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KRÁĽOVNOU ZELEŇANSKÝCH
LÚK VŽDY BÝVALA KRÁSNA
KORUNKA STRAKATÁ
Zákonom chránená, jedinečná a krásna.
Vyrastá z cibuľky veľkosti lieskového orieška a jej kvietok sa podobá zvončeku alebo
tulipánu s ovisnutou hlávkou bielo-ružovej
až bielo-fialovej farby podobnej šachovnici.
Ide o korunku strakatú. Ak budete mať šťastie,
zjari môžete túto vzácnu rastlinku objaviť
v okolí Zeleného. Obľubuje močaristé lúky
s vysokou hladinou spodných vôd. To je aj
dôvod, prečo je príležitostne videná na nivách
v blízkosti Ipľa. Kedysi sme ju mohli v apríli

a máji vídavať častejšie, dnes je však veľmi
vzácna. Dôvodom jej postupného vyhynutia
v našej oblasti je na jednej strane neuvážená
meliorácia, ale ničili ju aj turisti, ktorí si ju
s obľubou odnášali domov. Ak teda korunku
pri svojich potulkách krajinou nájdete, pokochajte sa jej krásou a nechajte ju tam, kde
sa jej darí najlepšie. Na podmáčaných lúkach
v okolí Poltára. Korunka je totiž jedinečná,
vzácna a chránená.
Martina Brisudová, primátorka

NOVINKA Služba - SMS hlásnik
Mesto Poltár v apríli spustí službu SMS hlásnik, pomocou ktorej dostanú obyvatelia dôležité informácie
okamžite do mobilu formou SMS správ. Služba bude pre príjemcu správ bezplatná.
Týmto spôsobom sa snažíme poskytnúť informácie občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu v čase ich vysielania, ako i poskytovať servis našim mestským častiam.
SMS hlásnik sa bude využívať napr. pri mimoriadnych situáciách ako sú:
• včasné upozornenie občanov na meteorologické výstrahy: silný vietor, poľadovica, záplavy, snehová kalamita,
• rýchle upozornenie občanov o haváriách: odstávka vody, elektriny, plynu, uzávierka cesty a pod.,
• zmeny v kultúrnych a športových podujatiach,
• zmena termínu zasadnutia zastupiteľstva atď.
Medzi hlavné výhody SMS hlásnika patrí, že občan je informovaný, aj keď sa nachádza mimo mesta, a taktiež aj
keď nie je k dispozícii pripojenie na internet, čo využijú najmä starší občania.
Stačí, ak sa pre odber SMS zaregistrujete a vyplníte súhlas so spracovaním osobných údajov. Z odberu SMS je
možné sa kedykoľvek odhlásiť. O podrobnom návode ako a kde sa zaregistrovať, budeme informovať v dohľadnom čase na mestskej stránke www.poltar.sk.

KONTAKTY, KTORÉ MÔŽETE POTREBOVAŤ
Infolinka COVID-19

0800 174 174

Linka tiesňového volania

112

Polícia

158

Hasiči

150

Rýchla zdravotnícka pomoc

155

Matričný úrad Poltár

047/430 84 13

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Lučenec - pohotovosť

0918 601 926

AMBULANCIA
pohotovostnej služby Poltár

0940 768 787

denne od 8.00 do 20.00 hod.

NEPRIŠIEL VÁM DOMOV
POLTÁRSKY OBČASNÍK?
V prípade, že vám nie sú doručené
mestské noviny, reklamácie hláste počas
pracovných dní na telefónne číslo 047/430 84 29,
príp. na e-mail: milan.vojtek@poltar.sk.
Elektronické vydanie mestských novín
nájdete na oficiálnej internetovej stránke
www.poltar.sk.
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Aj v oblasti nakladania s financiami
pracujeme efektívne a transparentne
Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár aj napriek pandémii
COVID – 19 aktívne pracuje a podieľa sa na plnení úloh mestskej samosprávy. Finančné oddelenie plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu,
finančným hospodárením, účtovnou evidenciou a ekonomikou školstva.
K 05. 02. 2021 úspešne uzavrelo účtovný rok 2020 a na Ministerstvo financií
SR prostredníctvom rozpočtového informačného systému odovzdalo účtovnú závierku za rok 2020. Účtovnú závierku tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát
a poznámky tabuľková a textová časť. Obyvatelia majú možnosť nahliadnuť
do účtovnej závierky mesta Poltár v registri účtovných závierok po zadaní IČA
(00316342). Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2020 bol vo výške 691
510,04 EUR, v porovnaní s rokom 2019 je o 275 083,12 EUR vyšší.
Pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú mestá, ich rozpočtové a príspevkové
organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku miest
formulár vzájomných vzťahov súhrnného celku. Formulár má za cieľ zozbierať
údaje o vybraných vzájomných vzťahoch obcí a organizácií, ktoré vykazujú voči
subjektom v konsolidovanom celku. Finančné oddelenie formulár vypracovalo
a odovzdalo dňa 24. 03. 2021. Súčasťou konsolidovaného celku mesta Poltár
sú nasledovné organizácie: Mestský úrad Poltár, ZŠ Slobody, ZŠ Školská, Zariadenie sociálnych služieb, Základná umelecká škola, Bytherm, s.r.o., a Technické
služby Poltár, s.r.o.
V meste Poltár od 01. 06. 2020 do 12. 02. 2021 prebiehalo sčítanie domov
a bytov. Mestu Poltár bola ešte v roku 2020 poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní
sčítania obyvateľov, domov a bytov vo výške 9 668,00 EUR. Finančné oddelenie
k 30. 03. 2021 poskytnuté finančné prostriedky vyúčtovalo v plnej výške.
Finančné oddelenie k 17. 02. 2021 vypracovalo návrh na vyradenie registratúrnych záznamov do Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko Archív
Lučenec. Archivovalo sa spolu 254 šanónov v rozpätí rokov 2006 až 2010.

Povinnosťou mesta Poltár bolo do 31. 03. 2021 podať daňové priznanie k dani
z príjmov právnických osôb. Dňa 23. 03. 2021 finančné oddelenie zaslalo na
Daňový úrad Lučenec daňové priznanie za rok 2020.
V rámci mzdovej agendy sme v mesiaci marec uskutočnili dve výberové
konania, ktoré sa uskutočnili z dôvodu prebiehajúcej pandemickej situácie
online spôsobom. K 31. 03. mal každý pracovník a zamestnanec povinnosť
podať daňové priznanie alebo urobiť ročné zúčtovanie dane z príjmu. Tento
rok finančné oddelenie prostredníctvom mzdovej účtovníčky vyhotovilo 180
zamestnancom spomínané ročné zúčtovania a podklady pre podanie daňových
priznaní z dane z príjmov za rok 2020.
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní predložiť odboru školstva
príslušného okresného úradu v sídle kraja súhrnnú správu o hospodárení za
predchádzajúci kalendárny rok. Povinnosť vypracovať správu o hospodárení
ukladá zákon školám a školským zariadeniam. Školy a školské zariadenia
predkladajú vypracovanú správu svojmu zriaďovateľovi. Následne finančné
oddelenie spracuje a sumarizuje predložené správy a zároveň vypracováva
samostatnú časť – prehľad o poskytnutých financiách za predchádzajúci rok
zo ŠR a rozpis upraveného rozpočtu a komentár.
Finančné oddelenie v súčasnosti pracuje na zostavení záverečného účtu za
rok 2020, v ktorom sa vypočíta prebytok, resp. schodok hospodárenia za rok
2020 z rozpočtového hľadiska.
Ďalej finančné oddelenie vypracúva ročný výkaz rozpočtových organizácií
konsolidovaného celku pre Štatistický úrad SR za rok 2020 a do konca mája
má za povinnosť vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020
a následne ju odovzdať na MF SR. Informácie, ktoré súvisia s ekonomikou a nakladaním s majetkom mesta, pravidelne zverejňujeme s ambíciou objektívneho
informovania občanov nášho mesta.
Mgr. Nina Kuráková, MsÚ Poltár

Poltárčania sa aktívne zapojili svojimi kreatívnymi
návrhmi do participatívneho rozpočtu
Participatívny rozpočet (PR) je spôsob,
akým môžu občania navrhovať a spolurozhodovať o alokácii časti rozpočtu
mesta. Jeho cieľom je posilniť otvorenosť,
transparentnosť a efektívnosť mestskej
samosprávy. Hlavným prínosom zavedenia princípu participatívneho rozpočtu je možnosť obyvateľov pomáhať
svojou aktivitou zlepšovať kvalitu života
v meste. Prioritnými oblasťami realizácie
návrhov sú aktívne občianstvo, verejné
priestranstvá, životné prostredie, kultúra,
deti a mládež, rodina, seniori, sociálna
oblasť, rozvoj cestovného ruchu, šport,
voľnočasové aktivity či propagácia
mesta. Celková suma 15 000 € určená
na projektové zámery bola stanovená
mestským zastupiteľstvom. Maximálna
suma na podporu jedného projektu je
1 500 €. Projekty bolo možné podávať
do 31. marca 2021. Na oddelenie financií,
daní a správy majetku bolo doručených
10 nasledujúcich návrhov, ktoré budú
v apríli t. r. predmetom rokovania odborných komisií mestského zastupiteľstva.
Ich navrhovatelia ich následne predstavia
na zasadnutí poslaneckého zboru.
Mgr. Nina Kuráková, MsÚ Poltár

P. č.

Názov projektu

Celkový rozpočet Žiadané finančné
projektu
prostriedky

Stručný opis projektu

1. „Oddychová zóna Ze- Našou víziou je vytvoriť pri kostole v Zelenom priestor a oázu
lené“
pre členov CZ ECAV, ale aj pre mamičky s deťmi, mladé rodiny
a turistov. CZ poskytol súhlas.

1 500,00

1 500,00

2. „Uchovajme si históriu Jedným z najvýraznejších prvkov ľudovej kultúry na Slovenpre budúce generácie“ sku bol ľudový kroj. Ženský ľudový kroj plánujeme dať vyrobiť
odborníkovi na tradičnú ľudovú kultúru. Bude umiestnený
v zrekonštruovanom KD v Poltári.

1 960,00

1 530,00

3. „Náš park na Zelenom - Chceli by sme v parku dobudovať lanovú pyramídu pre deti,
poďme ťa skrášliť“
a tým odstrániť nefunkčné a rozpadnuté preliezky.

1 500,00

1 500,00

4. „Hráme sa vonku, sedí- Projekt nadväzuje už na predchádzajúci projekt a cieľom
me kultúrne 2“
je k už zakúpeným stoličkám dokúpiť aj nové stoly do KD
v Slanej Lehote.

1 500,00

1 500,00

5. „Náš altánok na Ze- Dobudovanie oddychovej zóny - dobudovanie dlažby v allenom - poďme ťa tánku na Zelenom a kúpa masívneho zrubového sedenia
skrášliť“

1 500,00

1 500,00

6. „Nájdi sa v športe“

1 500,00

1 500,00

1 512,00

1 500,00

8. „Spoznaj zem cez do- V areáli MŠ Sklárska vytvorenie pocitovej cestičky blízko strotyky“
mov, ktoré by slúžili k poznávaniu. Nákup dekoračného štrku,
trávy, mulčovacej kôry, andezitu, riečnych prírodných okruhliakov, betónových kociek, vrecovaného betónu a agro piesku.

996,00

996,00

Vytvorenie živého človeče pre naše mesto - v areáli mestského
kúpaliska sa nakúpia kruhové farebné betónové platne ,
dodávka a montáž drevených figúriek.

1 500,00

1 500,00

10. „Školský plot nás volá Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia rozsiahleho
- poďme von od stola“ oplotenia areálu MŠ Kanadskej, ktorý potrebuje opravu.

