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Milí Poltárčania,
nezabudnite na ôsmy marec, ktorý patrí ženám. Symbolom čarokrásy, lásky, duchaplnosti a zmyselnosti.
Robia život krajším, sú nositeľkami svetla, radosti, nehy,
jemnocitu. Tvoria domov a darujú život.
Každá skrýva v sebe osobité čaro. V každom období svojho života. Či má sladkých osemnásť, alebo je
v rozkvete dospelosti, či už pár vrások času rozpráva
jej životný príbeh ľuďom okolo. Pravá krása žien nie
je o veku, nie je v postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno
v očiach, pretože sú oknom do duše, miestom, kde
prebýva láska.
Kdesi som čítala múdru myšlienku, ktorá hovorila
o tom, že žena je najkrajšia, keď začne rozumieť životu. Keď si uvedomí,
že sa nenarodila iba preto, aby napĺňala túžby iných, ale aj tie svoje. Keď
si uvedomí, že záleží aj na tom, aby si plnila sny a vytvorila si život, aký
bude milovať. Keď sa nad neprajníkmi pousmeje a bude sa vedieť tešiť zo

Mesto Poltár
pomáha
Medzi najviac ohrozených koronavírusom patria najmä starší ľudia, a to vo veku nad 65 rokov. Sú to najmä
tí seniori, ktorí trpia rôznymi chronickými ochoreniami
a majú oslabenú imunitu. Vzhľadom k tomu mestská
samospráva pristúpila k doručovaniu respirátorov prioritne najohrozenejšej skupine obyvateľov, konkrétne
seniorom nad 65 rokov. Zamerali sme sa na distribúciu
respirátorov. Zamestnanci mesta Poltár doručili osobne do domácností tento typ rúšok, aby tak chránili
najcennejšie, čo človek má, zdravie. V prípade, že ste
si respirátor vo svojej schránke nenašli, kontaktujte
mestský úrad.
Mestská samospráva taktiež poskytne bezplatnú
službu nákupu a donášky základných potravín, drogérie a liekov osamelým dôchodcom, ťažko zdravotne
postihnutým a ľudom v karanténe. S jej poskytovaním
opäť začíname od dnes prostredníctvom pracovníčok
Komunitného centra, ktoré sa preukážu služobným preukazom. V prípade záujmu o túto službu je k dispozícii
nasledujúce telefonický kontakt:
Komunitné centrum: 0948 584 500
Ľuba Šálková, Klientske centrum

Číslo 2/2021

života aj napriek ranám na srdci, ktoré ukrýva, pretože
pochopí, že každý nový deň je darom a je výnimočným,
rovnako, ako je výnimočnou ona sama.
Myslím, že výnimočné poslania sú hodné výnimočných chvíľ. Nielen raz v roku, ale každodenne. A tak
prajem všetkým ženám, aby nielen jeden deň počúvali
o svojej dôležitosti z úst iných, aby si nielen raz v roku
pripomínali a hovorili, že sú úžasné a hodné obdivu.
Pretože každý deň je príležitosťou na odmenu. Drobnosťou, úsmevom, objatím, večerou, kresbičkou od detí,
čímkoľvek, čo urobí radosť a pohladí dušu.
Aj mesto Poltár si cení všetky ženy, silné vo svojej
fyzickej krehkosti, ktoré teplom, vôňou materinej dúšky
a láskavosťou naše mesto napĺňajú ženskou energiou
a robia ho lepším miestom pre život nás všetkých.
Verím, že drobný pozdrav a darček, ktorý sme odoslali dámam z nášho
mesta, bude pre ne príjemným prekvapením. A hrejivé objatie môžu
pridať ich blízki.
Martina Brisudová, primátorka
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Tri otázky pre primátorku Martinu Brisudovú
Ako hodnotíte aktuálnu pandemickú situáciu?
V súčasnej zložitej dobe považujem za dôležité kľúčové veci správne komunikovať verejnosti a aplikovať opatrenia tak, aby sme ako samospráva v čo
najmenšej miere obmedzovali obyvateľov, vychádzali im v ústrety a pomáhali.
Pandémia v tomto ťažkom období odhaľuje aj charakter ľudí. Som hrdá na
to, že zamestnanci mesta sa dokázali zomknúť a pomáhať. Ich pridanou hodnotou sa stala ľudskosť. Operatívne riešili náročné situácie či už bol čas, keď
sme hľadali dobrovoľníkov a zdravotníkov na prácu v odberových miestach,
ale zažila som aj mnoho momentov, keď nám s ochotou pomohli poslanci.
Mestská samospráva ako úrad v rámci ochoty pomôcť nezlyhala. Aj preto je
mojou najväčšou motiváciou dôvera ľudí. Tá zaväzuje. V tejto súvislosti som
sa snažila intenzívnejšie vnímať život obyvateľov nad 65 rokov, doručiť im do
domácností respirátory, seniorom nad 70 rokov balíčky s rúškami, hygienickými potrebami či drobnými darčekmi. Pomáhala mi v tom viceprimátorka,
poslanec Ján Kromholc a pracovníci mesta. Pri osobnom kontakte som videla
slzy, úsmevy, ale aj túžbu po stretnutí so svojimi blízkymi. Žiť v sociálnej
izolácii nie je jednoduché, preto mojou ambíciou bolo vypočuť, ponúknuť
pomoc, napríklad s nákupmi potravín, liekov či hygienických potrieb. Jednou
z možností, ktorú ponúkame, je aj poskytovanie opatrovateľskej služby. Mesto
bude svojím občanom tak blízko, ako sa len dá, preto flexibilne reagujeme aj
na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu a pomáhame nízkopríjmovým rodinám,
osamelým a ľuďom bez domova napríklad prostredníctvom burzy ľudskosti,
v rámci ktorej distribuujeme oblečenie, deky či obuv. Tejto práci sa venujú
terénne sociálne pracovníčky. Napriek zložitej situácii aktívne pracujeme
aj na bežnej agende, príprave projektov, pretože plánujeme ďalej získavať
mimorozpočtové zdroje. V rámci investičných akcií sme začali s obnovou toaliet pre žiakov Základnej školy na Ulici slobody, renovujeme priestory domu
smútku a pripravujeme výstavbu kanalizácie na Továrenskej ulici. Začíname
s rekonštrukciou mestského kúpaliska, kde by pridanou hodnotou mali byť
nové atrakcie pre deti. V týchto akciách nám pomáhajú Technické služby.
V poslednom čase sa veľa hovorí o investíciách v kultúrnom dome.
Ako ich hodnotíte?
Obnova kultúrneho domu bola detailne komunikovaná v predchádzajúcom vydaní mestských novín a rovnako aj na mestských zastupiteľstvách.
V prvom rade je kultúrny dom symbolom mesta. Stavbou, s ktorou sa
svojpomocne začalo v 50. rokoch minulého storočia a v ktorej sa stretávali
generácie Poltárčanov. Bola to pre mňa pozitívna motivácia zaoberať sa jeho
rekonštrukciou napriek tomu, že boli zrejmé nedostatky v rámci projektovej dokumentácie a rozpočtu, ktoré boli podkladom na získanie financií
z projektu. O začiatku bolo evidentné, že financie na dokončenie stavby
budú chýbať. Projekt pochádzal z predchádzajúceho volebného obdobia,

