „Tlačivá “ – Oddelenie
financií, daní a správy majetku
mesta. Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19
odporúčame poplatníkom zasielať
žiadosti s dokladmi cez elektronickú podateľňu mesta www.poltar.
sk alebo mailom na adresu danica.
svantnerova@poltar.sk.
Bližšie informácie ohľadom zníženia alebo odpustenia poplatku
vám radi poskytneme aj telefonicky na tel. č. 047/430 8419.
Ing. Danica Švantnerová,
MsÚ Poltár

Noví majitelia nehnuteľností, nezabudnite
na daňové priznanie
Občania, ktorí v roku 2021
nadobudli nehnuteľnosť v katastrálnych územiach Poltár,
Zelené alebo Slaná Lehota, sú
v zmysle zákona o miestnych daniach povinní správcovi dane
z nehnuteľností – mestu Poltár
podať daňové priznanie do 31.
01. 2022.
Túto povinnosť si však môžu
splniť už teraz, nemusia čakať do
januára budúceho roka a vyhnú
sa tak návalu, ktorý sa každoroč-

ne v januári na daňových oddeleniach miest a obcí opakuje. Je
potrebné počkať na uskutočnenie
vkladu do katastra nehnuteľností,
nakoľko pre vznik daňovej povinnosti je rozhodujúci dátum zápisu
v katastri nehnuteľností. Následne možno na Mestskom úrade
v Poltári v čase úradných hodín
v kancelárii číslo 9 podať daňové
priznanie. Nie je potrebné priniesť
so sebou žiadne doklady, všetky
potrebné údaje si pracovníci mesta zistia z katastra nehnuteľnos-

Upozornenie pre daňových
dlžníkov
Mnohí občania berú na ľahkú váhu zákonnú povinnosť
zaplatiť mestu miestne dane
alebo poplatok za komunálny
odpad.
Mesto Poltár v mesiaci november zasielalo písomné upozornenie daňovníkom, ktorí pozabudli
na splnenie tejto povinnosti. Žiaľ,
niektorí občania daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za
komunálny odpad za rok 2021
neuhradili ani v náhradnom termíne. Upozorňujeme preto daňových dlžníkov, aby si vyrovnali
podlžnosti voči mestu do konca

tí. Tlačivá na podanie daňového
priznania poskytne mestský úrad
a pracovníci oddelenia financií,
daní a správy majetku mesta
ochotne pomôžu s ich vypĺňaním.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu
súvisiacu s pandémiou COVID-19
odporúčame priznanie k dani z nehnuteľnosti podať elektronickou
formou. Na zjednodušenie elektronického podania sú k dispozícii
tlačivá vo forme editovateľných
pdf formulárov, ktoré nájdete na
stránke www.poltar.sk v sekcii „Tla-

Ing. Danica Švantnerová,
MsÚ Poltár

Ing. Štefan Kaličiak,
MsÚ Poltár

V rámci vianočnej výzdoby
pribudnú nové prvky
K tradičnému vianočnému
stromčeku, svetelným ozdobám
na pouličnom osvetlení, 2D a 3D
prvkom pribudnú nové. Betlehemská rodina a trojica vianočných
gúľ s vinšom budú inštalované na
Námestí osloboditeľov pred kul-

tohto roka. Môžu sa tak vyhnúť
zverejneniu v zozname daňových
dlžníkov, ktorý správca dane zostavuje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

čivá“. Vyplnené tlačivo pošlite buď
cez elektronickú podateľňu mesta
na stránke www.poltar.sk (budete
potrebovať čítačku občianskych
preukazov a občiansky preukaz
s aktivovaným elektronickým čipom), alebo mailom na adresu stefan.kaliciak@poltar.sk. V prípade
nejasností pri vypĺňaní tlačív nás
neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 047/430 84 19.

túrnym domom. Tohtoročné vianočné obdobie bude opäť iné ako
pred pandémiou, preto sa mestská
samospráva snaží aj týmto spôsobom spríjemniť sviatočnú atmosféru v našom meste.
-red-
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Vianočný stromček zdobí Jesenné upratovanie
Námestie osloboditeľov. v meste Poltár
Páči sa vám?
Na Námestí osloboditeľov počas tohtoročných Vianoc žiari
vianočný stromček, ktorý nášmu mestu daroval pán Dušan
Herbaček.
Strom rástol v tesnej blízkosti
rodinného domu, preto bolo nevyhnutné odstrániť ho. Aby stromček

nevyšiel nazmar, rozhodol sa pán
Herbaček, že ho daruje mestu, aby
tieto Vianoce zdobil naše námestie.
Je to krásny smrek pichľavý (Picea
pungens) s hrúbkou kmeňa 92 cm
a výškou 5 m. Touto cestou ďakujeme pánovi Herbačekovi za jeho
dar a pekné gesto.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár

V našom meste sa aj túto jeseň
uskutočnilo jesenné upratovanie. Občania sa do upratovania
zapojili zveľaďovaním svojich
nehnuteľností, údržbou záhrad
a odstraňovaním komunálneho
odpadu.