1 500,00

1 500,00

14 968,00

14 526,00

Kúpa vonkajšieho pingpongového stolu do altánku na Zelenom

7. „Kultúra - mužšký do- Zhotovenie a vystavenie kroja pre širokú verejnosť
bový odev“

9. Voľnočasové aktivity
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Zlepšiť dostupnosť poltárskeho regiónu môže cesta,
o ktorej hovoríme už roky
Vytvoriť podmienky pre zatraktívnenie regiónu pre nových investorov,
zvýšenie mobility pracovnej sily, cezhraničná spolupráca, podpora
podnikateľských aktivít a tvorba nových pracovných miest, to je
potenciál vybudovania cesty Poltár – Nové Hony.
Mesto Poltár leží mimo hlavných trás. V cestnej doprave najväčším nedostatkom pre mesto je zlá dopravná dostupnosť, ktorá je jednou z prekážok
pre príchod investorov v rámci regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
V dnešnej dobe dobre vybudovaná a prepojená cestná sieť s okolitými
dopravnými ťahmi má nevyčísliteľnú hodnotu a stáva sa významnou
ekonomickou kategóriou nielen pre mesto, ale aj celý región. Základom
zlepšenia automobilovej dopravy je vybudovanie, resp. dostavba cesty
Poltár - Nové Hony. V obci Nové Hony bude cesta napojená na cestu III/2669
a následne bude pokračovať ku cestnej sieti: cesta I/16 (E58, E571), a potom
na rýchlostnú cestu R2 smerujúcu od obce Ožďany až po mesto Košice.
Predmetná cesta bude projektovaná ako cesta III. triedy v celkovej dĺžke cca

12,00 km. Stala by sa nosnou pozemnou komunikáciou s nadregionálnym
významom v rámci cezhraničného spojenia severných oblastí Maďarska
a oblastí Slovenského rudohoria, Nízkych Tatier až do Poľska. Výrazne by
sa skrátili dopravné vzdialenosti v smere juh - sever, vznikli by pracovné
príležitosti, väčšia aktivácia podnikateľskej sféry v oblasti cestovného
ruchu a ďalšie synergické efekty vyplývajúce z jej výstavby. Realizáciou
projektu sa zároveň prispeje k vytvoreniu nových obchodných, kultúrnych
a spoločenských príležitostí. Naším cieľom je dosiahnuť vytvorenie nových
pracovných miest prostredníctvom skvalitnenia dopravnej obslužnosti
regiónu. Ide o kľúčový projekt mesta pre okres Poltár. Vzhľadom k tomu,
že ide o cestu III. triedy, ktorá patrí do správy vyššieho územného celku,
kľúčové je stanovisko BBSK. Z uvedeného dôvodu vedenie mesta Poltár
iniciovalo stretnutie s vedením BBSK za účasti poslancov za okres Poltár.
-red-

Ukončenie samosčítania obyvateľov 2021
Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci
31. marca 2021 ukončené. V našom meste
sa ho zúčastnilo 4 596 občanov, čo je 83,88
% z celkového predpokladaného počtu. Ak
ste digitálne vylúčení, alebo ste sa nemohli
sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby,
využite službu asistovaného sčítania.
Počas asistovaného sčítania sa môžete sčítať
na kontaktnom mieste, ktoré sa bude nachádzať na mestskom úrade, dvere č. 2, kde vám
so sčítaním pomôže stacionárny asistent alebo budete môcť počas asistovaného sčítania

telefonicky požiadať o mobilného asistenta,
ktorý vás navštívi a sčíta vás.
Asistované sčítanie sa z dôvodu epidemickej situácie posunulo, presný termín realizácie
asistovaného sčítania bude stanovený rozhodnutím predsedu ŠÚ SR v spolupráci Úradom
verejného zdravotníctva SR tak, aby nebolo
ohrozené zdravie obyvateľa ani asistenta.
Bližšie informácie aj mapu priebehu asistovaného sčítania nájdete na stránke https://
www.scitanie.sk.
Elena Macove, MsÚ Poltár

Poskytujete
ubytovacie služby na území
mesta Poltár ?
Nezabudnite si splniť svoju oznamovaciu povinnosť a túto skutočnosť
nahláste mestskému úradu.
Poskytovateľom ubytovacích služieb sa stáva občan, ktorý poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 OZ v ubytovacom
zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový
dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba
na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, mini kemp, táborisko,
rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe
slúžiacej na viaceré účely.
Každý občan, ktorý si zriadi ubytovacie zariadenie, je povinný túto
skutočnosť oznámiť mestskému úradu - klientské centrum, č. dv. 8, a to
najneskôr do tridsiatich dní od jeho vzniku.
Sadzbu dane za ubytovanie upravuje VZN mesta Poltár č. 5/2019 v článku
V. § 15 a 16. Sadzba dane je 0,50 Eur na osobu a prenocovanie.
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia musí mesačne do 15-tich dní
predložiť evidenciu ubytovaných osôb, na základe čoho mu bude vypočítaná výška miestnej dane za ubytovanie.
Bližšie informácie ohľadom miestnej dane za ubytovanie vám radi
poskytneme telefonicky na tel. čísle : 047/430 84 18.
Agnesa Kelemenová, MsÚ Poltár

ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Na 26. 04. 2021 je plánovaný termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Poltári. Sledovať priamy prenos môžete na www.poltar.sk.

Miesto výťahu uprednostnite
schody

Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia, ako sú zábradlia,
kľučky či tlačidlá vo výťahu, sa nedotýkajte tváre.
V spoločných priestoroch obytných domov je potrebné nosiť respirátor,
ktorý prekrýva nos a ústa a prilieha k pokožke tváre. Pripomína to Úrad
verejného zdravotníctva SR.
Ak je to možné, miesto výťahu využite schodisko. V prípade, že sa rozhodnete použiť výťah, odporúča sa, aby sa v ňom viezli iba osoby žijúce v jednej
domácnosti. V spoločných priestoroch obytných domov sa pohybujte čo
najmenej. Keď prídete domov, čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.
-red-

Kde sa môžete otestovať antigénovými testami?
Mobilné odberové miesto mestskej samosprávy je občanom k dispozícii každý deň v areáli futbalového ihriska v Poltári. Počas víkendov
je v prevádzke aj mobilné odberové miesto v športovej hale. Bližšie
informácie a prípadné zmeny nájdete na www.poltar.sk.
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VIAC KOMPETENCIÍ SAMOSPRÁVE
V OBLASTI VIZUÁLNEHO SMOGU
Národná rada Slovenskej republiky 31. marca
2021 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Jeho cieľom je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov
pre mestské samosprávy, pretože vizuálny smog predstavuje dlhodobo neriešený problém.
Mestské samosprávy sa s problematikou reklamných stavieb vo svojom
katastrálnom území stretávajú často. Niektoré obce majú prijaté všeobecne záväzné nariadenia, kde bližšie špecifikujú zásady umiestňovania
reklamných stavieb v rámci svojho katastra. Iné prijali politiky reklamných
stavieb v súlade s územnými plánmi konkrétnych miest. Tieto dokumenty
sa stávajú východiskom jednotného prístupu samospráv v oblasti reklamy.
Evidentne sa s týmto problémom stretávajú najmä väčšie samosprávy,
kde reklamné pútače, citylighty a bilboardy zaberajú stále väčšiu plochu
so zámerom pôsobiť na verejnosť intenzívnejšie. Ide teda o presycovanie
verejných priestorov reklamou. Dôvodom, prečo sme sa dostali do tejto
situácie, je aj nedostatočná legislatívna regulácia a často aj zanedbávanie
tejto problematiky v rámci verejnej diskusie.
Reklamná stavba je v súčasnosti definovaná ako stavebná konštrukcia
postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, pričom reklamné
stavby sa považujú za inžinierske stavby. Na účely povoľovania stavebným
úradom sa členia podľa veľkosti informačnej plochy.

Stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu je dnes možné
udeliť reklamným stavbám na dobu neurčitú. Z tohto pohľadu reklamné
stavby tvoria prekážku pri urbanistickom usporiadaní samospráv ako aj
v rozvoji cestnej infraštruktúry. Niektoré miesta s vysokým počtom reklamných stavieb predstavujú napríklad problém pre vodičov cestnej premávky.
Problematicky vnímam aj proces odstraňovania týchto stavieb, pretože
je pomerne komplikovaný a nepružný. Výnimkou nie sú rôzne obštrukcie,
špekulácie s prevodmi vlastníctva nelegálnych reklamných stavieb, a tým
sa proces odstraňovania uvedených stavieb predlžuje. V súčasnosti platná
legislatíva bola pomerne benevolentná a neumožňovala slovenským
samosprávam konať rýchlo a efektívne.
Schválením predkladanej novely sa reklamné stavby môžu povoľovať
najviac na tri roky a mestské samosprávy môžu iniciovať napríklad odstránenie nelegálnych reklamných stavieb v katastri obce. Ďalšou možnosťou
je rozhodnutie o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby. V neposlednom rade predkladaná novelizácia zákona avizuje aj zvýšenie sankcií za
jeho nedodržiavanie. Konečný cieľ tak vnímam ako znižovanie vizuálneho
smogu a zvyšovanie kvality verejného priestoru. Samozrejme aj rozviazanie
rúk v tomto prípade pre tie slovenské samosprávy, ktoré evidujú množstvo
reklamných stavieb na svojom území, z ktorých niektoré boli postavené
nelegálne. Nová legislatíva dáva väčšiu právomoc do rúk mestám a obciam,
čo ako primátorka vnímam pozitívne. Účinná bude od 1. mája 2021.
Martina Brisudová, primátorka

Zoznam daňových dlžníkov mesta Poltár

Mesto Poltár zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31. 12. 2020 presiahla u fyzickej osoby sumu
160 eur a u právnickej osoby sumu 1 600 eur. Zoznamy sú zverejnené v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).
P.Č. Meno

Adresa

Nedoplatok

32

NOCIAROVÁ Zdenka

Poltár, Slobody 730/133

351,88 €

1

BAKOŠ Oskar

Lučenec, Rúbanisko III 2907/44

223,15 €

33

OLÁH Ivan

Poltár, Sklárska 580/25

793,55 €

2

BENKO Pavel

Poltár, Sklárska 593/41

443,10 €

34

OLÁH Jaroslav

Poltár, Železničná 711/44

3

BERKY Arpád

Poltár, Slobody 301/19

1 161,43 €

35

OLÁH Ľubomír

Poltár, Sklárska 594/58

4

BERKY Boris

Poltár, Družby 56/66

679,71 €

36

OLÁHOVÁ Berta

Poltár, Slobody 296/6

261,25 €

5

BERKY Miroslav

Poltár, Slobody 296/5

355,19 €

37

OLÁHOVÁ Tímea

Poltár, Slobody 296/5

170,47 €

6

BERKY Radoslav

Poltár, Pionierska 87/8

239,67 €

38

OLÁHOVÁ Zdenka

Poltár, Slobody 301/20

633,90 €

7

BERKY Šimon

Poltár, Slobody 296/5

169,60 €

39

PÁRIŠOVÁ Martina

Poltár, Slobody 730/132

164,40 €

8

BERKYOVÁ Ivana

Poltár, Slobody 302/22

967,95 €

40

POLÁKOVÁ Jarmila

Poltár, Železničná 694/37

582,54 €

9

BERKYOVÁ Petra

Poltár, Slobody 296/5

311,37 €

41

RADA Barnabáš

Ozdín, Bystrička, 14

227,74 €

10

CIBUĽOVÁ Klaudia

Poltár, Družby 55/65

416,54 €

42

RADIČ Ján

Poltár, Revolučná 188/10/A

385,23 €

11

CIBUĽOVÁ Martina

Poltár, Železničná 711/44

263,73 €

43

RADIČ Ondrej, ml.