ale jeho realizácia leží na pleciach súčasného vedenia mesta a mestského
zastupiteľstva. Nemenej dôležitým faktom je krátka doba na celkovú rekonštrukciu, pretože v máji 2021 by sme stavbu mali kolaudovať. Opravu
kultúrneho domu realizuje firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania
a ona zazmluvňuje aj subdodávateľské spoločnosti. Mesto ako investor má
na stavbe svoj stavebný dozor a aj ďalšieho stavebného inžiniera Martina
Cifraniča. Každú stredu sa uskutočňuje kontrolný deň, na ktorom sa hľadajú
riešenia konkrétnych stavebných úprav. Vyskytli sa aj skryté vady, s ktorými
pôvodný projekt nepočítal. Pritom o každej stavebnej úprave, zvažovaní
najideálnejšej možnosti pre mesto, rozhodujú odborníci. Čelíme však aj
dezinformáciám, ktoré šíri pár ľudí buď z dôvodu nedostatku informácií,
alebo preto, že stavbárčine jednoducho nerozumejú. Ono stále platí staré
známe: Kto chce psa biť, palicu si nájde. V tomto momente je kľúčová
obnova tejto budovy, ktorá poskytne dospelým, deťom i vnukom priestor
na spoločné stretnutie opäť na niekoľko generácií. Preto je dôležité urobiť
v aktuálnom období všetko preto, aby sme posunuli naše mesto vpred pre
ľudí, ktorí toho síce veľa nenapíšu na sociálnych sieťach, majú však zdravý
sedliacky rozum a vedia, že hovoriť pravdu a čestne pracovať je alfou
a omegou môjho pôsobenia ako primátorky tohto mesta.
Hovorili ste o meste a jeho aktivitách, čo ale považujete za najväčší
prínos pre náš okres?
Pre rozvoj nášho regiónu je veľmi dôležitá dostavba rýchlostnej cesty R2
Mýtna-Lovinobaňa-Tomášovce. V súvislosti so získaním detailnejších informácií som kontaktovala ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala.
Rýchlostná cesta R2 sa v tomto úseku realizuje na základe zmluvy o dielo
účinnej od 26. 7. 2019, pričom lehota výstavby je 730 dní, teda dva roky.
Výstavba začala 22. 8. 2019 a zmluvný termín jej ukončenia je teda august
2021. V prípade, ak by sa počas výstavby vyskytli okolnosti, ktoré by ovplyvnili
realizáciu stavebných prác alebo by mali vplyv na dodržanie zmluvného
termínu ukončenia diela, bude uzatvorený dodatok k zmluve, ktorý zaviaže
zhotoviteľa ukončiť stavbu úseku v novom termíne. Aj na tejto stavbe sa
realizujú kontrolné dni, ktoré mapujú jej aktuálny stav, prípadne aj hroziace
meškanie. Pre okres Poltár je však v súvislosti s dokončením rýchlostnej cesty
R2 dôležitá možnosť budovania komunikácie Poltár – Nové Hony, s ktorou
perspektívne v rámci plánu rozvoja regiónu počítal aj Banskobystrický samosprávny kraj, pretože patrí pod jeho správu. Obrátili sme sa na príslušný
vyšší územný celok písomne, a to ohľadom vypracovania projektovej dokumentácie pre daný cestný úsek. Aktuálne však táto komunikácia nepatrí
medzi priority kraja. Budeme však v našom snažení pokračovať ďalej. Kvôli
dokončeniu priemyselného parku Jelšoviny a získaniu potencionálneho
investora je táto cesta pre naše mesto aj okres veľmi dôležitá.

Pokračujeme v rekonštrukcii našich škôl
Kým minulý rok mestská samospráva investovala najmä do stavebných úprav materských škôl, tento rok to zase budú najmä základné
školy. V Základnej škole na Školskej ulici dokončíme tartanovú dráhu
v exteriéri budovy a v Základnej škole na Ulici slobody pokračujú
rekonštrukčné práce na obnove všetkých sociálnych zariadení pre
žiakov, ktoré už boli v havarijnom stave.
Finančné prostriedky v objeme viac ako 56 tisíc eur poskytlo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a aj mesto Poltár
ako zriaďovateľ základnej školy. Ide o nenormatívne účelové finančné
prostriedky na riešenie havarijných situácií.
Samotné stavebné úpravy sa týkajú kompletnej rekonštrukcie toaliet.
Pôvodné kovové WC kabínky budú nahradené klasickým priečkovým
murivom s keramickým obkladom. Vymenených bude 28 ks toaletných
mís, 15 ks pisoárov a 22 ks umývadiel. Zhotovené budú i nové potrubné