Mesto Poltár a Technické služby
Poltár, s.r.o., zabezpečovali pomocou mechanizmov odvoz vyhrabaného lístia z areálov materských
a základných škôl, spred bytových
domov a verejných priestranstiev.
Prostredníctvom veľkoobjemových
kontajnerov, ktoré boli tradične rozmiestnené na svojich stanovištiach,
sa vyzbieralo 27 ton objemného
komunálneho odpadu. Technické

služby odviezli do kompostárne
viac ako 10 ton lístia, konárov
a iného biologicky rozložiteľného
odpadu. V spolupráci so spoločnosťou Detox, s. r. o., Banská Bystrica sa uskutočnil aj mobilný zber
nebezpečných odpadov, v rámci
ktorého občania vyzbierali 363 kg
nebezpečného odpadu. Zbieral
sa aj starý elektroodpad, ktorého
sa vyzbieralo až 3 tony, prišla ho
zhodnotiť spoločnosť Zedko, s.r.o,
z Banskej Bystrice. Zapojením sa
do veľkého upratovania, ktoré sa
v uskutočňuje dvakrát ročne spravidla v apríli a októbri, sa mesto
Poltár spolu s občanmi spolupodieľajú na čistote nášho mesta.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár

Skúsme „vyrobiť“
menej odpadu
Vyzdobený vianočný strom rozsvietil Mikuláš v pondelok 6. decembra.

Rozkvitnuté námestie
v meste Poltár
Na jar mesto Poltár rozkvitne tisíckami kvitnúcich rastlín. Mestská samospráva vysadila 17 000
ks červených tulipánov a bielych
krókusov.
Červeno–biela farebná kombinácia predstavuje farby mesta,
ktoré budú skrášľovať okolie Kultúrneho domu v Poltári a Námestie
osloboditeľov. Tulipány a krókusy
sú vysadené tak, aby bolo zabezpečené ich etapovité kvitnutie.
Výsadba cibuľovín pomocou strojového mechanizmu sa realizovala
priamo do trávneho drnu. Pomo-

cou traktora a železných kotúčov
bol zodvihnutý pás trávnika, do
ktorého boli zasadené cibuľoviny.
Výhodou cibuľových pásov je to,
že v lokalitách, kde boli vysadené,
nemusíme meniť spôsob starostlivosti o zelené plochy. Kvety nebudú brániť koseniu ani ďalšej údržbe
trávnikov. Kvetinový efekt by mal
vydržať niekoľko rokov a mal by sa
postupne stupňovať. Okrem krásy
a farebnosti počas roka majú nové
zelené plochy priniesť do mesta
viac života a zároveň zapájať ľudí
do zveľaďovania svojho okolia.
Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

Produkcia odpadu počas vianočného obdobia narastá. Kontajnery plníme dvojnásobne viac ako
zvyčajne. Skúsme myslieť na to
už v adventnom čase, keď sa na
Vianoce ešte len pripravujeme.
Skúsme nakúpiť čo najviac jedla
a vecí bez zbytočného obalu. Naplánovať si varenie a pečenie na len
toľko, koľko naozaj zjeme. Oprášme
a vynovme staré vianočné dekorácie alebo si z prechádzky prinesme
prírodné ozdoby. Namiesto salóniek
zavesme na stromček nami upečené
pochúťky.
Skúsme tento rok vynechať kupovanie špeciálneho darčekového papiera, pások, stužiek a škatúľ. Darček
sa dá zabaliť aj do prázdneho obalu
od chipsov, ak ho obrátime naopak
a poriadne očistíme. Skúsme byť

kreatívni a využiť materiály, ktoré
máme doma poruke, alebo recyklovaný hnedý baliaci papier bez lepiacej pásky, ktorý sa rozloží aj v komposte. Pre svojich blízkych skúsme
pripraviť nemateriálne darčeky
– zážitky, lístky do kina či divadla,
výlety, kurzy. Skúsme im sami vyrobiť originálny hand made darček. Pri
upratovaní pred sviatkami i po nich
skúsme starostlivo triediť všetko, čo
vyhadzujeme. Do komunálneho odpadu dávajme len to, čo nie je možné recyklovať, či ináč využiť. Nechcené darčeky ponúknime na využitie
známym, neziskovým organizáciám
alebo sociálne slabším skupinám
ľudí. Skúsme to urobiť tak, aby nám
aj po Vianociach ostal dobrý pocit
a nie hromady odpadu, ktorý sa už
do kontajnerov nezmestí.
- red -

Kam s vianočnými
stromčekmi po sviatkoch
Mesto Poltár bude v 2., 3. a 4.
týždni roku 2022 zbierať vianočné stromčeky. Zber sa uskutoční
vždy v utorok a štvrtok do 28. 1.
2022 nasledovne:
Utorok
Štvrtok
11. 1. 2022
13. 1. 2022
18. 1. 2022
20. 1. 2022
25. 1. 2022
27. 1. 2022
Je potrebné, aby obyvatelia
rodinných domov vyložili stromček pred bránu tak, aby nebránili

