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DETVA SI VÁŽI PRÁCU UČITEĽOV
Na spoločnej oslave Dňa
učiteľov v Detve vo štvrtok
28. marca 2019 sa stretlo
vyše 220 pedagogických
pracovníkov.
Učitelia oslavovali a vzdali
úctu svojmu povolaniu pri kultúrnom programe spojenom
so slávnostným obedom. Do
veľkej sály Domu kultúry A.
Sládkoviča prišli pedagógovia
v elegantnom oblečení, ktorému dominovala čierna farba.
Týmto gestom zjednotene
demonštrovali svoju podporu
celoslovenskej Iniciatíve slovenských učiteľov.
Deň učiteľov poukazuje na
narodenie a predovšetkým na
dielo pedagóga, všestranne
zameraného vedca, humanistu Jana Amosa Komenského,
ktorý prišiel na svet dňa 28.
marca 1592.
Podujatie pripravilo mesto
Detva prostredníctvom odde-

lenia školstva, kultúry a sociálnych vecí na Mestskom
úrade v Detve v spolupráci
s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča a s ochotnou pomocou

TECHNICKÉ SLUŽBY
DOSTALI NOVÚ TECHNIKU
Detva, apríl 2019 - Mesto Detva v rozpočte navýšilo základné imanie pre Technické služby Detva o 425-tisíc eur.
Dôvodom bola obnova vozového parku.
Zvoz komunálneho a separovaného odpadu už v týchto
dňoch posilní nákladný automobil Mercedes Benz Atego
s pevne namontovanou nadstavbou, ktorou je hydraulický
zásobník pre zber komunálneho odpadu. Oproti starším autám s bubnovou korbou, ktoré používajú Technické služby,
má úplne iný systém ukladania odpadu. Ten sa už netočí
v bubne, ale stlačí ho hydraulika. Výhodou nového auta je
zberná nádoba – vaňa. Slúži na zachytenie kondenzátu,
ktorý vyteká z odpadu.
pokračovanie na strane 2

niektorých škôl. Zámerom
bolo poďakovať sa za prácu
všetkým pedagógom v materských školách, v základných
školách, špeciálnych školách,

školských kluboch, v centrách
voľného času, v základnej
umeleckej škole a na oboch
stredných školách v Detve.
pokračovanie na strane 2

ZÍSKALI
OCENENIA
Dňa 25. marca 2019 si riaditeľ Spojenej školy v Detve Ján
Melich v Bratislave prevzal z rúk ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, najvyššie rezortné
ocenenie, Veľkú medailu sv. Gorazda. Významné ocenenie
mu odovzdala pri príležitosti Dňa učiteľov. Medailu získal za
dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu a významný podiel
na rozvoji regionálneho školstva.
Ocenenie získal predovšetkým za intenzívnu spoluprácu so
zamestnávateľmi a ďalšími zástupcami regionálneho trhu
práce. Organizuje spoločné workshopy zamestnávateľov
a zástupcov úradu práce vo viacerých regiónoch stredného Slovenska za účelom podpory spolupráce firiem a škôl
pri odbornom vzdelávaní a príprave. Snaží sa podporovať
zamestnávateľov pre vstup do duálneho vzdelávania, prípadne zvyšovania podielu praktického vyučovania realizovaného u zamestnávateľa. Spolupracuje s primátormi
a starostami obcí z regiónu, v ktorých sa rozširuje strojárska
výroba a zakladajú priemyselné parky. Ako zriaďovateľov
základných škôl sa ich snaží koordinovať pri usmerňovaní
žiakov pri výbere strednej školy, po ukončení ktorej nájdu
uplatnenie priamo v regióne a nebudú odchádzať mimo regiónu, prípadne do iného sektoru, kde budú vykonávať prácu bez kvalifikácie.
Zástupca riaditeľa školy Alojz Henček taktiež získal významné ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov, a to vo forme ceny
Jána Amosa Komenského, ktorú každoročne udeľuje pedagogickým zamestnancom predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja.
pokračovanie na strane 3
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DETVA SI VÁŽI PRÁCU UČITEĽOV
dokončenie zo strany 1
Oslavu Dňa učiteľov svojou
účasťou podporil aj prednosta Mestského úradu Štefan
Slemenský a vedúci ekonomického oddelenia Mojmír
Chalupský.
„Naše mesto má veľa dobrých
učiteľov a vážime si ich prácu. Moje poďakovanie patrí
všetkým vám, pedagogickým
pracovníkom, za vašu zodpovednú a profesionálnu prácu,“
uviedol v príhovore primátor
Ján Šufliarský.
Primátor okrem iného spomenul ich angažovanosť v rôznych školských a mimoškolských aktivitách vo verejnom,
kultúrnom a športovom živote
Detvy. Výsledkom ich práce

sú tiež rôzne úspechy žiakov,
ktorými reprezentujú svoju
školu ale aj mesto.