Poltár, Slobody 302/21

480,05 €

12

CIBUĽOVÁ Monika

Poltár, Sklárska 594/60

201,98 €

44

RADIČ Štefan

Poltár, Kanadská 231/9

246,59 €

13

DREISIG Július

Poltár, Poľná 681/6

350,60 €

45

RADIČOVÁ Gabriela

Poltár, Slobody 296/5

222,51 €

14

ĎURČOVÁ Ingrid

Poltár, Slobody 296/6

507,31 €

46

RADIČOVÁ Jana

Poltár, Fučíkova 619/10

328,01 €

15

GABERA Marian

Poltár, Zelené, 95

419,39 €

47

RADIČOVÁ Marcela

Poltár, Slobody 296/6

508,56 €

16

GABEROVÁ Andrea

Poltár, Fučíkova 626/13

233,84 €

48

REMPER Erik

Poltár, Kanadská 258/36

182,39 €

17

HARTMANOVÁ Eva

Poltár, Slobody 297/7

226,52 €

49

SEGEČOVÁ Denisa

Poltár, Železničná 711/44

266,80 €

18

HORVÁTH Ladislav

Poltár, Slobody 298/13

181,26 €

50

SENDREI Jaroslav

Poltár, Železničná 711/44

201,05 €

19

HOZDEKOVÁ Drahomíra

Poltár, Sklárska 594/61

1 035,97 €

51

SOJKOVÁ Eva

Poltár, Slaná Lehota, 7

20

ILLÉŠOVÁ Denisa

Poltár, Sklárska 594/57

342,81 €

52

TAKÁČ Karol

Poltár, Železničná 711/45

21

JERGUŠ Patrik

Poltár, Fučíkova 636/23

233,84 €

53

TÓTHOVÁ Anna

Poltár, Slobody 302/22

160,84 €

22

KLEMENTOVÁ FOJTÍKOVÁ

Poltár, Podhorská 629/50

284,55 €

54

TÓTHOVÁ Diana

Poltár, Slobody 301/19

292,30 €

23

KRET Peter

Poltár, Družby 32/45

197,35 €

55

UHRIN Pavel

Poltár

188,68 €

24

KUBALIAKOVÁ Erika

Poltár, Podhorská 510/45

226,39 €

56

ŽIGMUNDOVÁ Lenka

Poltár, Slobody 297/8

577,31 €

25

KURČÍK Ondrej

Poltár, Prievrana, 63

191,52 €

57

ŽIGMUND Emil

Hrnčiarske Zalužany

484,17 €

26

KUTLIAKOVÁ Alena

Poltár, Sklárska 503/15

289,94 €

27

LAŠÁK Tibor

Poltár, Podhorská 510/45

180,84 €

28

MÁZOR Pavel

Poltár, Sklárska 580/31

167,42 €

29

MELICHERČÍK Milan

Kalinovo, Petrovec 780

741,48 €

30

MELICHEROVÁ Dana

Poltár, Železničná 711/45

175,38 €

31

MELICHEROVÁ Martina

Poltár, Obrancov mieru 171/12

212,72 €

P.Č. Obchodné meno subjektu

Sídlo

1

M a M & co s.r.o.

Lučenec, V. V. Majakovského 1419/48

2

PJ CLAYSTONE s.r.o.

Lučenec, Gemerská cesta 1

172,44 €
1 184,10 €

244,96 €
1 583,25 €

Nedoplatok
5 330,20 €
16 095,27 €

3

Slovglass Poltár, s. r. o. „v konkurze“ Poltár, 13. januára

74 986,61 €

4

Poltár Crystal & Steel, a.s.

31 264,77 €

Poltár, 13. januára

Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár
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Obnovujeme futbalové ihrisko
Mesto Poltár v spolupráci s TJ Sklotatran Poltár aktuálne obnovujú areál
futbalového ihriska na Partizánskej ulici. Ide o inštaláciu zavlažovacieho
systému a revitalizáciu hracej plochy futbalového ihriska. Areál sa stane
modernejším a lákavejším pre ďalšie futbalové stretnutia. Veríme, že už

čoskoro si budeme opäť môcť vychutnať zápasy domácich reprezentantov
na vynovenej hracej ploche a na jeseň t. r. aj pripomenúť storočnicu slávnej
poltárskej futbalovej tradície.
-redFoto: Zdroj – FB TJ Sklotatran Poltár

Zrekonštruovali sme dom smútku
Mesto Poltár prostredníctvom Technických služieb Poltár, s.r.o., pristúpilo
k rekonštrukcii domu smútku. Pripravili sme omnoho komfortnejšie a príjemnejšie prostredie pre členov ZPOZ a našich pánov farárov tunajších cirkevných
zborov. Komplexnou rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia a zariadenie
pre pohrebné služby. Náš dom smútku je už v súčasnosti vybavený novým
výkonnejším chladiacim zariadením, ktoré zakúpilo mesto za sumu 6 000.eur. Zároveň sme vybavili obradnú miestnosť veľkoplošnou obrazovkou
pre videoprojekcie počas obradov. Technické služby Poltár, s. r. o., zakúpili
úspornejšie vykurovacie telesá a vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu
aj sterilizátor vzduchu. Tak isto sa zrealizovala výmena väčšiny okien a dve-

rí v dome smútku za plastové,
čím sa podstatne zníži energetická náročnosť budovy. Celkové náklady na rekonštrukciu
predstavovali sumu 13 000,- €.
V budúcnosti pripravujeme
ešte rozšírenie cintorína o nové
hrobové miesta a vybudovanie
nového urnového hája.
JUDr. Bronislava Garajová

Terénna opatrovateľská služba

Sociálne služby chápeme ako jednu z foriem sociálnej pomoci pre
ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
sociálnej situácii. Sociálna pomoc
pre občanov sa zabezpečuje formou terénnej sociálnej služby,
resp. opatrovateľskej služby, ktorú poskytujú opatrovateľky občanovi priamo v jeho domácnosti.
Je len málo ľudí v seniorskom
veku, ktorí uprednostňujú domovy sociálnych služieb. Väčšina volí,

pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, pobyt v domácom prostredí.
Pre seniora je jeho prostredie prirodzenejšie ako umiestnenie v sociálnom zariadení. Ak má senior
pomoc v rodine a v priateľoch, zvláda to. Avšak často musia príbuzní
pracovať a nestíhajú zabezpečovať
všetky povinnosti. Vtedy si objednávajú opatrovateľskú službu. Opatrovateľky navštevujú seniorov doma
v dohodnutom čase a vykonávajú
dohľad a pomoc pri sebaobslužných
výkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné sociálne aktivity, na ktorých sa
v zmluve dohodli.
Mesto Poltár zabezpečuje opatrovateľskú službu občanom, ktorí
sú odkázaní na pomoc pri úkonoch

sebaobsluhy, starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych
aktivitách (napr. osobná hygiena, pomoc pri stravovaní, obliekaní, nákup
potravín, bežné upratovanie, kontakt so spoločenským a kultúrnym
prostredím, sprievod k lekárovi, výber liekov a iné). V súčasnosti mesto
Poltár zamestnáva dvadsaťdva opatrovateliek, ktoré majú ukončenú
strednú zdravotnícku školu alebo
ukončený opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín.
Ak je váš príbuzný odkázaný na
opatrovateľskú službu, môžete o ňu
písomne požiadať. K žiadosti je potrebné predložiť lekársky nález, ktorý
vyplní obvodný lekár, alebo doložiť lekárske správy od odborných

Pomáhame seniorom a ľuďom
v karanténe
Mesto Poltár oznamuje seniorom, že v prípade záujmu o objednanie
na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 môžu kontaktovať Komunitné centrum v Poltári. Údaje potrebné na prihlásenie na očkovanie
nahláste telefonicky pracovníčkam komunitného centra v pracovné
dni od 8.00 hod. do 16.00 hod. na telefónne číslo 0948 584 500.
Rovnako ľuďom, ktorí sú v karanténe z dôvodu ochorenia COVID–19,
a nemá im kto pomôcť nakúpiť, pomôže mestská samospráva
prostredníctvom komunitného centra. Nákup bude uskutočnený po dohode so zamestnancom
a doručený na adresu bydliska.
-red-

lekárov nie staršie ako 6 mesiacov.
Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie
o vyhlásení majetku overené matričným úradom a rozhodnutie sociálnej
poisťovne za príslušný kalendárny
rok. Mesto vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť, ktorej
výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na
opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec
povinná klientovi poskytnúť alebo
zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný.
O túto službu môže požiadať občan,
ktorý ma trvalý pobyt v meste Poltár.
Mgr. Adriana Horváthová
MsÚ Poltár

Festival Ekotopfilm
online mieri aj
do nášho mesta
Mesto Poltár plánuje na svojej FB stránke mesta od
26. apríla do 30. apríla 2021 ponúknuť možnosť sledovať online filmy s environmentálnou tematikou
v rámci festivalu Envirofilm/Ekotopfilm. Ak patríte
k priaznivcom filmov o životnom prostredí, nenechajte si ujsť obohacujúci filmový zážitok.
-red-
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Dobrovoľníci čistia okolie Poltára
Mesto Poltár zabezpečuje čistotu
verejných priestranstiev prostredníctvom svojich zamestnancov, pracovníkov Technických služieb, s. r. o.,
a aktivačných pracovníkov. Aktuálne sme však svedkami, že s odstraňovaním divokých skládok v okolí

Poltára a pohodených odpadkov
v prírode nám aktívne pomáhajú
aj dobrovoľníci. Ich prácu a pomoc
si veľmi vážime a ďakujeme za čistenie mesta a jeho okolia každému
dobrovoľníkovi. V tejto súvislosti
žiadame všetkých ľudí, aby svoje

prechádzky v prírode absolvovali
tak, aby nikto ďalší po nich nemusel
zbierať pohodený odpad.
-redFoto: Zdroj FB Peter Štefančík

Neparkujme pred nádobami
na odpad, budeme mať poriadok
Pri nakladaní s odpadmi sa stretávame s mnohými problémami. Patrí
k nim aj nesprávne separovanie odpadu, ukladanie odpadu mimo
nádob a parkovanie priamo pred kontajnermi, čo zabraňuje spoľahlivému vývozu odpadu. Riešenie často závisí od ľudského prístupu.
V dôsledku nesprávneho ukladania odpadu do zberných nádob sa po
zaplnení ich kapacít odpad hromadí vedľa a znečisťuje tak okolie našich
domovov. Zároveň majú obyvatelia často pocit, že sa vývoz odpadov
neuskutočňuje, čo nie je pravda. Ďalší problém predstavuje aj to, keď
zaparkované vozidlá zasahujú do cestného profilu takým spôsobom, že
zvozové vozidlo sa nevie dostať do časti ulice a k nádobám na odpad.
Týmto spôsobom môže byť ohrozená i bezpečnosť a zdravie obyvateľov,
keďže väčšími vozidlami disponujú i pohotovostné a záchranné zložky.
Apelujeme na obyvateľov mesta najmä na našich sídliskách, aby pri parkovaní zohľadňovali túto skutočnosť a umožnili výkon služby zberu odpa-

dov. Zároveň opätovne
žiadame o dodržiavanie
a správne ukladanie odpadu do nádob a jeho
separovanie.
Nakoľko vozidlá stále
pribúdajú, mesto bude
hľadať ďalšie možnosti,
ako na tento problém upozorniť. Aby bol zber zabezpečený včas, musia
na to vytvoriť podmienky aj obyvatelia. Zlepšenie môžeme dosiahnuť len
spoločným úsilím. Všetkým Poltárčanom vopred ďakujeme za spoluprácu,
pretože len vďaka tomu je možné zabezpečiť službu a čistotu každej ulice
mesta.
-red-

Zákaz vypaľovania trávy a kríkov
S prichádzajúcim jarným obdobím sa veľa občanov rozhodlo
urobiť poriadok v okolí svojich
domovov a v záhradách vy-

paľovaním trávnych porastov,
kríkov či stromov. Mesto Poltár
a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru žiadajú
všetkých obyvateľov mesta, aby
nevypaľovali nahromadený rastlinný a komunálny odpad. Spojením suchej trávy, ohňa a vetra
hrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za porušenie tohto zákazu
hrozí pokuta fyzickej osobe do
výšky 331 eur, právnickej osobe
a fyzickej - podnikateľovi pokuta
do výšky 16 596 €.
Zákon o ochrane pred požiarmi

ďalej zakazuje fajčiť alebo používať
otvorený plameň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu; vykonávať
činnosti, ktoré si vyžadujú osobitné oprávnenie alebo odbornú
spôsobilosť; vyvolávať bezdôvodne
požiarny poplach a zbytočne privolávať hasičskú jednotku a zneužívať
tiesňovú linku.
Šírenie lesných požiarov je veľmi
intenzívne a ich likvidácia je veľakrát zdĺhavá, náročná na nasadené

sily a prostriedky. V neposlednom
rade sú to vysoké náklady na hasenie a nevyčísliteľná škoda na životnom prostredí, preto žiadame
všetkých občanov, aby tento zákaz
dodržiavali.
V prípade vzniku požiaru netreba
neriskovať, ale čo najrýchlejšie privolať pomoc na čísle 150 alebo 112.
-red-

HĽADÁ SA STROM ROKA 2021. MÔŽE BYŤ Z POLTÁRA.