autám ani chodcom v prejazde,
a to najskôr v predvečer vývozu.
Obyvatelia bytových domov
môžu umiestniť stromčeky vedľa kontajnerov najskôr v predvečer vývozu. Zber sa uskutoční
aj v mestských častiach Zelené
a Slaná Lehota. Upozorňujeme
občanov, že z vianočných stromčekov musí byť pred zberom odstránená výzdoba!
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár
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Pamätnú knihu Poltára zdobia mená ďalších
významných osobností
Priestory obradnej siene mesta
Poltár boli dejiskom udeľovania
najprestížnejších mestských ocenení. Dňa 17. septembra 2021 si
na slávnostnom udeľovaní najvyšších samosprávnych ocenení
prevzalo Cenu mesta a Cenu primátorky osem významných osobností, ktoré doplnili mozaiku výnimočných osobností mesta Poltár.
Títo ľudia sú symbolom poctivej
práce, pokory, empatie a schopnosti obetovať sa. Ich činnosť pomáha
obohacovať ľudské srdcia a prehlbovať naše poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi. Príjemnú atmosféru odovzdávania ocenení umocnili tóny hudobných nástrojov, na
ktorých hrali pedagógovia zo ZUŠ
v Poltári, o slávnostnú časť sa postaral Zbor pre občianske záležitosti
v Poltári. Kultúrny program sprevádzala moderátorka Ľuba Šálková
a spevácky zbor pri mládežníckom
centre rímskokatolíckej cirkvi v Poltári pod vedením Márie Sihelskej.
Súčasťou tejto jedinečnej chvíle boli

Kosturov
výtvarný Poltár
Obdobie adventu spestrí
svojimi vianočnými farbami tradičná výtvarná súťaž „Kosturov
výtvarný Poltár“. Vernisáž výstavy
je organizovaná na počesť Jána
Kostura. Jej cieľom je nezabudnúť na umelecké majstrovstvo
človeka, ktorý svojou umeleckou tvorbou napĺňal svoje, ale aj
naše dni. Tejto výtvarnej súťaže
sa zúčastňujú deti materských
a základných škôl. Tohtoročnou
témou súťaže je „Čaro abstraktných Vianoc v Poltári“. Na túto
tému mohli talentované deti
namaľovať akýkoľvek abstraktný
obraz so zakomponovaním vianočných symbolov podľa vlastnej fantázie. Ambíciou výstavy je
predovšetkým podporiť detskú
výtvarnú tvorbu, mladé talenty
a vytvoriť priestor pre ich zviditeľnenie. Umožňuje deťom a žiakom rozvíjať talent a tvorivosť,
estetické cítenie v oblasti životného prostredia a prírody. Okrem
prezentácie výtvarnej tvorby
žiakov bude v kultúrnom dome
odhalená sieň Jána Kostura, kde
budú vystavené jeho obrazy.
Ing. Andrea Rekšáková,
MsÚ Poltár

aj významní hostia - minister obrany Jaroslav Naď a poslanec NR SR
Vladimír Zajačik. Kľúčový moment
patril predovšetkým oceneným laureátom za ich nezištnú činnosť.
Udelenie Ceny mesta Poltár
schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Poltári trom laureátom:
Darine Kapcovej - za dlhoročnú
činnosť v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov,
TJ SKLOTATRANU Poltár - za aktívny prínos v oblasti športu a reprezentáciu mesta Poltár,
Petrovi Herbačekovi in memoriam - za dlhoročnú a záslužnú
prácu v oblasti sklárstva a za prezen-

tovanie práce sklárskeho umenia
doma i v zahraničí.
Cenu primátorky mesta Poltár si
odniesli až piati laureáti:
Trio heligonkárov „VESELÍ STARCI“ - za šírenie ľudových tradícií,
rozvíjanie umeleckého bohatstva
a kultúrneho odkazu poltárskeho
regiónu v oblasti ľudového spevu
a ľudovej hudby,
Jana Teleková - za obetavosť, humanitu a dlhoročné darcovstvo
krvi,
Mgr. Jozef Haľko - pri príležitosti
výročia 25 rokov kňazstva a za 10ročnú duchovnú a pastoračnú činnosť v meste Poltár,

MUDr. Jana Gasperová - za výnimočný prínos v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
v pediatrii a šírenie dobrého mena
mesta Poltár,
Viera Brezinová - za obetavosť,
humanitu a dlhoročné darcovstvo
krvi.
„Práve osobnosti s jedinečným
talentom, odvahou, múdrosťou
a anjelským srdcom sú inšpiráciou
pre ďalších ľudí. Symbolicky predstavujú kresacie drievka, ktoré zapaľujú
oheň pokory a lásky k životu v našom
meste, preto im patrí náš veľký obdiv
a uznanie,“ dodala primátorka mesta
Martina Brisudová.
Najvyššie samosprávne ocenenia
sa udeľujú každý rok, pričom návrhy na udelenie Ceny mesta môžu
predkladať mestskému zastupiteľstvu primátor, poslanci a občania
mesta. Návrhy na udelenie Ceny primátorky môžu predkladať poslanci,
orgány mestského zastupiteľstva,
občianske združenia, spoločenské
organizácie alebo občania.
Mária Šnúriková, MsÚ Poltár

na Námestí osloboditeľov v Poltári.
Mikuláš v sprievode anjela a čerta
rozsvietili symbolické svetlá Vianoc

nielen v našom meste, ale aj v našich srdciach.
Ing. Andrea Rekšáková, MsÚ Poltár

Mikuláš
v meste
Sviatočné obdobie začalo v meste Poltár tradičným príchodom
Mikuláša, ktorý k nám zavítal 6.
decembra.
Za zvuku rolničiek a konského
záprahu Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdávali nielen sladké darčeky, ale aj radosť našim najmenším
v materských a základných školách.
Adventnú atmosféru umocnilo rozsvietenie vianočného stromčeka

Prváčikovia sa učia čítať s Miškou
V živote dieťaťa sa odohrávajú
mnohé udalosti, ktoré ho významne ovplyvňujú. Medzi tie
dôležité patrí aj to, že sa naučia
čítať.