„Vyslovujem
presvedčenie,
že napriek zložitým sociálno-ekonomickým podmien-

TECHNICKÉ SLUŽBY
DOSTALI NOVÚ TECHNIKU
dokončenie zo strany 1
„To čo vytečie z bioodpadu
sa takto nedostane niekde
na cestu, ale zachytí sa do
vane,“ hovorí konateľ Technických služieb Detva Jozef
Malatinec. Aj pri odvoze triedeného zberu je nový systém
výhodnejší. Napríklad sklo sa
neporozbíja na malé čiastky.
To by nevadilo, keby ľudia separovali správne. „Ľudia tam
veľmi často nahádžu napríklad aj plasty a my to potom
musíme triediť,“ vysvetľuje
konateľ a ukazuje na kopu
skleneného odpadu, v ktorej
sú pohádzané plastové tašky.
Ďalším vozidlom, ktoré rozšírilo vozový park Technických
služieb, je nákladný automobil Mercedes Benz so sklápacou korbou. Tú počas zim-

nej údržby nahradí sypacia
nadstavba a samozrejme aj
snehová radlica. Stará liazka, ktorú využívali v Detve
doteraz, doslúžila, veď mala
rok výroby 1971. Na 116 kilometrov ciest v správe mesta
Detva už nestačila.
Tretím vozidlom, ktoré doplnilo strojový park Technických
služieb, je traktor Kubota.
Tento mesiac pribudne tiež
pojazdná hydraulická plošina.
Poslúži pri opravách a rozširovaní verejného osvetlenia,
ako aj pri prácach vo výškach, napríklad pri spiľovaní
stromov. Posledným naplánovaným vozidlom bude Volkswagen Crafter, ktorý má
všestranné využitie.
Text: Milan Suja
Foto: Zuzana Vrťová

kam sa nám aj naďalej bude
dariť udržiavať dobrú úroveň
detvianskeho školstva. Naše
mesto sa bude naďalej snažiť
vytvárať dobré podmienky pre
prácu učiteľov,“ povedal Šufliarský.
Kultúrny program tvorený vystúpeniami nadaných žiakov
otvoril vtipnou prózou recitátor Lukáš Ďurica zo Základnej
školy, Obrancov mieru 884
v Detve. Potom vystúpili tri
malé speváčky, víťazky 47.
ročníka regionálneho festivalu detí Zlatý kľúčik 2018. Živý
potlesk si vyslúžili aj atlétky
z Klubu športovej gymnastiky
a tanečníci zo športového klubu Crazy Rock Detva.
Text a foto: Zuzana Vrťová

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča
Vás pozývajú na

STAVANIE MÁJOV
V DETVE
sobota 27. apríla 2019
16.00 hod. - Nám. SNP
17.30 hod. - fontána pred Domom kultúry A. Sládkoviča
Účinkujú detvianske folklórne kolektívy
Folklórny súbor ŽELEZIAR z Košíc
19.00 hod. - Dom kultúry A. Sládkoviča

Mesto Detva
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politické strany v Detve
pozývajú všetkých občanov mesta

na spomienkovú slávnosť
pri príležitosti 74. výročia víťazstva nad fašizmom,
ktorá sa uskutoční
dňa 7. mája 2019 (utorok) o 13.00 hod.
pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve
· Kladenie vencov

· Štátna hymna SR

Program:
· Báseň

· Slávnostný príhovor

· Hymnická pieseň
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ZÍSKALI
dokončenie zo strany 1
Komisia zohľadňuje pri výbere ocenených ich celoživotnú
prácu v školstve, mimoriadne
výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, ako aj
implementáciu projektov či
prípravu úspešných žiakov
na celoštátne a medzinárodné súťaže a iný významný
spôsob reprezentácie školy
a kraja.
Alojz Henček získal ocenenie
za celoživotnú prácu v škol-

stve, zodpovedný prístup
k práci, riadiacu prácu, podporu pedagogických zamestnancov a organizáciu maturitných a záverečných skúšok.
Za ich vedenia získala škola
viaceré významné ocenenia:
2011 – ocenenie Európska
značka pre jazyky – Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú
spoluprácu za prepájanie odborného a jazykového vzdelávania

OCENENIA
2011 – ocenenie Cena kvality v mobilitách Leonardo
da Vinci 2011 – Slovenskou
akademickou asociáciou pre
medzinárodnú spoluprácu za
komplexný systém sebahodnotenia školy
2015 – Charta v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – Národnou agentúrou pre
celoživotné vzdelávanie – so
ziskom 96 bodov zo 100.
2016 – 2. miesto v súťaži Ministerstva hospodárstva SR

o najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľom
2017 – 3. miesto v 30-ročnej
histórii programu Erasmus+Slovenskou
akademickou
asociáciou pre medzinárodnú
spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
2018 – ocenenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu za aktivity v oblasti
propagácie myšlienok Európskej únie
Text: Valéria Čiamporová