Víťazom minuloročnej ankety bol 700-ročný dub z Drnavy
v okrese Rožňava.

Aj v okolí Poltára máme vzácne stromy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Možnosťou je
prihlásiť ich do ankety Strom roka. Víťazný strom získa dendrologický posudok a finančný
príspevok na ošetrenie. Súčasne postúpi do celoeurópskeho finále – do ankety Európsky
strom roka.
Starý orech, prastarý dub, storočná lipa, jabloň či moruša, ale aj iné stromy môžu byť súčasťou ankety Strom roka 2021, ktorú organizuje už devätnásty rok Nadácia Ekopolis. Jej cieľom
je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.
Od 1. do 30. apríla 2021 možno nominovať stromy, ktoré sú nám blízke. Po uzávierke nominácií
nasleduje výber odbornou komisiou, ktorá spomedzi všetkých uchádzačov vyberie 12 finalistov. Verejné hlasovanie začne 1. júla 2021 a potrvá do konca septembra. Patronát nad anketou
prevzal spevák Peter Lipa. Viac informácií nájdete na www.ekopolis.sk.
-red-
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50. výročie Medzinárodného dňa Rómov
Medzinárodný deň Rómov sa slávi 8. apríla od roku 1971. Vtedy sa po
prvýkrát stretli Rómovia zo 14-tich krajín na I. kongrese v Orpingtone pri
Londýne, kde založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu International
Romani Union (IRU). Odmietli označenie „Cigán“ a medzinárodné organizácie požiadali o rešpektovanie vlastného etnického mena Róm/Rómovia
a prijali rómsku vlajku a hymnu (Gelem, gelem). Rómovia sú v Slovenskej
republike od roku 1991 uznanou národnosťou.
„V každom človeku na svete je niečo, čo sa od neho môžeš naučiť.“
„Andre savore manuša hin vareso, so lendar šaj sikľos.“
Tak hovorí rómske príslovie, no bez vzájomného rešpektu, pochopenia
a podpory môže trvať mnoho ďalších rokov, kým budú v našej krajine
Rómovia a iné národnosti žiť vo vzájomnej tolerancii. Svetový deň Rómov,
známy aj ako Medzinárodný deň Rómov, je oslavou rómskeho etnika,
ktorého cieľom je podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie
a poukázanie na problémy, ktorým čelia. Aktivitami, ktoré sa každoročne

organizujú na počesť osláv, sa dáva príležitosť pripomenúť si význam
a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a histórie, zachovávania etnickej identity, rozvoja jazyka a kultúrnych hodnôt, veľký dôraz sa dáva na zvýšenie
povedomia u majoritnej spoločnosti na spoznávanie rozmanitosti Rómov.
V meste Poltár si Medzinárodný deň Rómov pripomíname každoročne
kultúrnym programom pod názvom Amaro Dives, kde sa prezentuje tradičná rómska kultúra prostredníctvom rómskeho folklórneho súboru Slniečko a ich
hostí. Vzhľadom na pandemickú situáciu covid-19 si
tento deň pripomenieme
aspoň takto.
Komunitné centrum
Poltár

VEĽKONOČNOU ATMOSFÉROU DÝCHALO
AJ POLTÁRSKE NÁMESTIE
Tohtoročnou novinkou veľkonočných sviatkov bola výzdoba.
Veľkonočnou atmosférou ožilo
Námestie osloboditeľov v Poltári.
Námestie zdobila symbolická veľkonočná breza so stužkami a kraslicami z dielne učiteliek materských škôl
a pracovníčok Komunitného centra
v Poltári.
Veľkonočnú atmosféru však
okrem bohatej výzdoby navodili aj
spomienky skôrnarodených Poltárčanov, a to Anny Rechtoríkovej, ktorej
šikovné ruky dlhodobo prezentujú
verejnosti rôzne techniky zdobenia
kraslíc, a Milana Baláža, miestneho
ochotníka, ktorý má v zásobe úsmevné historky z veľkonočnej polievačky. Rozprávanie oboch rodených
Poltárčanov ste si mohli vypočuť

prostredníctvom zverejnených videí na mestskej stránke www.poltar.sk.
Okrem tradičnej výzdoby ste mohli vidieť aj šesť nadrozmerných 150 cm
vysokých kraslíc, ktoré maľovali pracovníci mesta a inštitúcií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (materských a základných škôl, základnej umeleckej
školy a komunitného centra).
Hru farieb na námestí dopĺňala svetelná výzdoba, o ktorú sa postarali
Technické služby Poltár, s. r. o. Veľkorozmerná sviatočná pohľadnica bola
určená nielen ako dekorácia, ale poslúžila aj na spomienkové fotografovanie. Najmä pre rodiny s deťmi bola pripravená aj ďalšia svetelná dekorácia
- dvojica veľkonočných zajačikov.
O dodržiavanie
opatrení a poriadku
počas veľkonočných
sviatkov sa starali
členovia miestnej
občianskej poriadkovej služby.
-red-

Spolu za krajšie a čistejšie mesto
Prvé teplejšie dni sa v našom meste spájajú s jarným upratovaním.
Ruku k dielu pravidelne pridávajú samotní Poltárčania, ktorí s obľubou upravujú svoje domovy a verejné priestranstvá. Tento rok sme
štartovali krátko po veľkonočných sviatkoch.
V termíne od 6. do 23. apríla 2021 mesto zabezpečuje pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít na zber objemného
odpadu, ktorý sa svojou veľkosťou nezmestí do bežných zberných nádob.
Do veľkoobjemových kontajnerov určených na objemný odpad nemožno vhadzovať biologicky rozložiteľný odpad, ako sú konáre, tráva,
zvyšky zo záhrad a podobne. Rovnako je zakázané do kontajnerov ukladať
opotrebované pneumatiky. Tie je možné odovzdať v pneuservise alebo
späť predajcovi pneumatík.
Žiadame občanov, aby veľkoobjemový odpad vytriedili a recyklovateľné
zložky do veľkoobjemových kontajnerov nevhadzovali. Upozorňujeme, že
drevený odpad, ako starý nábytok, drevené okenné rámy bez skla, dvere,
vyradené palety, drevené parkety a podobne, je možné odovzdať bezplatne
na Technických službách Poltár, s. r. o., na Ulici továrenskej. Drevený odpad

musí byť očistený o kovové časti, sklo a podobne.
„Som rada, že ľudí v našom
meste čistota ich okolia zaujíma. Verím, že aj tento rok sa
zapojí do akcie čo najviac Poltárčanov všetkých vekových kategórií a chýbať nebudú ani pracovníci
mestského úradu,” hovorí primátorka mesta Martina Brisudová.
Organizačné zabezpečenie má na starosti Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania
Mestského úradu v Poltári. Viac informácií o pristavení kontajnerov obyvatelia nájdu v prílohách na stránke mesta www.poltar.sk a na verejných
úradných tabuliach.
Potrebu vývozu veľkoobjemových kontajnerov môžu občania každý
pracovný deň oznámiť na tel. č. 047/430 84 34.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár
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INFORMÁCIA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV
Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Vážení rodičia,
ak máte záujem, aby vaše dieťa
pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej
škole aj po dovŕšení veku 6 rokov,
venujte prosím pozornosť tomuto
oznamu.
Od 1. 1. 2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje
postup pri žiadaní o pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v materskej škole (MŠ).
Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
• zákonný zástupca informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel
pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania
• riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu
príslušného zariadenia výchovného poradenstva
Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
• ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť
• ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby jeho dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy, aj keď rodič podal podnet na
pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri
splnení podmienky veku. V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie
povinného predprimárneho vzdelávania.
Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
Potrebný bude:
1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie
2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
Kde požiadať o posúdenie školskej zrelosti?
Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ vydáva riaditeľka materskej školy.
• na základe žiadosti a predložených požadovaných dokladov riaditeľka
materskej školy posúdi a vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania
TERMÍNY:
• podať podnet MŠ zo strany zákonného zástupcu – do 20. apríla 2021 /
vzhľadom na prerušenie prevádzky MŠ a aktuálnej epidemickej situácii
vložiť do schránky MŠ, príp. kontaktovať tel. č.: 0918 563 630
• zákonný zástupca dodá žiadosť riaditeľke MŠ – do 15. mája 2021
• riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – do 15. júna 2021
Mgr. Renáta Melicherová, riaditeľka MŠ Kanadská

Materská škola Kanadská 19, Poltár
Materská škola, Kanadská 19 v Poltári sídli v rodinnom dome, ktorý prešiel nedávno komplexnou rekonštrukciou. Budova sa nachádza
mimo centra mesta, čím je zaručené kľudné a podnetné prostredie pre zdravý vývin dieťaťa. Materská škola poskytuje celodennú
výchovu a vzdelávanie deťom: - vo veku od 3 do 6 rokov, v čase od 6.30 do 16.00 hod počas pracovných dní, a to aj v čase prázdnin.

Prečo si vybrať práve nás a v čom sme iní
Sme materská škola, ktorá poskytuje dieťaťu kvalitný základ pre ďalšie
vzdelávanie. Zriaďovateľom materskej školy je mesto Poltár. Výchova
a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje na základe Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom. Hlavná profilácia materskej školy spočíva v zameranosti na environmentálnu výchovu. Každý týždeň je zameraný na inú
tému a pestrú krúžkovú činnosť v popoludňajších hodinách podľa záujmu
dieťaťa - rodiča, napr. hra na flautu, tanečný, výtvarný, dramatický, krúžok zameraný na rozvíjanie grafomotorických zručností, telovýchovný krúžok ap.
Výchovnovzdelávacie aktivity a činnosti sa pripravujú tak, aby rešpektovali individuálne osobitosti dieťaťa a umožnili mu uspokojovať svoje potreby
a záujmy. Deti sa učia prostredníctvom hier, hudby, riekaniek, piesní a tancov poznávať kultúru mesta a svojej krajiny. Naša materská škola je miestom
láskavých učiteľov, ktorí udržia v deťoch nadšenie pre učenie a bádanie.
Miestom, kde sú naplnené potreby a záujmy detí, kde deti uspejú, skúšajú, robia chyby, kde zažijú prijatie aj uznanie a prežijú svoje prvé detské víťazstvá.
Príjemná atmosféra, edukačné prostredie, kvalifikovaný kolektív učiteľov,
vľúdny a láskavý personál sú podmienkou toho, aby sa deti v materskej
škole cítili šťastné, spokojné a uznávané.