rozvody k týmto zariadeniam. Rekonštrukčnými prácami dôjde aj k výmene
146 m2 dlažieb a 480 m2 obkladov stien. Nové bude aj priečkové murivo
o výmere 65 m2 s osadením nových 28 ks dverných krídiel. Vymenených
bude aj 33 ks stropných svietidiel.
Finálne vymaľovanie stien a stropov
s ich opravou plánujeme o výmere
304 m2. Všetky stavebné práce vykonávajú zamestnanci Technických
služieb Poltár, s. r. o., s ambíciou
vynoviť interiér budovy školy pre
našich školákov.
Oddelenie investičnej
výstavby riadenia projektov,
životného prostredia a verejného
obstarávania MsÚ v Poltári
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Poltárčania môžu zrealizovať svoje
nápady na zlepšenie života v meste
Mesto Poltár opätovne poskytne Poltárčanom finančné prostriedky
z participatívneho rozpočtu na zrealizovanie ich projektov. Nápady
ako zlepšiť životné prostredie, skrášliť okolie bydliska, spestriť mozaiku
kultúrnospoločenských podujatí, pomôcť deťom i dospelým, ktorí sú na
pomoc iných odkázaní, riešiť problematiku psov a mačiek bez domova
a mnohé iné zaujímavé podnety na zlepšenie života v meste môžu
občania zrealizovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu.
Participatívny rozpočet (ďalej len PR) je demokratický nástroj, ktorý
umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa
týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní,
realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.
Mesto v rozpočte vyčlenilo sumu 15 000,00 EUR na realizáciu tejto
úlohy. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom,
aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste chýba, alebo čo
treba zlepšiť. Maximálna suma na podporu jedného projektu je 1 500,00
€. Projekty je možné podávať do 31. marca 2021.
Mesto preto vyzýva občanov na predloženie nápadov, zámerov, projektov, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality života občanov v meste.

Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca v meste Poltár začala opäť fungovať od
1.2.2021 v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), ktoré nájdete v budove
mestského úradu.

TSP pre seniorov poskytuje najmä:
- sociálne poradenstvo,
- spoluprácu so zdravotnými zariadeniami,
- sprevádzanie,
-	asistenciu a poradenstvo v oblasti zdravia
a hygieny,
-	poskytovanie základných informácií
a podpory v krízových situáciách,
-	vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie,
Asistenciu a pomoc pri sprostredkovaní iných služieb a príspevkov pri
vzniku ich nároku
-	preukazu ZŤP,
-	sprostredkovaní opatrovateľskej služby,
-	pomoc pri nárokovaných príspevkoch na kompenzáciu a opatrovateľského príspevku a iné.

Terénna sociálna práca je zabezpečovaná dvomi pracovníčkami:
Terénny sociálny pracovník: Bc. Simona Šnúriková
Terénny pracovník: Mgr. Marcela Golianová
Naša vízia spočíva v zabezpečení komplexných služieb podľa individuálnych potrieb sociálneho a zdravotného stavu s poskytovaním
najväčšieho súkromia.
Musíme vydržať a musíme si pomáhať.
A my si budeme pomáhať – spolu to zvládneme.
Tel. kontakt : 0940 627 099

Participatívny rozpočet mesta Poltár

Víťazné projekty zrealizujú samotní participanti. Finálny termín, kedy
sa však začnú realizovať jednotlivé projekty závisí na angažovanosti tých,
ktorí sú za svoje projekty zodpovední.
Na konci realizácie všetkých projektov dochádza k vyhodnoteniu, vyúčtovaniu a protokolárnemu prevzatiu, respektíve odovzdaniu výstupov
/diela/ všetkých projektov PR.
Do PR sa môžu zapojiť všetci občania s trvalým pobytom v meste Poltár.
Niekedy stačí len dobrý nápad či predstava a už je potrebné len nájsť zdroje
a dobrovoľníkov, ktorí ho zrealizujú.
PR vytvára priame spojenie medzi našimi daňami, našimi rozhodnutiami
a zodpovednosťou.
Tešíme sa na spoluprácu a vaše podnety.
Mgr. Nina Kuráková, MsÚ Poltár