Zvládajú prvé písmenká, ktoré
spájajú do slabík, slabiky do slov
a slová do viet. Postupne sa stávajú
čitateľmi. Sú to ich prvé víťazstvá
v ranom školskom veku. Aj prváčikovia našich základných
škôl sa s každým zvládnutým písmenkom
stávajú istejší, zručnejší a smelší. Potrebujú
na to čas a pozitívnu
skúsenosť. Jedným
z podnetov, ako ich
viesť k vytvoreniu
vzťahu ku knihe

a k čítaniu, je darovať im ju. Preto mesto Poltár prostredníctvom
primátorky Martiny Brisudovej
darovalo prváčikom oboch našich
základných škôl knihu pod názvom
„Miška a jej malí pacienti“,
ktorá je motiváciou, ako
hravou a príťažlivou formou naučiť deti čítať.
Poďakovaním malých
školákov boli pesničky,
básničky a aj kytička pre
pani primátorku.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár
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Spomienková lipa za obete pandémie začala
dýchať aj v Poltári
Mestská samospráva sa zapojila
do projektu Živé pietne miesta,
kde spoločne s členmi OZ Skutočné obete vysadili lipu, ktorá
je symbolom pamiatky obetiam
pandémie COVID - 19 a zároveň
spomienkou na jedno z najsmutnejších období v našej histórii,
ktoré zasiahlo každého z nás.

Cieľom projektu je vysadiť na
mnohých miestach spomienkové lipy, ktoré budú symbolicky žiť
a dýchať za zosnulých. Členovia
iniciatívy Skutočné obete si vybrali
na výsadbu lipu, ktorá je symbolom
Slovanov. Patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom, má liečivé
účinky a používa sa pri ochorení dýchacích ciest. Koronavírus zastavil
dych aj v našom meste, preto nesmieme zabudnúť na to, akí sme zraniteľní, krehkí a mnohokrát aj slabí.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár

Spomienková lipa za obete pandémie je vysadená v mestskom
cintoríne v Poltári, aby mohli ľudia
s dôstojnosťou spomínať na tých,
ktorým pandémia siahla na ich život.

Slávnu sklársku históriu
pripomína sklenená vitrína
Novinkou v meste Poltár je sklenená vitrína, vo vnútri ktorej budú
umiestnené sklenené predmety,
výrobky zo sklární, ktoré sa získajú z verejnej zbierky od ľudí, ktorí
v minulosti pracovali sklárňach.
Sklenená vitrína je súčasťou pripravovanej turistickej atrakcie „CESTA SKLA“, ktorá má prepájať a zároveň propagovať históriu, tradíciu
a súčasnosť lokalít, ktoré sú spojené
s výrobou skla a keramiky.
Takmer 600-ročná sklárska história sa spája s okresom Poltár, ktorý
vďaka sklárskej výrobe bol známy
nielen po celom Slovensku, ale aj
vo svete. Novohradská oblasť bola
ideálna pre sklársky priemysel,
pretože sa v zemi ukrýva nerastné
bohatstvo potrebné na výrobu toho
najkvalitnejšieho skla a porcelánu.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality a ponuky služieb pre domácich
a zahraničných návštevníkov ako aj
pre miestnych obyvateľov, ktorí sa
dozvedia viac o sklárskej tradícii alebo si zaspomínajú na slávny sklársky
priemysel rozkvitajúci v regióne.
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja
vyhlásila súťaž na zhotovenie originálnych umeleckých diel zo skla,
ktoré budú umiestnené tak, aby
boli dobre viditeľné, dostatočne
chránené a prístupné každému.
Do súťaže na zhotovenie umeleckých diel zo skla sa zapojilo sedem
umelcov. Každý z nich priniesol iný
pohľad na sklársku minulosť mesta
Poltár, avšak návrh bratov Patrika
a Michala Illovcov zaujal porotu najviac. Pomocou QR kódov sa divák
dostane do virtuálneho priestoru,

kde sa mu zobrazí príbeh daného
predmetu. Aplikácia Čítačka kódov
QR je nástroj na skenovanie a generovanie QR kódov s najrôznejším
obsahom. Stačí si aplikáciu spustiť,
nasmerovať kameru tak, aby bola
zarovno so skenovanou položkou
a automaticky je k dispozícii informácia, ktorá sa pod kódmi skrýva.
Po nasnímaní QR kódu mobilom
sa zobrazí stručný popis so základnými, významnými a najzaujímavejšími informáciami o výrobku zo
skla. Záujemca sa k nim dostane
okamžite cez smartfón, tablet alebo
bežný mobil s fotoaparátom, ktorý
má stiahnutú čítačku QR kódov.
Sklenená vitrína je umiestnená na
Námestí osloboditeľov, kde si návštevníci budú môcť priblížiť sklársku históriu mesta Poltár. Finančné
prostriedky vyčlenené na realizáciu