Veľkou výhodou našej materskej školy je nízky počet detí v triedach
rozdelených podľa veku detí. Tento benefit dáva skúsenému pedagógovi
priestor rešpektovať osobitosti dieťaťa, rozvíjať jeho nadanie a možnosť individuálneho prístupu počas edukačných činností. Triedy sú prispôsobené
výuke. Vybavené sú modernou technikou, napr. interaktívnymi tabuľami,
počítačmi, digitálnymi hračkami a modernými učebnými pomôckami.
Súčasťou areálu materskej školy sú dva plne vybavené školské dvory
s trávnatou plochou, pieskoviskami, viacúčelovými preliezkami a hojdačkami. Na dvore je dostatok ovocných stromov a ihličnanov, ktoré
deti pozorujú, poznávajú a v neposlednom rade im poskytujú príjemný
chládok v horúcich letných dňoch. V prípade nepriaznivého počasia je
pobyt vonku možný v priestrannom altánku a pod novovybudovaným
prístreškom, k dispozícii sú detské ihriská s vlastnými pieskoviskami
a preliezkami. Priestor, v ktorom trávime veľkú časť dňa, a to aj vďaka
vybudovanému priestrannému altánku, aj v čase nepriaznivého počasia.
Čo plánujeme
V krátkej budúcnosti plánujeme pomocou participatívneho projektu
zrenovovať plot, aby bol bezpečný, estetický a ponúkal pre deti ďalšie
tvorivé hry počas pobytu vonku. Ďalej chceme zrekonštruovať priestory
>>> pokračovanie na str. 15
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Predstavujeme vám našu materskú školu

MATERSKÁ ŠKOLA SKLÁRSKA 34, POLTÁR
Poslaním Materskej školy Sklárska
34 v Poltári je v priateľskom a láskavom prostredí vychovávať a vzdelávať deti predškolského veku.
V materskej škole
je zriadených 6 tried
pre deti vo veku od 2
do 6 rokov. Nachádza
sa v zástavbe sklárskeho sídliska v tichom
prostredí s dvoma
veľkými záhradami plnými stromov, kríkov,
vybavenou detským
ihriskom, v ktorom
nechýbajú hojdačky, pieskoviská,
preliezky, detské šmýkačky poskytujúce deťom veľa zábavy. Vznikla
z pôvodného spoločného zariade-

nia – detské jasle a materská škola.
Filozofiou našej materskej školy je
rozvíjať samostatné a zdravo sebavedomé deti cestou prirodzenej
výchovy, položiť základy celoži-

votného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmov
a potrieb.
Pri výchove a vzdelávaní sa osobitne zameriavame
na environmentálnu
výchovu a zdravý životný štýl, rozvíjame
pozitívny vzťah k životnému prostrediu
prostredníctvom environmentálnych aktivít
(poznávaniu prírody
jej skúmaním, experimentovaním, bádaním
i postupným chápaním zákonitostí prírody prostredníctvom hier).
V spolupráci so základnými školami zabezpečujeme oboznamovanie

s anglickým jazykom. Krúžok anglického jazyka vedie kvalifikovaná
učiteľka ZŠ, ktorá s deťmi pracuje
následne aj v základnej škole, postupuje podľa schváleného meto-

dického materiálu v súčinnosti so
školským vzdelávacím programom.
Dieťa je u nás centrom pozornosti výchovy a dôraz sa kladie na
jeho aktivitu, v ktorej dominuje hra.
Vytvárame u detí predpoklady na
ďalšie vzdelávanie a pripravujeme
ho na život v spoločnosti v súlade
s jeho individuálnymi vekovými
osobitosťami.
Hlavným cieľom nášho predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu
úroveň ako základ pripravenosti
na školské vzdelávanie a na život
v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie
a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.
Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu
„Vláčik poznania“. Logo školského
vzdelávacieho programu symbolizuje vláčik šiestich tried, kde sa
spoločne s deťmi vydávame na
cestu spoznávania nového, nepoznaného. Symbolizuje túžbu po
nepoznanom a možnosti posúvať

sa stále dopredu vo všetkých oblastiach.
Učebné osnovy sú zostavené
z desiatich rámcových tematických
projektov, ktoré sú spojené so skutočným životom detí v materskej
škole. Charakteristika obsahových
celkov stručne predstavuje základný tematický rámec, v ktorom sa
výchova a vzdelávanie pohybuje.
Dominujú činnosti, pri ktorých je
dieťa aktívne, pasívne učenie sa
obmedzuje na minimum.
Využívame vzájomné učenia sa

detí. Neizolujeme od seba vekové
skupiny. Neučíme deti to, čo už vedia, vždy sa ich snažíme posunúť
ďalej.
Materská škola má kvalitné
výchovno-vzdelávacie výsledky,
ktoré sú dôležité pre jej ďalší rozvoj a smerovanie. Naším cieľom je
udržať a naďalej zdokonaľovať budovanie tejto otvorenej, modernej
výchovno-vzdelávacej inštitúcie.
Mgr. Ivana Trhanová,
riaditeľka MŠ Sklárska

Riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34, Poltár
v zmysle zákona MŠ SR č.209/2019 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ V ČASE

OD 01.05. 2021 DO 31.05.2021

 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa - bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa elektronická komunikácia,
 tlačivá - žiadosti k zápisu nájdete v časti dokumenty a tlačivá na webovej stránke školy (Vláčik poznania) alebo na oficiálnej
stránke mesta Poltár/oblasť školstvo - Materská škola Sklárska
 vyplnené žiadosti možno doručiť - osobne do materskej školy v dňoch 10. ,11. a 12.mája 2021, v čase od 11.00 - 15.00 hod.,
alebo elektronicky do schránky materskej školy
 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní
zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý
predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa
plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,
je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné, preto
budú tieto deti prijímané prednostne.
RODIČ JE POVINNÝ TAKÉ DIEŤA ZAPÍSAŤ
DO MATERSKEJ ŠKOLY.
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INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ
DO PRVÉHO A NULTÉHO ROČNÍKA
Zápis detí do prvého a nultého ročníka základných škôl na školský
rok 2021/2022 sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Poltár uskutoční v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2021.
Bližšie informácie k zápisu zverejní riaditeľ príslušnej školy s ohľadom
na aktuálnu epidemickú situáciu na webovej stránke školy – ZŠ Školská
(vedenie@zsskolpoltar.edu.sk) a ZŠ Slobody (nociarova@zsslobody.sk)
Na základe súčasného stavu sa bude zápis konať elektronickou formou.
Vyzývame všetkých zákonných zástupcov, aby zapísali dieťa do školy
prostredníctvom elektronického formulára. Tí zákonní zástupcovia, ktorí
nemajú možnosť elektronickej komunikácie (nemajú prístup na internet,
nevlastnia počítač), môžu svoje dieťa zapísať osobne s negatívnym testom
nie starším ako sedem dní v priestoroch školy, najlepšie po predchádzajúcom telefonickom rozhovore s vedením školy. Zápis sa uskutočňuje bez
prítomnosti dieťaťa.
Postup pri zápise dieťaťa do prvého alebo nultého ročníka má byť
v súlade s § 20 Zákona č. 245/2008 - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme, že
zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky podľa § 20 ods. 2) citovaného zákona.
Pri zápise je potrebné rešpektovať nasledové:
- zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (rodičia, opatrovník)
- v prípade, ak dieťaťu bol v minulom školskom roku udelený odklad/
opakovaný odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis – jedná sa o deti narodené pred dátumom 1. 9. 2014

- ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý
pobyt má na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v škole na území SR (tzv. kmeňová škola), kde mu
bude následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí
- zákonný zástupca je povinný predložiť pre zistenie osobných údajov
(§ 2 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.) svoj občiansky preukaz a rodný list
dieťaťa
- ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej
školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok
veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 19 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z.)
- žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje
vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to
na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie (§ 19 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z.). V takomto prípade
zákonný zástupca dieťaťa o danej skutočnosti informuje riaditeľa
spádovej školy s doložením uvedených vyjadrení.
- o prípade záujmu o detailnejšie informácie kontaktujte vedenie príslušných škôl (ZŠ Školská, ZŠ Slobody) alebo Spoločný školský úrad v Poltári
na t. č. 047/430 8433 alebo e-mailom na adrese: skolskyurad@poltar.sk
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár

+421 (0)908 921 941 – riaditeľ ZŠ
+421 (0)903 833 274 – zástupcovia riaditeľa
skola@zsslobody.sk, www.zsslobody.sk

Zápis do 1. ročníka
Vážení rodičia,
blíži sa čas, keď sa budete rozhodovať, ktorá základná škola bude
pre vaše dieťa tá správna. Ktorá im
vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá
ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných
učiteľov, zaujímavé mimoškolské
aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.
Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.
Naša škola disponuje značným
množstvom modernej didaktickej
techniky, ktorá spestruje vyučovanie a uľahčuje deťom proces učenia.
Už od prvého ročníka využívame
na hodinách interaktívne tabule
s množstvom edukačných programov. Na druhom stupni máme touto technikou vybavené špeciálne

učebne na výučbu chémie, fyziky,
biológie a cudzích jazykov, ako
i ďalšie multimediálne učebne,
ktoré sa využívajú na vyučovanie
ostatných predmetov. V rámci projektov sme získali moderné technické pomôcky do školských laboratórií a novú učebňu na technickú
výchovu. Pri práci s integrovanými
žiakmi nám pomáhajú asistenti učiteľa, individuálne problémy podľa
potreby rodičov a učiteľov rieši náš
školský psychológ a špeciálny pedagóg.

PREČO MY?
Čo ponúkame prváčikom?
• vyučovanie anglického jazyka v nadväznosti na učenie jazyka v MŠ
• zapájanie prvákov do recitačných, výtvarných, matematických a športových súťaží
• v 1. ročníku hodnotíme slovne s plynulým prechodom na známkovanie
• pri práci so šlabikárom používame e-učebnice (zobrazenie učebnice na
interaktívnej tabuli), čo prváčikom uľahčuje orientáciu
• využívanie aplikácie EduPage pre lepšiu informovanosť rodičov o dianí
v škole
• cvičenie v troch plne vybavených telocvičniach a využívanie širokého
športového areálu
• ŠKD do 16.00 hod.
• obedy a mliečnu desiatu v školskej jedálni
• využitie moderných informačných technológií a edukačných programov
vo vyučovacom procese
• vyučujúce 1. stupňa absolvovali inovačné vzdelávanie zamerané na
čitateľskú gramotnosť, preto už v 1. ročníku začínajú využívať inovatívne
metódy zamerané nielen na techniku čítania, ale aj na čítanie s porozumením. Rozvíjaním čítania s porozumením rozvíjame záujem žiakov o knihy
a táto zručnosť taktiež uľahčuje učenie sa žiakov vo všetkých predmetoch
v ďalších rokoch štúdia.
Všetky informácie k zápisu do 1. ročníka nájdete na stránke našej školy
www.zsslobody.sk
Mgr. Andrea Nociarová
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Základná škola, Školská 3, Poltár
t. č.: 0911 310 019, 0911 310 012, 047 422 23 15 , e-mail: vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

organizuje zápis detí do 0–tého a 1. ročníka od 1. 4. 2021 – do 30. 4. 2021
formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na webstránke školy
alebo v budove školy od 7.30 – 16.00 hod. (okrem veľkonočných
prázdnin) bez prítomnosti detí – len zákonný zástupca s negatívnym
testom nie starším ako 7 dní.
Prečo práve my?
Sme škola s dlhoročnou tradíciou, ponúkame pre deti príjemné, estetické a bezpečné prostredie. Máme kvalifikovaných vyučujúcich na všetky
predmety. Zaviedli sme vyučovanie anglického jazyka formou CLIL od
1. ročníka. Pani učiteľky so svojimi žiakmi postupujú od 1. až do 4. ročníka.
V triedach pracujeme s interaktívnymi tabuľami a tabletami, informatika

sa vyučuje v odbornej učebni. Od septembra 2021 budú zriadené nové
odborné učebne na výučbu cudzích jazykov – jazykové laboratórium, polytechnická učebňa a biologicko-chemické laboratórium, ktoré sme získali
v rámci projektovej činnosti. Žiaci môžu využívať školskú knižnicu s pripojením na internet. Každoročne organizujeme školu v prírode, lyžiarsky
a plavecký výcvik, letný tábor, návštevy dopravného ihriska, školské výlety
aj do zahraničia. Voľný čas detí vypĺňame pestrou krúžkovou činnosťou
(poľovnícky krúžok, športové krúžky, krúžky cudzích jazykov, informatiky,
šikovná gazdinka v obnovenej kuchynke, florbal, futbal, volejbal, vybíjaná,
tanečný a pod.) a výchovnou a zábavnou činnosťou v ŠKD s možnosťou
prípravy a doučovania detí hlavne na 1. stupni. Na športovú prípravu využívame minitelocvičňu v suteréne školy a stolnotenisový kútik, mestskú
športovú halu a telocvičňu spojenej školy, ktorá je v tesnej blízkosti školy.
Areál školy sme oplotili, zriadili sme detské ihrisko, vyasfaltovali ihriská,
postavili altánok, robíme tartanovú dráhu a sme v štádiu rozpracovania
projektu na novú telocvičňu.
Naša škola otvára aj NULTÝ ROČNÍK, ktorý nahrádza predškolskú prípravu
a jeho hlavnou úlohou je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné
riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo tak požiadavky prvého ročníka.
V škole sa podávajú desiaty a obedy v zrekonštruovanej školskej jedálni.
Mgr. Eva Dirbáková riaditeľka školy