Na poriadok v meste
dohliadajú členovia MOPS
Miestna občianska poriadková služba (MOPS) v Poltári začala pracovať od 1. júla 2019. Projekt je financovaný z operačného programu
"Ľudské zdroje", na ktorý získalo mesto nenávratný finančný príspevok
vo výške 95 % nákladov. Zvyšok financuje mesto Poltár z vlastného
rozpočtu.
MOPS má štyroch členov, ktorí dbajú na dodržiavanie verejného poriadku, ochranu majetku pred poškodzovaním, ako aj kontrolu miest, kde
sa stretávajú deti a mládež. Monitoruje a predchádza konfliktom medzi
marginalizovanou komunitou (MRK), ale aj majoritou a MRK v meste Poltár.
Svoju prácu vykonáva vo dvojiciach v dopoludňajších, odpoludňajších aj
večerných hodinách.
V roku 2020 MOPS riešila napríklad vandalizmus v meste, napomínala
mládež a dospelých v areáli Tesca, Základnej školy na Ulici slobody, v parčíku pri fontáne na Ulici železničnej. Zabezpečovala tiež bezpečnosť detí
na priechodoch pre chodcov pri základných školách. Každý deň členovia
MOPS otvárali, zatvárali a kontrolovali detské ihrisko na sklárskom sídlisku.
Na základe pandemických opatrení a lockdownu bolo ihrisko v roku 2020
dvakrát uzavreté, a to v marci až máji, aktuálne od októbra až po súčasnosť.
Členovia hliadky sa zameriavali aj na kontrolu povolenia predaja na malej
tržnici, kontrolu udržiavania čistoty v parkoch a na námestí pred kultúrnym
domom. Upozorňovali na protiprávne konanie a protispoločenskú činnosť
v našom meste, pomáhali občanom v krízových situáciách a riešili aj neprimerané správanie jednotlivcov v spolupráci s políciou. Dohliadali tiež na
dodržiavanie rozostupov a hygienických opatrení pred mobilnými odbernými miestami počas testovania. V spolupráci s mestským úradom doručovali občanom zásielky, mestské noviny, stolové kalendáre, propagačné
materiály aj ochranné rúška. V rámci svojej činnosti aktívne spolupracovali
s OO PZ v Poltári, komunitným centrom, školami a ÚPSVaR.
-red-
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Prečo v okrese Poltár zabezpečuje
testovanie mesto?
Približne od polovice januára nie
je v našom okrese v prevádzke stabilné mobilné odberové miesto
(MOM) zriadené na základe zmluvy o spolupráci, ktorú uzatvorilo
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ
SR) so súkromnou spoločnosťou
s cieľom zabezpečiť mobilné odberové miesto v každom okresnom meste. Uvedené MOM bolo
k dispozícii v areáli hasičského
dvora. O jeho činnosti informoval
Okresný úrad v Poltári.
Okrem tejto možnosti testovania zabezpečuje celoplošné a skríningové
testovanie pre občanov Poltára najčastejšie počas víkendov aj mesto Poltár,
a to na dočasných odberových miestach (DOM) zriadených v základnej škole, mestskej športovej hale a futbalovom ihrisku. Tieto odberové
miesta nie sú zriadené a ani financované na základe zmluvného vzťahu
s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky náklady hradí
mesto Poltár, ktoré následne podľa počtu testovaných osôb môže požiadať
o refundáciu nákladov v objeme najviac 5 €/na jednu testovanú osobu
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Poltári.
Hneď ako sme zistili, že MOM v areáli hasičského dvora nie je v prevádzke, snažili sme sa v rámci vlastných možností a nášho dočasného
odberového miesta aspoň čiastočne nahradiť jeho činnosť. Mesto kontaktovalo kvalifikovaných zdravotníkov a administratívnych pracovníkov,
aby pomohli nad rámec celoplošného testovania. Pracovné vyťaženie
zdravotníkov, najčastejšie zdravotných sestier, je vysoké, pretože pracujú
v ambulanciách či nemocniciach a s testovaním dokázali pomáhať naďalej
nielen počas víkendov ale aj počas pracovných dní po ich práci, teda v odpoludňajších a večerných hodinách. Mestská DOM tak začala poskytovať
testovanie aj počas pracovných dní ako jediná, a to v odpoludňajších
hodinách a naďalej fungovala aj počas víkendového celoplošného, resp.
skríningového testovania. Vtedy boli dočasné odberové miesta v prevádzke
počas celého dňa, teda v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách. Mesto
Poltár flexibilne reagovalo na potrebu testovania ľudí nielen v meste, ale

aj v okrese Poltár a vzniknutú situáciu sme aktívne riešili aj naďalej tak,
by sme vyšli v ústrety tým ľuďom,
ktorí služby dočasného odberového
miesta potrebujú počas celého dňa,
teda aj v dopoludňajších hodinách.
Vzhľadom k tomu, že zdravotnícki
pracovníci sú počas dňa pracovne
vyťažení a mohli nám pomáhať len
v odpoludňajších a večerných hodinách, obrátili sme sa so žiadosťou
o spoluprácu pri zabezpečení dočasného odberového miesta zdravotníkmi na MZ SR a Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky (MO SR). Vzhľadom k ústretovému prístupu
MO SR a Ozbrojených síl SR a ich ochote pomôcť, je v súčasnosti k dispozícii dočasné odberové miesto mestskej samosprávy od 8.00 do 19.00
hod. Dopoludnia nám pri testovaní pomáhajú príslušníci ozbrojených síl
a popoludní a večer zdravotníci z mesta a okolia. Predbežne by táto spolupráca mala trvať do konca marca 2021. Poďakovanie mestskej samosprávy
za ochotu pomôcť a riešiť vzniknutú situáciu v meste a okrese Poltár patrí
Ministerstvu obrany SR a Ozbrojeným silám SR ako aj ochotným zdravotníkom a administratívnym pracovníkom, ktorí každým dňom preukazujú
veľký kus ľudskosti. Chceme sa poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí záujem
mestskej samosprávy vnímajú ako pomoc občanom nášho mesta a okresu
Poltár. V súčasnej dobe vychádzame v ústrety aj ľuďom, ktorí potvrdenia
o testovaní potrebujú v anglickom či nemeckom jazyku. Robíme maximum
pre to, aby sme v zložitej dobe pomáhali. Všetky relevantné informácie
zverejňujeme prostredníctvom mestskej stránky, sociálnych sietí, informačných tabúľ a mestského rozhlasu. Informácie poskytujeme tak rýchlo
ako sa k nim dostávame. Aktuálne zastrešujeme celý okres Poltár, preto
Vás, milí Poltárčania, prosíme o pochopenie a toleranciu. Vzniknutá situácia
nie je pre našu mestskú samosprávu štandardná a nepoznáme okres, kde
by testovanie zabezpečovala iba mestská samospráva tak, ako sa to deje
v našom okrese. Želáme všetkým veľa zdravia. Zvládneme to, ak sa budeme
rešpektovať a vzájomne si pomáhať.
Klientske centrum
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Od pondelka 15. februára začalo veľké sčítanie obyvateľov, ktoré potrvá
do konca marca. Všetci obyvatelia žijúci na území Slovenskej republiky
majú šesť týždňov na to, aby sa sami sčítali. Sčítanie je povinné a v prípade nesčítania hrozí pokuta do výšky 250 eur.
Každý obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. V súvislosti s pandémiou COVID19 a prijatými opatreniami je tento druh sčítania absolútne bezpečný, pretože
samosčítanie sa deje z pohodlia domova a nikto vás tak svojou prítomnosťou
neohrozuje na zdraví. Samotné sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje od 15. 2.
2021 do 31. 3. 2021. Elektronický formulár nájdete na www.scitanie.sk alebo si
môžete stiahnuť mobilnú aplikáciu priamo do telefónu. Všetky zadané údaje
sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Formulár obsahuje 14
otázok a zadávate údaje, ktoré boli platné k 31. 12. 2020.
Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na
Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj
občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať
neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.
To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom
prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Začíname s kanalizáciou
Továrenskej ulice
Mesto Poltár začína v marci 2021 s realizáciou stavby „Kanalizácia mesta
Poltár, Továrenská ulica“. Predpokladaný termín ukončenia stavebných
prác je plánovaný v mesiaci jún 2021. Účelom realizovanej stavby bude
napojenie nehnuteľností a prevádzok na verejnú splaškovú kanalizáciu,
čím bude zabezpečená a skvalitnená občianska vybavenosť na predmetnej
ulici. Po ukončení stavebných prác bude realizované asfaltovanie časti
cesty III. triedy a miestnej komunikácie.
Mesto Poltár upozorňuje všetkých vlastníkov rodinných domov, nehnuteľností a vlastníkov prevádzok, nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici,
aby počas celej doby realizácie stavby neparkovali motorové vozidlá na
komunikácii.
Žiadame majiteľov motorových vozidiel – stavebných strojov, aby ich
z predmetnej komunikácie odstránili.
Za ústretový prístup ďakujeme.
Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov,
životného prostredia a verejného obstarávania
Mestského úradu v Poltári