sklárskych diel v meste Poltár a v Katarínskej Hute predstavujú 21 000
eur. Finančné zdroje na realizáciu
projektu poskytlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
a Rozvojová agentúra BBSK. Mesto
Poltár projekt podporilo, poskytlo
na osadenie diela vlastný pozemok, zrealizovalo výkopové práce
a vytvorenie základového pásu pre
umiestnenie vitríny.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár

Do budovy bývalej knižnice v Zelenom zatekalo.
Strechu už opravujeme.
Budova mestskej knižnice v Zelenom sa tento rok dočká novej
strechy. Pôvodná bola v havarijnom stave a do budovy zatekalo.
Zmluva o dielo bola uzavretá na
sumu 36 549,78 €. Mesto Poltár
opravu hradí z vlastného rozpočtu. Rekonštrukcia má byť ukončená do 31. 12. 2021.
„Som rada, že sa nám postupne
darí zachraňovať verejné budovy.
Patrí k nim aj jedna z najstarších nehnuteľností v mestskej časti Zelené.
Aktuálne ide iba o prvú a najnutnejšiu

opravu. V závislosti od finančnej kondície mesta zvážime aj ďalšie nevyhnutné investície do jej rekonštrukcie.
Okrem nevyhovujúceho technického stavu je dôvodom obnovy aj to,

že obyvatelia mestskej časti Zelené
nemajú aktuálne mestský priestor,
kde by sa mohli schádzať,“ povedala
primátorka Martina Brisudová.
Odborníci odstránia strešnú kry-

tinu, vykonajú nevyhnutné opravy
drevenej konštrukcie, položia novú
izolačnú fóliu a novú strešnú krytinu.
V predchádzajúcom volebnom
období bol zámer schátranú budovu odpredať. Súčasné vedenie mesta však začalo s rekonštrukčnými
prácami tak, aby mestská budova
mohla byť následne využívaná na
verejné účely. Jednou z ďalších
možností bude získať na jej komplexnú rekonštrukciu mimorozpočtové zdroje.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár
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Spomienky na futbalovú storočnicu
„Futbal – slovo, ktoré niekomu
veľa nehovorí, avšak milióny ľudí
na celom svete fascinuje, spája
i rozdeľuje. Slovo, za ktorým vidíme v prvom rade futbalistov,
ale aj rozhodcov a predovšetkým
fanúšikov, pretože fanúšik je ten,
pre ktorého sa celé toto divadlo
odohráva.“
Toto je len pár slov z novej knihy
o poltárskom futbale, ktorú dlhých
osem rokov pripravoval a spomienky na minulosť prežitú na trávni-

Oznamy
Hľadáme nových kolegov
Mesto Poltár hľadá nových kolegov na pracovné pozície:
- referent oddelenia investičnej
výstavby, riadenia projektov,
životného prostredia a verejného obstarávania
- odborný zamestnanec Spoločného školského úradu pri
Mestskom úrade v Poltári
Viac informácií na www.poltar.sk
v sekcii „voľné pracovné miesta“.
Emília Blahutová, MsÚ Poltár

Zmena úradných hodín
mestského úradu počas
Vianoc
Mesto Poltár oznamuje občanom, že upravilo úradné
hodiny pred blížiacimi sa
vianočnými sviatkami a na
Silvestra.
V dňoch 23. 12. a 31. 12. 2021
bude Mestský úrad Poltár pre
verejnosť otvorený od 07.00 do
12.00 hod.
Elena Macove, MsÚ Poltár

koch dal na papier bývalý poltársky
futbalista Pavol Lašák. Publikácia
bola vydaná pri príležitosti stého
výročia založenia futbalu v Poltári.
Kniha je zaujímavá nielen zdokumentovaním jednotlivých období
futbalových zápasov a súťaží, ale
aj rôznymi historkami a zážitkami,
ktorými sa autor snažil knihu oživiť.
Verím, že kniha bude pre Poltárčanov prínosom a radi si zaspomínajú
na ľudí, ktorí venovali svoje srdcia
poltárskemu futbalu.
Publikáciu „Spomienky na sto

rokov futbalu v Poltári“ si možno
kúpiť v pokladni Mestského úradu
v Poltári v sume 15 €/ks.

Vianočná súťaž

Pre fanúšikov a priaznivcov poltárskeho futbalu vyhlasuje mesto
Poltár vianočnú súťaž o tri knihy
„Spomienky na sto rokov futbalu
v Poltári“. Podmienkou účasti v súťaži je zaslať fotografiu s tematikou
poltárskeho futbalu na mesto@poltar.sk s heslom SÚŤAŽ. Fotografie
budú následne zverejnené na FB

stránke mesta. Ocenené budú tie
tri z nich, ktoré dostanú najviac
vašich hlasov.
Eva Oravcová, MsÚ Poltár

Pripojte sa k nám
Zbor pre občianske záležitosti pri
Mestskom zastupiteľstve v Poltári
organizuje a zabezpečuje konanie
rôznych spoločenských podujatí,
a to najmä obradov týkajúcich sa
našich občanov. Je združením občanov, v centre pozornosti ktorých
je človek a formovanie medziľudských vzťahov, posilňovanie občianskeho vedomia, vlastenectva
a hlavne úcty človeka k človeku.