Naše VIDEOKONCERTY sa tešia veľkej obľube
O hudbe sa právom hovorí, že je to reč anjelov. Hudba nás spája,
rozveseľuje a napĺňa radosťou nielen žiakov, učiteľov, rodičov, ale
všetkých, ktorí ju milujú, vyhľadávajú a zúčastňujú sa na verejných
koncertoch, predstaveniach.
Súčasná doba nám neumožňuje prezentovať verejné koncerty žiakov
a učiteľov Základnej umeleckej školy v Poltári v koncertných sálach. No
umelecký život talentovaných detí a mládeže si žiada prezentáciu, či už
sú to koncerty, výstavy. Aby si interpreti našli svojich poslucháčov, zuška
pravidelne organizuje a natáča VIDEOKONCERTY žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru, či VIDEOPREZENTÁCIE výtvarných
artefaktov žiakov výtvarného odboru. Tie zverejňuje na webovej stránke
školy - www.zuspt.eu, alebo na FB účte ZUŠ Poltár, kde sa tešia veľkej
obľube. Úspešne sme uviedli Vianočný videokoncert, ktorý spríjemnil
v rodinách vianočnú atmosféru.
Koncertnú sezónu roku 2021 vo februári otvorili naše najmenšie deti
prípravných ročníkov a žiaci 1. a 2. ročníka všetkých odborov svojou prezentáciou s priliehavým názvom „Môj prvý koncert “. Videokoncerty sú
zostavené častokrát z rodinných videí, ktoré si vyžadovali aspoň základnú
technickú výbavu a hlavne dobrú spoluprácu rodičov a učiteľov. Častokrát
sme zažili i humorné chvíľky, keď sa v obraze zjavil domáci zvierací miláčik,
či súrodenec, alebo vo videu bolo počuť aj iné zvuky z domácnosti. Ešte
šťastie, že sa videá dali natáčať viackrát a výber bol jednoznačne ten najlepší. Žiaci pôsobia ako na skutočnom verejnom koncerte, čo prezrádza aj
ich sviatočné oblečenie. Zaujímavé, ale aj pochopiteľné videá boli žiakov
tanečného odboru, ktorí sa museli uspokojiť s malým tanečným priestorom, častokrát v obývačke, na chodbe alebo v kuchyni. Zostrih viacerých
videí a spoločná choreografia na vybranú príťažlivú hudbu bol naozaj
majstrovský kumšt pani učiteliek, ktoré sa výborne zhostili nových IKT
techník. Asi najľahšie to mali žiaci výtvarného odboru, pretože ich nafotené
práce zostrihali a zoradili pani učiteľky a podfarbili hudbou. Žiaci literárno-dramatického odboru sa prezentujú poéziou, prózou alebo monológmi
natáčané nielen doma, ale aj v prírode.

Nuž opäť Vás pozývame na novopripravovaný RODINNÝ VIDEOKONCERT, kde účinkujú rodičia s deťmi, súrodenci, bratranci, sesternice či iní
rodinní príslušníci. Nečudo, veď sme aj škola súrodencov. Pani učitelia
vybrali zaujímavý repertoár, aby zaujal a radosťou naplnil muzicírujúce
rodiny a odvahou podporil aj rodičov, ktorí niekedy boli tiež žiakmi našej
alebo inej umeleckej školy. Tento videokoncert má úžasnú atmosféru,
vyjadruje krásny rodinný vzťah detí, rodičov a rodinných príslušníkov
a súčasne spája školu, učiteľov, žiakov s rodinou. Veľké poďakovanie patrí
triednym učiteľom sa prípravu, organizáciu i natáčanie videí.
Nuž, započúvajte sa a zahľaďte sa do skvelých videí a úprimného muzicírovania, tancovania tých, ktorých hudba a tanec očarila, do Rodinného
videokoncertu, v ktorom zaznejú detské, ľudové piesne ,skladby svetových
i slovenských skladateľov. Bude to úprimná snaha o vytvorenie umeleckého
zážitku pre vás všetkých. Videokoncert bude zverejnený 12. 4. 2021 na FB
účte ZUŠ Poltár a web školy www.zuspt.eu.
Veríme však, že sa čo skoro stretneme i na verejnom koncerte v krásnej
multifunkčnej koncertnej sále v zrekonštruovanom dome kultúry, ktorý
bude dôstojným kultúrnym stánkom 21. storočia mesta Poltár.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.
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Mirka Macháčková
Príspevok vznikol v rámci súťaže História Novohradu 2019

ŠKOLSTVO V POLTÁRI
z pohľadu školských kroník / 1. časť
Pôvod kroniky
Písanie školskej kroniky nariadil Školský referát v Bratislave č. 4721/XI - 1921. Úpravu k tejto práci podal v Zprávach
Školského referátu č. 1 a 2 - 1921 k referátu pridelený
školský inšpektor Ferdinand Mačenka. Podrobné dáta
a udalosti starších období sú vypísané z týchto zdrojov:
Protocollum Ecclesie evang. A. V. Poltár ab anno 1801,
Mocsáry Nógrádvármegye Torténete v troch zväzkoch
Protocollum Ecclesie evang. A. V. Poltár ab anno 1817,
1848, 1890, ktoré Júliusovi Pástorovi poskytol vtedajší
poltársky farár Béla Henriczy od cirkvného archívu a zo
svojej knižnice.
Autor v úvode kroniky poeticky uvádza: Silou slabou, slohom chatrným, ale s dobrou vôľou, oddanosťou a srdcom
úprimným je ona písaná. Všetky nedostatky vyskytnuvšie
sa pri zostavení tohto diela nech budú nastúpivšími učiteľmi poltárskymi doplnené a z času na čas zdokonaľované.
S akou ochotou je kronika táto započatá, nech bude ešte
Vľavo dole budova tzv. malej školy, ktorú od veľkej delil len školský dvor.
Vľavo hore panoráma Poltára, vpravo hore budova železničnej stanice a vpravo
s väčšou ochotou a oddanosťou pokračovane písaná! Tu
dole potravné družstvo.
opísané dejiny našich predkov, ich školy, výchova a život
nech ukážu nám a potomkom spôsobu ctiť a vážiť si našich
otcov, nech nám tieto riadky poskytnú smeru k prácam budúcnosti stajňa. Pajty sa učiteľ zriekol preto, že v tom čase učitelia prestali
a čo najdokonalejšej výchovy dietok, ľudu a národa! Čo smútna mi- hospodáriť, statok pri nízkych cenách (priemerná cena kravy bola
nulosť nepovolila a zameškala, nech to všetko stonásobne vynahradí 100 - 180 korún) nedržali, zeme dali do prenájmu a všetky pôžitky
priali si dostávať v hodnotných hotovostných peniazoch. Pri školskej
a zdokonalí skvelá budúcnosť!
Na Poltáre, dňa 20. októbra 1921, podpísaní Margita Pástorová, budove, ktorá sa tiahla od východu na západ, bol približne 15 metrov
r. Hoková, t. č. učiteľka evanjelickej ľudovej školy poltárskej, a Július široký, dosť malý dvor, pri ktorom rovnobežne ďalej na juh ležala pajta
Pástor, t. č. učiteľ a kántor evanjelickej ľudovej školy a cirkvi poltárskej. a malá záhradka. Podľa katastra mala školská pôda výmeru 393 siah,
na porovnanie farská 1 339 siah. Medzi pajtou a cestou vybudovali
cirkevníci školskú ľudovú prvú triedu, takzvanú dievčenskú, neskoršie
Škola vôbec a založenie evanjelickej ľudovej školy poltárskej
Škola štepiaca kvietkov božích, už i v dávňajšej dobe mala miesta malú školu. Odvtedy učiteľ Ján Ďuróš, ako náhradu za odobranú čiastku
medzi ľudom. Kde sa človek usadil a spoločenský život utvoril, zrodila záhrady, dostával od cirkvi ročne 20 korún. Druhú školskú budovu
sa tam čoskoro aj škola. Potrebu a významnosť školy začal človek postavila poltárska cirkev výlučne len so svojou mravnou a hmotnou
pochopovať vtedy, keď uznal dieťa za najmilší a najkrajší dar pre silou, pretože v tom čase štát konfesionálne školy hmotne ešte vôbec
rodičov od Hospodina darovaný, t. j. keď človek dosiahol prvý stupeň nepodporoval. Prvé štátne podpory poskytol štát cirkvám v roku 1893.
Poltárska škola však žiadala o podporu pre novo vystavanú budovu až
kultúry a osvety.
Založenie poltárskej cirkevnej evanjelickej a ľudovej školy zasahuje od roku 1896 a túto podporu aj dostala.
V novej škole sa začalo vyučovanie v školskom roku 1896/97. Vyuasi do 17. storočia, keď táto cirkev vznikla. Mocsáry v diele Nógrádvármegye torténete, vydanom v roku 1825, opisuje Novohradskú čovali sa tu dievčatá v šiestich ročníkoch. Chlapci sa učili v starej škole
župu z rozličných ohľadov a už uverejňuje chronologický menoslov tiež v šiestich ročníkoch. Toto sa zmenilo v školskom roku 1903/04, tri
kňazov poltárskej cirkvi od roku 1622. Niekoľkými slovami spomína nižšie miešané ročníky (chlapci a dievčatá spolu) ostali v malej škole,
aj školu, takže pravdepodobne v spomenutom storočí bola založená vyššie ročníky boli vyučované aj v priestoroch učiteľského bytu, ktoaj poltárska škola. Písomné pozostatky, hovoriace priamo o škole, rého sa sčasti učiteľ dobrovoľne vzdal. Škola musela byť nevyhnutne
nemáme. Informácie by boli skreslené tradíciou, preto pisateľ kroniky dobudovaná, rozšírená o ďalšie triedy, stále však ako cirkevná.
Prvú štátnu podporu škola dostala až v roku 1910, keď zákonom
získaval informácie o minulosti školstva v 19. storočí aspoň ústnym
podaním od 78-ročného vdovca Ondreja Kolimára. Z jeho slov viacero z roku 1908 bolo nariadené všeobecné bezplatné vyučovanie na
všetkých ľudových školách. Škola bola udržaná najmä z toho dôvodu,
dát a informácií použil pri písaní dejín poltárskej školy.
že pozemok, na ktorom stála, ostal aj naďalej cirkevným majetkom.
V tomto čase bolo na cirkevnom konvente schválené, že všetky potrebŠkolská budova
Prvá školská budova bola postavená pravdepodobne v dobe za- né opravy na školskej budove aj s hospodárskymi budovami (okrem
loženia školy. K tejto budove bola v roku 1865 pribudovaná z južnej učebnej siene) bude platiť cirkev.
(ďalšie pokračovanie prinesieme
strany pri ceste tretia izba, ktorá celej budove dala podobu písmena
v nasledujúcom vydaní mestských novín)
L. Vtedajší učiteľ Gustáv Styk mal byt s tromi izbami, kuchyňu, maštaľ,
Zdroj: Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie
chlievy a rozsiahlu pajtu, ktorá bola na žiadosť učiteľa Jána Ďuróša
v roku 1904 zrúcaná. Miesto nej bola pre učiteľa postavená vozová
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„Režisér“ hudobnej výchovy
na Slovensku
Každý rok v apríli si pripomíname narodenie rodáka Doc. PhDr.
Tibora Sedlického CSc, ktorý patril v oblasti hudobno-pedagogických aktivít a zborového spevu ku kľúčovým osobnostiam
slovenskej hudobnej kultúry.
Tibor Sedlický sa narodil 2. apríla 1924 v Poltári. Tu navštevoval ľudovú
školu v rokoch 1930 až 1935. Už počas štúdia na miestnej ľudovej škole ho
nadchla hudobná a dramatická výchova, ktorá v meste mala dlhú tradíciu
a tunajší pedagógovia na ňu kládli dosť veľký dôraz. Svedčí o tom aj fakt, že
už od roku 1910 v Poltári fungoval poltársky spevokol a ochotnícka činohra.
Po ukončení ľudovej školy a meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou bolo
želaním jeho otca mať zo syna obchodníka. Avšak tvrdohlavosť, pevná vôľa
a snaha ísť za svojím cieľom usmernila jeho kroky na učiteľský ústav v Banskej
Bystrici (1939 – 1943). Po skončení vojenčiny v roku 1947 sa opäť vrátil do
svojho rodiska už ako učiteľ meštianskej školy. Vo svojom rodnom meste vyvinul enormné úsilie o opätovnú aktivizáciu poltárskeho spevokolu, čo sa mu
aj podarilo, žiaľ, len na krátky čas, pretože v roku 1949 bol prijatý do SĽUK-u.
Tu sa rozhodol zmeniť svoju profesiu a dal sa na dráhu profesionálneho
zborového speváka. Usilovne študoval dejiny, teóriu, harmóniu, spoznával
významné osobnosti slovenského kultúrneho života. Vykonanie skúšky z dirigovania ho oprávňovalo pokračovať v štúdiu na Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave, kde ho profesijne formovali Eugen Suchoň, Viliam Fedor a rodák
Ladislav Leng. Od roku 1965 pôsobil na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, neskôr na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela, a to na Katedre
hudobnej a estetickej výchovy a externe na Konzervatóriu Jána Levoslava
Bellu. Tibor Sedlický zomrel 27. júla 2004 v Banskej Bystrici a je pochovaný na
evanjelickom cintoríne v Radvani. Za jeho celoživotnú prácu mu bola ude-