Darovaná práčka pre najmenších
Novú práčku poskytla popradská spoločnosť Whirlpool Slovakia,
s. r. o. sponzorsky pre potreby mesta Poltár. Práčka putovala do Materskej školy, Kanadská 19. Bude
slúžiť na pranie prádla pre našich
najmenších, deti od troch do šiestich rokov. Pôvodná práčka z materskej školy bola daná k dispozícii
Komunitnému centru v Poltári, aby
slúžila svojmu účelu pre ľudí bez
domova. Mesto Poltár srdečne ďakuje za sponzorský dar spoločnosti,
ktorá tak pomohla nášmu mestu a jeho obyvateľom.
-red-

Prosíme obyvateľov, aby si
v rámci rodiny vzájomne pomohli
a pomohli pri sčítaní svojim príbuzným, starým rodičom alebo
blízkym, ktorí si nevedia poradiť
s elektronickým sčítaním. V prípade, že nemáte nikoho, kto za vás vyplní
sčítací formulár na internete, môžete využiť asistované sčítanie. Termín
asistovaného sčítania sa pre pandémiu posúva na dátum od 1. 4. do 31.
10. 2021. O tomto termíne vás budeme informovať na internetovej stránke mesta, reláciou v mestskom rozhlase, a tiež v Poltárskom občasníku,
prípadne informačným letákom, ktorý doručíme do schránky.
Formulár je rozdelený na prehľadné sekcie otázok ako doprava, rodina,
s kým žijeme v spoločnej domácnosti, vzdelanie, zamestnanie, národnosť
a vierovyznanie.
Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje sankcie a za
nesplnenie zákonnej povinnosti sčítať sa môže byť uložená pokuta vo
výške od 25 do 250 eur.
Klientske centrum

Upozornenie pre seniorov
V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa začínajú
vyskytovať prípady, keď podvodníci telefonicky kontaktujú seniorov
vo veci sčítania obyvateľov bytov a domov 2021. Upozorňujeme
seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin, v súčasnosti najmä vo vzťahu
k spomínanému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov a akúkoľvek
osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania
v čase od 15. 2. do 31. 3. 2021 nevpustili do svojich bytov a domov.
Asistované sčítanie obyvateľov začne až po 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr
do 31. 10. 2021. V tomto termíne vás môže navštíviť mobilný asistent iba
na základe toho, že ste o asistované sčítanie sami požiadali telefonicky
na telefónnom čísle Mestského úradu v Poltári. Každý mobilný asistent
sčítania bude povinný preukázať sa preukazom asistenta sčítania. Presný
dátum, kedy bude v meste Poltár asistované sčítanie a kedy vás môže
mobilný asistent navštíviť, bude včas oznámený prostredníctvom relácie
v mestskom rozhlase, na oficiálnej stránke mesta Poltár (www.poltar.sk)
a informačným letákom doručeným do poštovej schránky.
Klientske centrum
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Sme v tom spolu...
Napriek neľahkej situácii kvôli opatreniam Covid-19, ktorá dlhodobo
pretrváva, sú pracovníčky Komunitného centra Poltár pravidelne v teréne, kde monitorujú situáciu v meste, komunikujú s občanmi a pomáhajú
im riešiť rôzne životné situácie, ktoré si môžete pozrieť aj na sociálnej
sieti Facebook pod názvom ,,Komunitné centrum Poltár“.
KC v rámci svojej činnosti aj v mesiaci február pravidelne mapuje oblasť
dištančného vzdelávania u detí z MRK, ktoré navštevujú základné a stredné
školy, v spolupráci s pedagógmi, žiakmi a rodičmi (napr. príprava a distribúcia študijného materiálu, podávanie informácií v oblasti vzdelávania,
osveta zdravia,...). Pracovníčky KC sa stretli s riaditeľkami materských škôl na
základe povinného predprimárneho vzdelávania, týkajúceho sa päťročných
detí v školskom roku 2021/2022 a dohodli sa na spolupráci. Na základe
podnetov od občanov a mapovania v teréne bola poskytnutá pomoc pri
zabezpečení zdravotnej starostlivosti osamelo žijúcej seniorke, asistencia
pri zabezpečení nákupu základných potravín pre seniora v karanténe.
Touto cestou vyjadrujú pracovníčky KC poďakovanie občanom
mesta Poltár za prejavenú dôveru
a spätnú väzbu, ktorá im bola doposiaľ prejavená nielen osobne, ale
aj prostredníctvom sociálnej siete
Facebook. Aj vďaka vám, ktorí pravidelne prispievate šatstvom, obuvou,
hračkami či školskými potrebami,
sme mohli poskytnúť pomoc sociálne znevýhodneným rodinám.
Ďakujeme.
Mgr. Iveta Brndiarová
Komunitné centrum Poltár