Cieľom občianskych obradov
a slávností je umocňovať pocit spolupatričnosti, úcty a lásky v rodine,
komunite i spoločnosti, motivovať
a posilňovať vzťahy občanov k rodnému mestu.
Nakoľko naše združenie potrebuje doplniť ďalších členov, hlavne
smútočných rečníkov a recitátorov na občianskych rozlúčkach,
ponúkame možnosť stať sa naši-

mi kolegami. Snažíme sa dôstojne
a s úctou rozlúčiť s každým naším
občanom. V prípade záujmu príďte
osobne na Mestský úrad v Poltári,
klientske centrum alebo nás kontaktujte na tel. čísle 047/4308413,
kde vám pani Šálková poskytne
bližšie informácie. Využite nové
pracovné príležitosti a pripojte sa
k nám.
Ľuba Šálková, MsÚ Poltár

Spoločenská rubrika
Mesiace august - december 2021
Narodili sa: Tifany, Filip, Mia,
Krisztián Nikolas, Matej, Sára, Tomáš, Marek, Marcel, Tamara, Patrik,
Karolína, Dávid a Aurora.
V tomto období bolo uzavretých
jedenásť manželstiev. Spoločné
áno vyslovili tri páry v Rímskokatolíckom kostole v Poltári 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: Emil Marko, Ján Kancko, Katarína Luptáková, Ondrej Hronec, Irena Dudová, Mária Budiačová,
Jaroslav Albert, Arnold Kojnok, Július
Kliment, Mária Pappová, Štefan Kriho, Štefan Francisty, Anna Šitorová,
Dušan Cmaro, Zuzana Jančovicová,
Milan Horváth, Júlia Cielnická, Marta
Kontúrová, Marian Vaňo, Slavomír

Berky, Pavel Kováč, Elena Beľová,
Elena Kolimárová, Ondrej Lomenčík, Jaroslav Vozaf, Pavel Šuľaj, Ján
Smolec, Milan Janiš, Štefan Sabacký, Ján Nociar, Ján Kabaluk, Dušan Lenhart, Vincencia Kováčová,
Július Slavkovský, Miroslav Findra,
Elena Slavkovská, Štefan Foltán, Miloš Langraf, Emília Bornaiová, Anna
Škrabáková, Mária Drugdová.
Ľuba Šálková, MsÚ Poltár

zorov v podstate núdzu nemajú.
Tí zväčša nemajú problém rôznou
formou podporiť skupinu ľudí, ktorí
vo svojom voľnom čase a zadarmo
robia to, čo vedia a chcú, a neskôr
tým chcú pobaviť iných.
Divadelníci dlhodobo poukazujú na nezáujem ľudí pridať sa do

ich kolektívu. Sú z toho smutní, aj
keď vedia, že nejde ani tak o ostych
a nervozitu, ale o čas.
Právom im za to patrí obdiv
a úcta, pretože oni si ten čas nájsť
stále vedia...

V Poltári vo vynovenom
kultúrnom dome nová
veselohra
Počas septembrových dní sa
u nás počas akcie ,,Dni mesta
Poltár“ pripomenuli aj poltárski
divadelníci, ktorí pôsobia pod
názvom Občianske združenie
OPONA v Poltári, novou veselohrou.
PANI PLUKOVNÍKOVÁ, taký bol
názov divadelnej hry, ktorou si nielen ochotníci, ale aj občania mesta

pripomenuli 40 rokov od uvedenia
prvého predstavenia.
Divadelná veselohra, ktorá bude
mať istotne veľa úspešných repríz,
chce s nadhľadom a jemným humorom poukázať na komplikované
medziľudské vzťahy, kde si rôzne
situácie vysvetľuje každý po svojom.
Keď sa ,,opona“ zavrela, prišlo aj
na debatu s ochotníkmi. O spon-

Peter Sabó
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Začalo sa adventné obdobie
Zapálením prvej adventnej
sviečky na adventom venci
v centre mesta sa v poslednú novembrovú nedeľu začal v Poltári
advent.

na tých, ktorých nosíme vo svojom
srdci, ale aj na osamotených, núdznych, ktorí našu pomoc potrebujú,“
pripomenula primátorka mesta
Martina Brisudová.
Tradičné rozsvietenie sa tento rok konalo bez sprievodného
programu. Z dôvodu sprísnených
opatrení bolo vopred neohlásené aj zapálenie prvej adventnej
sviečky. Tú rozsvietili primátorka
mesta Martina Brisudová, pani
farárka Simona Devečková a pán
farár Jozef Haľko, ktorý adventný
veniec požehnal. Hovoreným slovom podujatie sprevádzala Ľubka
Šálková.
Mgr. Stanislava Čepková,
MsÚ Poltár