lená strieborná medaila
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici – In
memoriam.
Jeho celoživotné dielo spočíva najmä v zborovo-speváckej činnosti
a publikačnej činnosti.
Založil a viedol množstvo speváckych zborov, z ktorých najznámejšie boli vysokoškolský spevácky
zbor Mladosť, spevácky zbor Hron či Dievčenský spevácky zbor Konzervatória
J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Ťažiskom jeho zborovo-speváckej aktivity bolo
45-ročné pôsobenie v Speváckom zbore slovenských učiteľov. Absolvoval
s ním mnohé domáce a zahraničné koncertné i súťažné vystúpenia, stál na
festivalových pódiách v Llagollene, Gorízii, Taline, Göteborgu, Paríži, Kodani,
Barcelone, Kyjeve, Petrohrade a ďalších mestách.
Z publikačnej a metodickej činnosti nemôžeme opomenúť snahu pomôcť
učiteľom a pozdvihnúť úroveň výučby hudobnej výchovy na školách. Bol
autorom učebníc hudobnej výchovy pre 7. a 8. ročník ZDŠ, ako aj spoluautor
publikácie Počúvanie hudby pre 1. - 5. ročník ZDŠ a 6. - 9. ročník ZDŠ.
Nikdy nezabudol, že začínal ako učiteľ „v Poutári“. My všetci môžeme byť
len hrdí na to, že je to náš rodák. Vždy sa hlásil ku svojim koreňom, do svojho
rodiska sa rád vracal. Bol spoluautorom regionálnej monografie Mesto Poltár
a jeho pamätná tabuľa bola odhalená v interiéri Základnej školy Školská.
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár

Vandalizmus v meste
Život nie je sprevádzaný len radostnými udalosťami, oslavami, sviatkami,
ktoré idú ruka v ruke s našou snahou skrášliť mesto či zabezpečiť vybavenie
mesta novým mestským mobiliárom. Čoraz častejšie sa stretávame s útokmi
na majetok mesta a jeho občanov zo strany vandalov. V niektorých prípadoch sa podarí páchateľa odhaliť, niekedy ostáva páchateľ neznámy alebo
nepotrestaný.
Hneď začiatok roka 2021 poznačilo poškodenie adventného venca, ktorého nadobúdacia cena predstavovala 3 360.- eur a pohľad naň tešil obyvateľov
sklárskeho sídliska. Mesto Poltár okamžite kontaktovalo Obvodné oddelenie PZ
Poltár, ktoré začalo vo veci konať, pričom bol odhalený páchateľ. Napriek tomu,
že oprava adventného venca vyžadovala dve návštevy pracovníkov firmy, ktorá
ho dodala a stála nás 438.- eur, bola vec uzatvorená ako priestupok. Proti uzneseniu o postúpení veci na priestupkové konanie mesto Poltár podalo sťažnosť na
Okresnú prokuratúru Lučenec.
V cintoríne mestskej časti Zelené mesto Poltár ako správca pohrebiska prostredníctvom Technických služieb Poltár, s. r. o., v roku 2020 vybudovalo nové stojisko na
1 100 l kontajnery a vybavilo cintorín v Zelenom novým kontajnerom na plasty, sklo
a zmesový komunálny odpad. Približne v čase od 5. 2. 2021 do 6. 2. 2021 boli dva
kontajnery (na zmesový komunálny odpad a sklo) zničené neznámymi páchateľ-

mi, pričom túto skutočnosť
zaregistrovali aj občania
a fotografie sa objavili na
sociálnej sieti. V tejto veci
sme tak isto podali trestné
oznámenie a uplatnili sme si náhradu škody. Vzhľadom na to, že na mieste nie sú
kamery, ktoré by skutok zachytili, doposiaľ sa nepodarilo zistiť páchateľa. Vec bola
zatiaľ uznesením OO PZ Poltár zo dňa 24. 3. 2021 prerušená.
Počas mesiaca marec 2021 boli na sklárskom sídlisku pred blokmi č. 593 a č.
628 zdemolované kompostéry, ktoré slúžia obyvateľom bytových domov na
kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostéry
pracovníci Technických služieb
Poltár, s. r. o., znova poskladali
a odpad zlikvidovali.
Začiatkom apríla 2021 vandali
poškodili na Ul. sklárskej dopravné
značenie. Opätovne sme svojpomocne zabezpečili nápravu.
Ako vidno, život v našom meste nám znepríjemňujú vandali z našich radov.
Poškodzujú a ničia majetok mesta, teda majetok všetkých obyvateľov. Oprava,
odstránenie poškodenia či dokonca nákup nového mestského mobiliáru stojí
občanov mesta Poltár nemálo finančných prostriedkov a pracovníkov Technických služieb Potár, s. r. o., zbytočne vynaložené úsilie, ktoré by mohli použiť na
užitočnejšie ciele.

JUDr. Bronislava Garajová
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Pripomíname si:

50. výročie založenia
poltárskych sklární
1971. Pôvodne bol závod projektovaný a stavaný na ručnú výrobu, neskôr sa
jeho hlavnou náplňou stala výroba automaticky tvarovaného sododraselného
a olovnatého skla. V roku 1976 zamestnával už vyše osemsto pracovníkov,
z toho bola viac než polovica žien. Hlavným výrobným programom poltárskych sklární sa stalo úžitkové sklo, sodnodraselné sklo a krištáľ. Export
zabezpečoval podnik zahraničného obchodu Skloexport Liberec, a to pod
značkou Bohemia Crystal, ktorá bola spoločná pre české a slovenské sklárne.
V rokoch 1985 - 1989 sa v Stredoslovenských sklárňach, n. p., Poltár vyrábal
tovar pre podnik zahraničného obchodu, pre domáce potreby, obchodné
domy Prior, Kotva, veľkoobchody, ako aj suroviny pre viaceré výrobné družstvá. V rámci exportu sa výrobky vyvážali na trhy Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, hlavne do ZSSR, a to pod značkou BOHEMIA CRYSTAL.
Po roku 1989 sa sklárske podniky museli znovu etablovať na domácom
trhu, ale hlavne na náročných zahraničných trhoch pod novými firemnými
značkami. Po privatizácii závodu Málinec a jeho osamostatnení vznikol v roku
1995 zo zostávajúcich závodov Poltár, Katarínska Huta a Zlatno nový podnik
pod názvom SLOVGLASS Poltár, a. s. Nová spoločnosť zamestnávala 1560
zamestnancov a exportovala výrobky (ručne brúsené a lisované kalíškoviny,
vázy, misy, svietniky a pod.) pod vlastnými ochrannými značkami HONOUR
CRYSTAL a CLOVER LEAF GLASS do celého sveta. V auguste 2003 boli brány
Slovglassu Poltár, a. s., otvorené poslednýkrát.

Dňa 22. apríla 2021 si pripomíname 50. výročie založenia poltárskych
sklární. Sklo pre obyvateľov mesta Poltár je výnimočné z viacerých dôvodov. Prvým je fakt, že toto sklo sa už dnes v menovaných sklárňach
nevyrába. Sklárne v Zlatne a v Poltári zanikli, avšak skláreň v Katarínskej
Hute funguje, ale už so značne pozmeneným výrobným sortimentom
zahŕňajúcim strojovú výrobu kalíškového skla a len veľmi obmedzenú
ručnú výrobu väčších kusov nápojového skla.
V roku 1971 sa zo sklárskych závodov Zlatno, Katarínska Huta, Málinec
a závod Poltár vytvoril spoločný národný podnik - Stredoslovenské sklárne
so sídlom v Poltári. Symbolom združenia bolo logo vo forme štvorlístka
v kontúrach zlatého kalicha, ktorého história sa začala v v roku 1836 vznikom
najstaršieho závodu Zlatno. Závod založil J. G. Zahn. Už v roku 1843 získal
závod na výstave v Pešti strieborný pohár a v roku 1846 zlatú medailu. Závod preslávil chemik Dr. Leo Pantoček, ktorý v roku 1856 objavil spôsob tzv.
rysovania skla. V Zlatne sa vyrábalo úžitkové sklo zušľachťované brúsením,
maľovaním a hutníckym zdobením. Tiež sú veľmi známe farebné sklenené
sady vyvážané do Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Skláreň produkovala
sodnodraselné sklo rôznych farieb. V 20. storočí sa skláreň svetovo preslávila
výrobou nápojového servisu „Zlatá Zuzana“, ktorá bola dekorovaná zlatým
leptaným pásom. Jej ručne robená produkcia sa dobre predávala až do
zastavenia výroby v roku 2003.
Druhým najstarším závodom je Katarínska Huta. Závod postavili bratia
Kuchynkovci, jediní sklárski podnikatelia v tom období, pochádzajúci
zo Slovenska. Bohatú škálu skla vyrobeného v Katarínskej Hute
zastupujú nápojové poháre a nápojové sady. Stopky sú najčastejšie
modelované točením alebo hutníckym modelovaním, kalichy
sú tvarované, väčšinou s oblým základom a rozšírenými okrajmi.
Vzácnou skupinou skla sú poháre vyrobené z olovnatého skla,
dekorované zlatom a vysokým smaltom. Tvoria ju hlavne nápojové
servisy, ktoré majú povrch dekorovaný farebnými lazúrmi. Najčastejšie sú to lazúry s fialovým lesklým povrchom, dozdobené leptaným,
väčšinou rastlinným vzorom. Súčasťou zbierky skla zo závodu sú
aj ručne robené jedinečné kusy. Takýmto typickým výrobkom je
napríklad sklenená ryba z číreho alebo farebného skla.
Štvrtý lístok v embléme zastupuje najmladší, ale zároveň
najväčší závod - závod Poltár, ktorý začal svoju činnosť v roku