Stretnutie primátorky
s deťmi bolo príjemným
spestrením pracovného dňa
Päť školákov sa vo februári stretlo s primátorkou na základe kresieb,
pozdravov a listov, ktoré adresovali mestu v súvislosti s ich vianočnými
želaniami. V kancelárii primátorky spolu hovorili o Poltári a možnostiach
jeho rozvoja v prospech detí a mládeže. Laurika, Sebko, Dominika, Kelly
a Katrin za svoju šikovnosť a odvahu získali malé darčeky a odznak s mestským erbom, ktorý odteraz môže zdobiť ich odev. „Viesť deti a mládež k poznaniu svojho mesta je mimoriadne dôležité. Zo stretnutia som sa tešila, bolo
nesmierne príjemné a dodalo jednému z mojich pracovných dní výnimočnosť,“
povedala krátko po stretnutí primátorka mesta Martina Brisudová.
-red-

Pomoc a usmernenie v informačnej
kancelárii pre obete trestných činov
Od roku 2018 realizuje rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Národný projekt
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“.
Klienti zväčša prichádzajú do IK BB po predchádzajúcej telefonickej či
písomnej dohode, avšak v súčasnej dobe poznamenanej pandémiou vírusu
COVID-19 rozšírila IK BB poskytovanie svojich služieb telefonicky alebo
prostredníctvom online poradenstva a konzultácií. IK BB tiež sprostredkúva bezplatné konzultácie s externými odborníkmi v oblasti sociálneho
a psychologického poradenstva, právneho usmernenia a podpory.
Vybudovaním siete informačných kancelárií pre obete trestných činov
v každom krajskom meste na Slovensku sa podarilo dosiahnuť dostupnosť
a profesionalizáciu služieb ohrozeným osobám. Využívaním ich potenciálu sa významne urýchlila a zjednodušila pomoc obetiam ohrozeným
trestnými činmi ako lúpežné, fyzické
napadnutie, domáce násilie, nebezpečné vyhrážanie, podvody, krádeže,
ublíženie na zdraví v dôsledku dopravných nehôd a iné trestné činy
Osoba, ktorá zažíva násilie, sa často cíti bezmocná, menejcenná, má
pocit, že nemá kontrolu nad svojím

životom, nie je samostatne schopná rozhodovať sa a zvládnuť bežné životné situácie. Cieľom pracovníkov IK BB je poskytnúť podporu, potrebné
informácie a distribuovať ju do siete pomáhajúcich subjektov.
V prípade, že potrebujete pomoc alebo hľadáte usmernenie, kontaktujte
pracovníkov Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Banská Bystrica na adrese Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica (1. poschodie,
miestnosť č. A10), na telefónnom čísle +421961 605 790 a na e-mailovej
adrese pomocobetiam@minv.sk alebo prostredníctvom on-line poradne
v pravom spodnom rohu webovej stránky https://prevenciakriminality.sk.
Bližšie informácie tiež nájdete na Facebooku Prevencia kriminality.
Ministerstvo vnútra, odbor prevencie kriminality