„Čas adventný je naplnený hlbokou symbolikou. Je charakteristický konaním dobra. Počas tohto
obdobia budeme aj v našom meste
organizovať individuálne charitatívne akcie, aby sme ešte intenzívnejšie pomohli tým, ktorí našu pomoc
potrebujú. Využime naplno požehnaný čas štyroch týždňov, aby sme
s čistým srdcom mohli vzdať úctu
Bohu, ktorý prichádza v podobe
betlehemského dieťaťa. Kráčajme
v ústrety Vianociam s očami uprenými na našich blízkych, priateľov,

Nový betlehem zdobí námestie
Jasličky s malým Ježiškom a scéna betlehema sú pre ľudí neodmysliteľným symbolom obdobia
Vianoc. Preto mesto Poltár plánuje
tieto vianočné sviatky svojim občanom a návštevníkom spríjemniť
novým betlehemom, ktorý bol postavený na námestí pred kultúrnym domom v priebehu druhého

adventného týždňa. Drevený prístrešok s postavami a zvieratami
je v životnej veľkosti, celkovo sa
v ňom nachádza 11 postáv. Celý
betlehem pôsobí prirodzeným dojmom a bude príjemne dopĺňať scenériu vianočného námestia.
Ing. Ján Kančo,
MsÚ Poltár

Vianočné poltárske oblátky môžu
vyčarovať radosť aj vám
Vianočné sviatky sú už za dverami a chutné vianočné oblátky
k nim neodmysliteľne patria.
Ľudia v Poltári si robia na Vianoce radosť, či už vlastnoručne
vyrobenými darčekmi alebo
chutnými poltárskymi oblátkami. Nejedna šikovná gazdinka
sa pustí do výroby tradičných
oblátok, ktoré nesmú chýbať na
vianočnom stole.
V tomto predvianočnom období
do nášho mesta opäť zavítala príjemná vianočná atmosféra, pretože
ľudia majú k sebe blízko. A znovu
je tu ten čas, keď viac ako inokedy
myslíme na tých, ktorí potrebujú
našu podporu. Snažíme sa prispieť
finančne alebo materiálne na dobrú vec, a tak sa nám možno podarí
vyčariť úsmev na perách tým, ktorí
to najviac potrebujú. Poltárske domovy rozvoniavajú škoricou a vanilkou. Pečú sa chutné medovníčky, trubičky, tradičné záviny či už

spomínané krehké oblátky. Dnes si
už vianočné sviatky bez zlatistých
oblátok nevieme ani predstaviť. Pôvodné receptúry ožívajú s čarom
prichádzajúcich Vianoc. Už v minulom roku mali možnosť Poltárčania
ochutnať vianočné poltárske oblátky a zároveň tak podporiť charitatívny primátorský punč. Poltárske
oblátky potešili aj našich seniorov,
ktorým sme ich darovali počas vianočných sviatkov. V tomto roku
opäť poltárske oblátky obohatia
čarovnú atmosféru Vianoc a budú
rozvoniavať v nejednom príbytku.
Ak práve držíte v rukách poltárske
oblátky, vedzte, že ste niekomu
spôsobili radosť alebo niekto daroval radosť vám. Vianočné sviatky
sú predovšetkým o pokoji, rodine,
priateľoch a o radosti. Ak ich niekomu spríjemníte našimi oblátkami,
budeme radi.
Mária Šnúriková,
MsÚ Poltár
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V poltárskom chotári panovali
na Štedrý deň viaceré zvyky
V súvislosti s najkrajšími sviatkami roka prinášame zvyky týchto sviatkov v spätnom zrkadle,
čiže odkaze predkov z Poltára.
Najviac zvykov sa spája s prvým
dňom Vianoc, Štedrým dňom,
keď sa vykonávali rozličné úkony, ktorými si rodina chcela
zabezpečiť prosperitu, zdravie
a šťastie do budúceho roka.
Od rána všetci členovia rodiny
usilovne pracovali. Čistil sa dvor,
príbytok, pripravovalo sa drevo,
piekli koláče, opekance, pripravovali sa vianočné jedlá. Domáci
poprávali pod zvieratá, pripravovali pre ne krmivo. Počas dňa bol
prísny pôst.
Najvýznamnejšia bola príprava vianočného stromčeka, ktorý
svojou zeleňou a vôňou oživoval
príbytok a bol symbolom prebúdzajúceho sa života. V Poltári ho
mali iba v bohatších rodinách.
V chudobných domoch stačil konár zelenej vetvičky alebo smreka
pripevneného na rám okna alebo
dverí. Až neskôr sa prinášal celý,
väčšinou menší stromček. Pre nedostatok priestoru (v rodinách bolo
viacero detí a bývalo sa v jednej
izbe) stromček vešali na hradu nad
stôl v rohu miestnosti. Na radosť
detí ho ozdobili vtedajšími dobrotami, predovšetkým ovocnými plodmi – jablkami, hruškami,
orechmi, poprípade sa napiekli
rôzne tvarované pagáčiky. Neskôr sa tieto dobroty začali baliť
do lesklých papierov, do ktorých
sa v niektorých domácnostiach
balili aj kúsky cukru. Chudobnejší
si namiesto cukríkov balili surové
zemiaky a kúsky chleba. Vianočný
stromček väčšinou pripravovali
staršie deti. Všetky prípravné práce
k štedrovečernej večeri sa skončili najneskôr pred sedemnástou
hodinou.
Počas dňa už od včasného rána
chodili po domoch vinšovať dedinskí pastieri.
Večerom nasledovalo slávnostné
prestieranie sviatočného stola a konala sa slávnostná štedrá večera.
Bola skutočne štedrou, lebo sa podávali aj jedlá, ktoré sa počas roka
obvykle nepripravovali. Na stole