Od roku 2003 poltárske sklárne niekoľkokrát zmenili majiteľa, avšak ani
jednému z nich sa znovu nepodarilo oživiť sklársku výrobu v meste Poltár.
Ekonomiku podniku čoraz viac zaťažoval nárast cien energií, drahá výroba,
konkurencia i posilnenie koruny voči doláru a libre.
Unikátnu skupinu tvoria ocenenia, ktoré vyrábali poltárske sklárne. Boli
vyrábané podľa objednávky zákazníkov v počte len pár kusov, preto ide väčšinou o ručnú výrobu. Prím medzi nimi hrajú štyri verzie známeho ocenenia
„Krištáľové krídlo“. Dizajnérom bol Ladislav Višňovský a v sklárni
Poltár ho vyrábali až do konca jej výrobného programu v roku 2011.
Jedinečným dielom je aj veľké, ručne vyrobené logo firmy Slovglass Poltár, vyrobené ako jediný kus 12. mája 2005 kolektívom dizajnérov a sklárov pod vedením pána Dibalu. Má formu veľkého kalicha,
na ktorého okrajoch je z dvoch viac vyvýšených strán položená krížová
konštrukcia antikorových rúrok. Konštrukcia má na koncoch kolmých
hrotov upevnené sklenené číre krištáľové listy v tvare lipových listov.
Sklársku históriu sme si pripomenuli v septembri 2019 na podujatí
mestskej samosprávy pod názvom Dni mesta Poltár. V budove Mestského
úradu v Poltári bol slávnostne odhalený sklenený erb na počesť sklárskych
tradícií mesta, ktorý zhotovil umelecký sklár a zhotoviteľ Achiles Sdukoz.
Súčasne bola slávnostne udelená cena primátorky mesta spoločnosti
Sonne Chrystal, ktorá pokračuje v sklárskej tradícii v meste Poltár.
Mgr. Stanislava Čepková, MsÚ Poltár
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Romantická legenda
o smútiacom levovi
Na okraji mestskej časti Zelené, ktorá je súčasťou mesta Poltár, stojí nenápadná stavba. Je ňou
klasicistický evanjelický kostol so zaujímavou históriou. Viaže sa k nemu romantická legenda
o láske dvoch ľudí.
V 19. storočí bol miestnym zemepánom v Zelenom František Tihányi de Ebeck, ktorý bol katolík. Jeho
manželka Mária, ktorú nesmierne ľúbil, bola evanjelička. Hoci krížne manželstvá v tej dobe neboli bežnou
vecou, ich vzťah bol príkladný a plný lásky. Jediným tieňom ich vzťahu bol fakt, že dlhšie nemohli mať
vlastného potomka. František preto zložil sľub, že ak mu milovaná manželka porodí vytúžené dieťa, dá
evanjelikom v Zelenom postaviť kostol. Po čase Mária naozaj otehotnela, no veci nedopadli tak, ako
všetci dúfali. Mária pôrod neprežila. František bol zdrvený svojím žiaľom, no napriek tomu svoj sľub
splnil. Od žiaľu zomrel aj lev, ktorý mal Máriu veľmi rád a spolu s Františkom ho chovali vo svojom kaštieli.
V rokoch 1837 – 1845 dal postaviť neveľký klasicistický kostol bez veže. Jeho zvláštnosťou, ktorá nemá
na Slovensku obdobu, je súsošie z bieleho mramoru s epitafom. Tvoria ho tri sudičky v popredí so sochou
leva.Traduje sa, že ak žena, ktorá nemôže počať potomka, pohladí leva po hrive, čoskoro otehotnie.
PhDr. Martin Karásek, MsÚ Poltár

Krása poltárskeho nárečia

Svojrázne krajové nárečie Poltára vystihuje samostatný región východného Novohradu. Toto svojské a výrazovo bohaté nárečie dáva
hlas našej kultúrnej tradícii a histórii a kedysi bolo aj hlavným komunikačným prostriedkom v komunitách a rodinách v celej poltárskej
oblasti. A predsa ním dnes hovorí už len málokto.
Poltárske nárečie patrí do skupiny ipeľských nárečí. Od ostatných novohradských nárečí sa odlišuje používaním –n na konci slova – napr. poton,
ván, príďen, buden. Charakteristickou črtou novohradských nárečí je používanie „ňi“ – napr. ňison, ňi si. Vyznačuje sa tiež zámenou „e“ za „y“ – me,

>>>

pokračovanie zo str. 8

ve, žebe, spetovaľi sa. Za pôvodné ý sa zamieňa ei – napr. speitaťi sa. Naše
nárečie tiež používa príslovku način (treba).
Poltárske nárečie je súčasťou kultúrneho dedičstva. Reč našich predkov
predstavuje spoločenskú hodnotu, ktorá aj v zmenených podmienkach
predstavuje živú súčasť nielen regionálneho, ale aj všeobecného kultúrneho povedomia. Dnes ešte nárečie prežíva v domácnostiach pôvodných
poltárskych rodín tradovaním z generácie na generáciu.
O charaktere poltárskeho, v širšom zmysle horno-ipeľského nárečia, sa
toho napísalo a povedalo dosť a tak si povedzme niečo o menách a prímeniach „na Povtáre“, ako o tom kedysi rozprávala Poltárčanka Mária Balajová:
„Ešťe to xcen poviedaťi, že tieto starie poutárske roďine ako Žilákovci,
Garajovci, Mixáľovci, Petrusovci, Kolemárovci, Koršovovci, Kačáňiovci,
Kasáčovci, Uhrinovci, Kamasovci, Balajovci, tie male, ňepovien šetke, ale
večina aj druhie mená. Kotson tak rozmeišľala, takto z domu na dom be
som šecke veďela vimenovaťi, tak son narátala više peďeseit roďín, čo sa
inak volaľi, ako sa písaľi. Šakovie mená ako Rovňienkovci, Rovňancovci,
Turáčikovci, Škríbľovci, Mackovci, Tkáčikovci, Sivánovci, Šedivkovci, Hrebenárovci, Vaľovci, Čačkovci, Kolárovci, Koxovci, Kakukovci, Martenkovci,
Víľetovci, Škodovci, Trávníkovci, Babovci, Chlístovci ... Aľe ňeska to uš aňi
veďeťi ňexcú, aňí počúťi, teras už akobe sa aj hambiľi, že ix tak volaľi. No,
aľe že uš skaďe to tie mená nabraľi, to uš človek navozaj ňevie“.
PhDr. Martin Karásek MsÚ Poltár

Materská škola Kanadská 19, Poltár

v prístavbe a účelne využívať na popoludňajšiu krúžkovú činnosť detí.
Podmienky a kritériá prijímania
detí do materskej školy
na školský rok 2021/2022
Dieťa sa do materskej školy (ďalej len „MŠ“) prijíma na základe
písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca spolu
s písomnou žiadosťou predkladá
aj potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktorého súčasťou

je aj údaj o povinnom očkovaní.
MŠ má vypracovaný vlastný formulár žiadosti, ktorého súčasťou
je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu s údajom o povinnom očkovaní, ktorý je uverejnený
na oficiálnej stránke mesta Poltár
https://www.poltar.sk v zložke ŠKOLSTVO – MŠ Kanadská.
Podávanie žiadosti: osobne, ak to
dovolí aktuálna epidemiologická
situácia, písomne poštou, e-mailom
alebo odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom mestom Poltár, určí miesto
a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok

2021/2022, v čase od 1. - 31. mája
2021 na školský rok 2021/2022.
Mgr. Renáta Melicherová riaditeľka MŠ Kanadská
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Technické služby Poltár, s. r. o.
ZBERNÝ DVOR V MESTE POLTÁR

REKONŠTRUKCIA TOALIET

Mesto Poltár, firma SITE, s. r. o., a Technické služby Poltár, s. r. o., pracujú na
výstavbe Zberného dvora Poltár, ktorý
bude slúžiť na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov.
Mesto Poltár zriaďuje zberný dvor
s cieľom rozšíriť služby pre občanov
v oblasti nakladania s odpadmi. Cieľom je sprístupniť obyvateľom mesta
možnosť legálne sa zbaviť vytvorených odpadov a zároveň sa predpokladá priame zníženie tvorby „čiernych
skládok“. Podporou tejto myšlienky je
aj skutočnosť, že odpady budú v Zber-

Mesto Poltár spolu s Technickými
službami, s. r. o. zrealizovali rekonštrukciu 11 toaliet v Základnej škole
na Ulici Slobody 2 v Poltári.
pôvodný stav

súčasný stav

UPRATOVANIE, ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Aj takýmto nemilým činnostiam sa musia venovať Technické služby
Poltár, s. r. o., aby mesto vypadalo krajšie. Apelujeme preto na občanov
a touto cestou ich prosíme o likvidáciu odpadu legálnym spôsobom.

nom dvore Poltár odoberané
od poplatníka mesta Poltár
bezodplatne, s výnimkou drobného stavebného odpadu.
Občania v Zbernom dvore
Poltár budú môcť odovzdať
drobný stavebný odpad, textil, veľkoobjemový odpad,
ale aj biologicky rozložiteľný
komunálny odpad. Na zberný dvor
nie je možné odovzdávať zmesový
komunálny odpad.
Výstavbou zberného dvora dôjde
k vytvoreniu chýbajúceho „strediska“
pre triedenie odpadu, zhromažďovanie odpadu a následné prevzatie
a odvoz oprávnenou osobou, resp.
organizáciou na jeho ďalšie zhodnotenie, resp. zneškodnenie.

KANALIZÁCIA KULTÚRNEHO
DOMU (KD)

VÝRUB DREVÍN
Na základe rozhodnutia Technické služby Poltár, s. r. o. realizujú výrub drevín v Poltári.
Predmetné dreviny, žiaľ, svojím
vekom, vzrastom a koreňovým
systémom predstavujú riziko
ohrozenia majetku a života
návštevníkov cintorína.

Nefunkčnú kanalizáciu pre splaškové
vody bolo nutné nahradiť novou. Zrealizovali sme vytýčenie trasy, výkopové
práce, položenie kanalizačných rúr vrátane odbočiek pre napojenie vnútornej kanalizácie KD a dvoch dažďových
zvodov, obsypy a zásypy so zhutnením,
kompletne osadili a pripojili dve kontrolné šachty s poklopmi, povrch existujúcej komunikácie upravili
vrstvou štrku. Kanalizácia bola napojená do hlavnej kanalizačnej vetvy
nachádzajúcej sa na Ulici slobody.
Ing. Adela Palíková, TS Poltár

MŠ – Kanadská, Poltár
V MŠ Kanadská už deti pri vstupe
do budovy v daždivých dňoch
nezmoknú.
Technické služby Poltár, s. r. o.,
dokončili úpravu strechy pri
vstupe do MŠ na Kanadskej ulici
v Poltári, pričom vzniklo prestrešenie vstupu do hlavnej budovy
škôlky ako aj do priestoru šatní
o pôdorysných rozmeroch cca
6,5 x 2,5 m.
Poltársky občasník vydáva mesto Poltár • IČO: 00316342 • Dátum vydania: 13. 4. 2021 • Registr. číslo: EV 5883/20 • Adresa redakcie: Mesto
Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár • Zodpovedný redaktor: Ing. Andrea Wiednerová (aw) • Redakčná rada: Ing. Matej Kudlák (mk), Michal
Hronec (mh) • Jazyková úprava: Mgr. Petra Ridzoňová • Periodicita vydávania: občasník • ISSN: 1335-9967 • Náklad: 2000 ks • NEPREDAJNÉ