Informácia pre daňových dlžníkov
Mesto Poltár v priebehu mesiaca november 2020 písomne upozorňovalo občanov, ktorí pozabudli na zaplatenie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. V písomnej výzve bol určený náhradný
termín na zaplatenie. Žiaľ, niektorí občania ani v náhradnom termíne
miestne dane a poplatok za komunálny odpad za rok 2020 neuhradili.
Upozorňujeme daňových dlžníkov, aby si svoju podlžnosť voči mestu
vyrovnali, pretože v nasledujúcom čísle Poltárskeho občasníka bude
zverejnený zoznam daňových dlžníkov.
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Krása ukrytá v skle alebo
spomienky nezaviate časom
Sklo - ušľachtilá hmota, bez ktorej si dnešnú dobu nevieme dosť dobre
predstaviť. Veľké zmeny urobilo sklo napríklad v architektúre, kde zmenilo
stavebné umenie. Sklo vpustilo svetlo do ľudských obydlí a na pracoviská.
Bez skla by bol vedec obmedzený vo svojej výskumnej práci. Destilačné
banky, filtračné nádoby, liehové kahany i ďalšie pomôcky sú v jeho práci veľmi
potrebné. Lekár sa nezaobíde bez injekčných striekačiek, baniek, ampuliek
a iných prístrojov, ktoré pre neho vyrobil sklár. Optické sklo pomohlo tisícom
chorých očí v živote i v práci. Elektrotechnik potrebuje sklo na žiarovky, izolátory, rádiá i televízory. Sklenené vlákna sú dnes také dokonalé, že sa dajú
upraviť ako vlákna prirodzené. Železnice, autá, lietadlá i kozmonautika by
sa bez skla ťažko zaobišli. Fotograf by bez kvalitných objektívov nemohol
robiť dobré fotografie. Bižutéria nesie tiež pečať vysokej kvality a umeleckého
majstrovstva. Človek v domácnosti potrebuje pohár na vodu i víno, vázu,
zrkadlo, misu i rôzne iné druhy skiel, bez ktorých by nebola mysliteľná dnešná
vysoká kvalita bývania, čiže úžitkové sklo.
A teraz sa dostávam k jadru veci, o ktorých chcem písať. Históriu vždy
tvoria ľudia, ich práca, nadšenie či obetavosť. Mám na mysli fúkačov skla,
brusičov skla, maliarov skla, strojníkov i rôzne ďalšie profesie, ktoré zabezpečovali výrobu úžitkového skla v Hornom Novohrade. Teda vo fabrikách
Utekáč, Zlatno, Poltár, Málinec a Katarínska Huta. Tento článok chcem venovať
im, ale hlavne tým, ktorí po odbornej stránke pripravovali mladú generáciu
k výkonu týchto profesií.
Hovorím teda o Strednom odbornom učilišti v Poltári a Strednej odbornej
škole sklárskej v Poltári. S výučným listom alebo maturitným vysvedčením
ukončilo štúdium na týchto školách približne 2 500 absolventov. Veľká škoda, že sú už rozptýlení po Slovensku i v zahraničí a nevykonávajú sklársku
profesiu.
Dôvod je známy, ale ja nie som kompetentný robiť závery prečo sa to stalo.
Som rád, že po ukončení činnosti sklárskych fabrík a školy sa darí podnikať
Trčanovcom, sčasti v sklárni v Katarínskej Hute a niekoľko nadšencov pracuje
so sklom v garážových priestoroch. Teší ma, že aj objekty bývalej sklárskej
školy už nechátrajú, ale sú racionálne využívané, či je to už telocvičňa na
sklárskom sídlisku, poliklinika, budova, v ktorej podnikajú Trčanovci, aj bývalý
internát prebudovaný na bytové priestory.
Potešujúce je, že i dnes, 13 rokov po ukončení sklárskej školy, je veľmi silná
súdržnosť a citová stopa absolventov tejto školy. Už dvakrát bolo v Poltári
zorganizované stretnutie absolventov bez ohľadu na rok ukončenia školy.
Počet záujemcov presahoval možnosti organizátorov. Možnosť stretnúť sa
dostalo 150 absolventov. Bolo to v septembri v r. 2017, a tiež v septembri
2018. Tretie stretnutie sa malo uskutočniť v októbri 2020. Keďže bol zákaz
stretávania sa väčšieho počtu osôb, bolo stretnutie zrušené. Aj na facebooku sa mnohí absolventi oslovujú, informujú a spomínajú. Zacitujem len
jednu absolventku Barboru Oberveiterovú, ktorá na facebooku 10. 11. 2020
napísala: „Som hrdá, že som absolvovala SOU sklárske v Poltári.“ Tiež známy
a často obsadzovaný herec Lukáš Latinák na televíznej obrazovke neraz hrdo
spomenul, že zmaturoval a získal aj výučný list na SOÚ sklárskom v Poltári.
Vážení čitatelia, ak ste vydržali čítať až po tieto riadky, dovoľte, aby som
vás ešte chvíľu zdržal a aspoň v stručnosti pripomenul históriu sklárskej školy
v našom meste. Školy tohto typu boli na celom Slovensku dve. Okrem našej
aj škola v Lednických Rovniach.
Pred viac ako 66 rokmi vznikla myšlienka zriadiť školu, ktorá by pripravovala odborne zdatných mladých ľudí pre sklárne rozložené v severnej časti
Novohradu. Škola pod názvom Odborné učilište sklárske bola otvorená
1. októbra 1954 v Katarínskej Hute, kde bola aj jedna zo sklárskych fabrík.
Prvý rok nastúpilo do dvojročných učebných odborov 30 chlapcov. Prvým riaditeľom sa stal Alexander Šupena. Spolu s jednou vychovávateľkou
a upratovačkou tvorili trojicu interných pracovníkov školy. Odborný výcvik
a teoretické vyučovanie zabezpečovali externí pracovníci.

V r. 1971 súbežne so začatím výroby v novom sklárskom závode v Poltári, bola škola presťahovaná do nových, oveľa výhodnejších priestorov
do Poltára. V tomto období mala škola približne 350 žiakov. Vzhľadom na
dosahovanú úroveň sme otvárali aj štvorročné študijné odbory končiace
maturitou a súčasne výučným listom.
Škola zabezpečovala aj výučbu 40 študentov z Vietnamu. Náročné to
bolo v tom, že prvýkrát počuli slovenčinu a učitelia i majstri nepoznali ich
jazyk. Záchranou boli základné latinské gramatické pojmy, ktoré ovládali
študenti aj vyučujúci. O tom, že sme to zvládli, svedčia aj ďakovné listy z vietnamského veľvyslanectva. Za zmienku stojí aj to, že u nás začali študovať aj
dvadsiati študenti zo Severnej Kórey. Ich štúdium bolo predčasne ukončené
v decembri 1989.
Postupne sa do užívania školy začali dávať novovybudované objekty.
Ako prvý bol dokončený a odovzdaný
športový areál s novou telocvičňou,
ktorá slúži mestu i dnes. Neskôr bol
dokončený nový učebný pavilón, kde
prebiehalo teoretické vyučovanie
i odborný výcvik. Bola tu i funkčná čistička odpadových vôd z brusiarní.
V r. 1996 bola zriadená aj stredná priemyselná škola sklárska s tromi
študijnými odbormi. Reagujúc na spoločenské a hospodárske zmeny boli
otvárané nové učebné a študijné odbory. V tomto období bola výrazne
rozšírená aj spolupráca so sklárskymi školami v Čechách a v Nemecku, kam
sa chodievali zdokonaľovať aj naši žiaci. Na oplátku chodili aj k nám žiaci
z Česka a Nemecka. V rámci rôznych súťaží sklárskych škôl naši žiaci získavali
popredné umiestnenia hlavne v odbore brusič skla.
Asi som už toho popísal dosť. Keďže som na tejto škole prežil 37 plodných a pre mňa nezabudnuteľných rokov, nebudem končiť pesimisticky.
Po postupnom zatváraní sklárskych fabrík škola strácala opodstatnenosť.
Verím, že tých približne 2700 absolventov a viac než 110 pedagogických
pracovníkov si uchováva spomienky na sklársku školu v Poltári a nedovolia,
aby zapadla prachom.
Mgr. Milan Grexa

Môj prvý koncert
Videozáznam

účinkujú žiaci prípravných ročníkov, 1. roč., 2. roč.
hudobného, tanečného, výtvarného
a literárno-dramatického odboru
Základná umelecká škola, Poltár, 26. 2. 2021
videokoncert je zverejnený na FB ZUŠ
www.zuspt.eu
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Technické služby Poltár, s. r. o.
VSTUPNÉ TABULE do mesta Poltár

Rekonštrukcia v ZŠ Slobody 2, Poltár

Mesto Poltár skrášlilo vstupy do mesta.
Výkopy, základové konštrukcie, murované
konštrukcie, osadenie symbolov mesta aj popisných tabuliek zrealizovali Technické služby
Poltár, s. r. o.