vyzváňali na zvonoch, pričom zvonenie si skúšali aj mládenci. Využívali to ako príležitosť predvádzať
„umenie zvoniť“, preto sa jeden
pred druhým predbiehali. Keďže
prvý vianočný deň bol najvýznamnejší sviatok, rodiny sa zdržiavali
len v domácom prostredí. Na druhý
vianočný deň, najmä dopoludnia,
sa rodiny vzájomne navštevovali.
Večer na druhý sviatok vianočný sa
obvykle konala štefanská zábava.
V čase príchodu nového kalendárneho roka sa v posledný deň,
„na Silvestra“, chodilo vo večerných
hodinách opäť spievať pod okná
domov a ráno sa chodilo vinšovať.

Vianočná „čarovná“
hríbová polievka

bol chlieb, ovocie v čerstvom i sušenom stave, najmä jablká, sušené
slivky, orechy, cesnak, prípadne cibuľa, oblátky s medom, koláče, nechýbala pálenka či hriate víno. Na
stole bolo vždy prestreté o jeden
tanier viac. Gazda počas večere dal
z každého druhu do pripraveného
taniera jedlo „pre nikoho“. Pred začiatkom večere gazda zviazal reťazou z voza nohy stola, aby rodina
držala spolu. Potom nakrájal chlieb
na tanier a do každého kúska chleba zastrčil strúčik cesnaku a rozdal
dobytku v maštali, aby bola celá
rodina po celý rok zdravá.
Večera sa začala spoločnou modlitbou, po ktorej gazda zavinšoval
všetkým „šťasľivej sveitke a hojnó
bošskó požehnáňa“. Nasledoval
slávnostný prípitok, pričom sa
pilo rad-radom z jedného pohára.
Každý zjedol chlieb s cesnakom,
aby ho počas roka nemátali strigy a oblátku s medom. Z jedál sa
v evanjelických rodinách podávala
kyslá hríbová polievka s klobásou,
prípadne údené mäso s chlebom.
V katolíckych rodinách sa podávala
kyslá polievka z kapusty („kapus-

ňica“) s hríbami. Súčasťou večere
boli opekance s makom, rezance
s makom alebo orechami, varené
sušené slivky. Omrvinky zo stola
a zvyšky jedál pozmetali a zaniesli
hydine, kravičkám, prípadne ich
rozsypali okolo stromu. Smeti spod
stola a z podlahy sa zamietli do
kúta izby, pod metlu. Až po vianočných sviatkoch sa vyniesli von. Cesnakom sa natierali zárubne dverí,
okná, prahy všetkých miestností
a najmä chlievy, aby zlí duchovia
do príbytku nemali prístup. Pritom
aj dobytku sa dával chlieb potretý
cesnakom.
Po štedrej večeri rodina spoločne posedela pri štedrovečernom
stole a všetci členovia rodiny sa navzájom rozprávali. Vládla pokojná
a veselá nálada u všetkých členov
domácnosti. Počas večera v izbe
často spievali aj nábožné piesne.
Mládenci a dievčence zasa odchádzali z domu do ulíc a vo viacčlenných skupinách spievali vinšovné
piesne popod okná domov. Večer
o 21. hodine, o polnoci a ráno o tretej chodili najmä muži a mládež na
vežu kostola. Spolu so zvonárom

Ingrediencie
sušené dubáky
50 g
cibuľa
1 ks
maslo
50 g
smotana
250 g
klobása
2 ks
čierne celé korenie podľa chuti
bobkový list
2 ks
ocot
2 PL
voda
1800 ml
soľ
podľa chuti
pšeno (žltá kaša) podľa chuti
POSTUP
1. Hríby si najskôr na pár minút
namočíme a nakrájame.
2. V hrnci rozpustíme maslo,
opražíme na ňom nasekanú cibuľu, pridáme polovicu z množstva
múky a urobíme svetlú zápražku.
Zalejeme studenou vodou, pridáme hríby, pšeno, bobkové listy,
klobásu a varíme trištvrte hodiny.
Zahustíme zvyšnou múkou rozmiešanou v smotane a necháme
približne 3 minúty povariť. Potom
vyberieme bobkové listy a polievku rozmixujeme. Nemusíme úplne,
nech tam trošku hríbov zostane
celých. Dochutíme soľou, korením
a octom. Odstavíme a podávame.
K vianočnej „čarovnej“ hríbovke
prajeme dobrú chuť.
Monika Danková, MsÚ Poltár
Zdroj: Anna Rechtoríková
www.lucenec.dnes24.sk
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