Technické služby Poltár, s. r. o., aktuálne rekonštruujú sociálne zariadenia
v Základnej škole na Ulici slobody v Poltári.
Deťom budú spríjemňovať toto prostredie nové priečky, umývadlá,
nové vodovodné batérie, nové záchody, nové pisoáre, nový obklad aj
nová dlažba.

Cintorín - Slaná Lehota
Technické služby Poltár, s. r. o., vyrobili a osadili dlho chýbajúce dvojkrídlové dvere na technickej budove v cintoríne v Slanej Lehote.

Úprava cesty – Prievrana
Sťažený prístup k domovu pre obyvateľov
Prievrany operatívne riešili Technické služby
Poltár, s. r. o., osadením oceľovej rúry na odvod
nazhromaždenej vody, ktorá bola zahrnutá,
zásypová zemina zhutnená a cesta sa momentálne nachádza v zjazdnom stave.

Technické služby
Poltár, s. r. o., v rámci
24-hodinovej pohotovosti s veľmi vysokým
pracovným nasadením
odhŕňali bohatú nádielku snehu, rovnako
dôkladný prístup zvolili k posýpaniu ciest
a chodníkov v meste.
Ing. Adela Palíková, TS Poltár

Obnova tureckého mosta bude pokračovať
V roku 2019 sa realizovala prvá a druhá etapa rekonštrukcie tureckého mosta v Zelenom, ktorá vyvolala medzi verejnosťou viacero
protichodných reakcií a kontroverzných vyjadrení, nie však zo strany
odborníkov, ale zo strany laickej verejnosti.
Prvá etapa rekonštrukcie zahŕňala spodnú časť mosta a jeho piliere.
Firma realizujúca obnovu pilierov už vykonané stavebné práce viackrát
prerábala. Tieto opravy neboli verejnosťou tak pozorne sledované, nakoľko
sa nachádzali v spodnej a vnútornej časti mostových pilierov a čiastočne pod
vodnou hladinou, takže nie sú pre okoloidúcich také viditeľné. Zrejme preto
si občania nevšimli podstatnú farebnú a čiastočne tvarovú zmenu pilierov.
Druhá etapa rekonštrukcie sa tak isto potýkala s problémami. Výmena
koruny parapetných múrikov však na rozdiel od prvej etapy bola uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, čo sa týka výberu prírodného
materiálu, ako aj rozmerov pieskovcových blokov. Napriek tomu sa stretla
s nevôľou časti verejnosti.
Beh života ukázal, že rekonštrukcia historických pamiatok je náročná
nielen na technické zabezpečenie, ale aj pre nutnosť striktne dodržať a rešpektovať názory architektov, pamiatkarov, statikov. Odborné stanoviská
a projektová dokumentácia nemusia pritom verejnej mienke ulahodiť.
Aj v našom prípade bolo cieľom rekonštrukcie obnoviť a priblížiť sa
pôvodnému historickému riešeniu stavby. Nie riešeniu spred niekoľkých
desiatok rokov, ale naozaj pôvodnému
vzhľadu pred niekoľkých stáročí.
Počas týchto stáročí sa vzhľad stavby postupne menil, koruny parapetných múrikov
boli pôvodne kryté veľkými pieskovcovými
blokmi. Väčšinou boli napokon nahradené
čadičovými cestnými obrubníkmi alebo
vybetónovanou strieškou. Takže vonkajší
vzhľad parapetného múru, na ktorý sme
boli desaťročia zvyknutí, vôbec nezodpo-

vedá historickému, pôvodnému vzhľadu mosta, ku ktorému sa tvarovo
a materiálovo máme priblížiť.
Preto bola pre vonkajšieho pozorovateľa nepochopiteľná výmena čadičových cestných obrubníkov, ktoré sa hrou osudu ocitli na tureckom
moste, za pieskovec.
Po počiatočnej navrhovanej a odborne schválenej povrchovej úprave sa
pristúpilo ku jej korigovaniu, ktoré je už takmer totožné s originálom. Po
zlepšení poveternostných podmienok sa tento rok ďalej plánuje preosadenie niektorých pieskovcových blokov.
V súčasnosti pripravujeme projekt tretej etapy rekonštrukcie, ktorá bude
zahŕňať úpravu škár muriva z lomového kameňa a preškárovanie kameňov
v stenách, úpravy bočných parapetných múrikov a opätovne zasiahne
a zmení vonkajší vzhľad mosta. Znovu však ide o rekonštrukciu vykonávanú
pod dohľadom krajského pamiatkového úradu, Ing. Ladislava Huňavého,
autora projektu Ing. arch. Petra Nižňanského, z ktorého hodnotenia druhej
etapy rekonštrukcie mosta citujeme: „Koruny parapetných múrikov boli
pôvodne kryté veľkými pieskovcovými blokmi, z ktorých sa zachovalo už
len niekoľko veľmi výrazne zdregradovaných blokov.
Väčšinou boli časom nahradené buď čadičovými obrubníkmi, alebo vybetónovanou strieškou. Navrhnutá bola komplexná výmena prvkov koruny
parapetných múrikov so snahou o tvarovú aj materiálovú repliku historického
riešenia. Použitý bol prírodný pieskovec, veľkosť nových blokov je totožná
s originálom, ale nepodarilo sa nájsť zdroj
na materiál identickej farebnosti. Povrchová
úprava si prešla svojím životom, po počiatočnej verzii sa pristúpilo ku jej korigovaniu a výsledné ručné opracovanie je takmer totožné
s originálom. Plánované je ešte preosadenie
niektorých blokov, aby sa dosiahla plynulejšia
línia siluety koruny parapetných múrikov“.
JUDr. Bronislava Garajová,
zástupkyňa primátorky
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