V DETVE ZASADALA KOORDINAČNÁ RADA
BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA
Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana na
zasadaní 21. marca 2019
v Detve plánovala strategické postupy a aktivity na
rozvoj územia Podpoľania
v nasledujúcom období.
Zasadanie koordinačnej rady
viedol jej predseda, Jozef Krnáč, ktorý zhodnotil činnosť
Koordinačnej rady Biosférickej
rezervácie Poľana a jej prínos
pre Podpoľanie v roku 2018.
Členov rady v konferenčnej
miestnosti Domu kultúry A.
Sládkoviča privítal primátor
Ján Šufliarský a informoval
ich o aktuálnych projektoch
a rozvojových prioritách mesta Detva.
Stretnutie Koordinačnej rady
prinieslo podnety a nápady,
ktoré pomôžu pri rozvoji Biosférickej rezervácie Poľana
ako medzinárodne významného územia plniaceho kritériá Programu UNESCO Človek a biosféra.
Predsedníčka Slovenského
výboru celosvetového programu Človek a biosféra, riaditeľka Správy Chránenej krajin-

Primátor Ján Šufliarský privítal členov Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie

nej oblasti Poľana Vladimíra
Fabriciusová, priblížila dianie
v Slovenskej komisii pre UNESCO. Vladimíra Fabriciusová
zhodnotila spoluprácu a prínos minuloročného Dňa otvorených dverí Poľana. Potom
prítomným predniesla niektoré organizačné a programové
návrhy.
Skúsenosti z biosférických
rezervácií v Nemecku priblížila Lucia Miňová, pracovníčka na Správe Chránenej
krajinnej oblasti - Biosférickej
rezervácie
Poľana

vo
Zvolene.
Informácie
o implementácii programu
Leader na Podpoľaní podala
riaditeľka a projektová manažérka miestnej akčnej skupiny Podpoľanie Viera Trokšiar
Bystrianska.
S návrhmi a podnetmi počas
rokovania vystúpili aj podpredseda Banskobystrického
samosprávneho kraja Roman
Malatinec, starosta Kriváňa
Imrich Paľko, Martin Malatinec činný v súkromnom sektore na Podpoľaní, zástupcovia Štátnej ochrany prírody

a Lesov Slovenskej republiky.
Koordinačná rada sa okrem
iného zaoberala vypracovaním kalendára nosných
podujatí na Podpoľaní, tiež
marketingom aktivít na Podpoľaní a samotnej Biosférickej rezervácie Poľana. V blízkej budúcnosti chce Koordinačná rada aktívne pracovať
na svojej inštitucionalizácii
a tvorbe podkladov pre biznis
plán Biosférickej rezervácie
Poľana, ktorý je dobrým predpokladom pre zabezpečenie
sebestačnosti regiónu.
Biosférické rezervácie sú
vhodnými príkladmi rovnováhy života človeka v súvislosti
s jeho udržateľným využívaním prírodných zdrojov. Ich
manažment sleduje plnenie ochranárskej, logistickej
a rozvojovej funkcie, ktorých
zabezpečenie je hlavným pilierom spomínanej medzinárodnej agendy UNESCO.
Text: Zuzana Vrťová,
Lucia Miňová
Foto: Zuzana Vrťová

ZAČALA REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, A. BERNOLÁKA
Projekt: Zníženie energetickej
náročnosti MŠ A. Bernoláka
19, Detva
V stredu 13. marca 2019 sa
konalo odovzdanie a prevzatie staveniska na realizáciu
stavebných úprav budovy
materskej školy na ulici A.
Bernoláka 19 v Detve, a to
v rámci projektu Zníženie
energetickej náročnosti MŠ A.

Bernoláka 19, Detva.
Stavebné úpravy budovy materskej školy začínajú v marci a ukončené by mali byť
v septembri 2019. Zhotoviteľom stavby sa stal víťaz verejného obstarávania, spoločnosť Siroň plus, s.r.o. z Detvy.
Stavebné úpravy, v hodnote
cca
460 000
eur,
budú realizované na zá-

klade
uzavretej
zmluvy
o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a budú
financované zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancované mestom Detva.
Predmetom stavebných prác
je zateplenie obvodových
stien a striech pavilónov, výmena časti okien a vonkajších

dverí, vybudovanie bezbariérového vstupu, rekonštrukcia
vykurovania vrátane výmeny radiátorov, rekonštrukcia
vzduchotechniky, elektroinštalácie a bleskozvodov a súvisiace stavebné práce.

Text: Anna Golianová
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JUBILEÁ OSLÁVIA TRI ZÁKLADNÉ ŠKOLY V DETVE
Detva, apríl 2019 - Detva
bude tento rok oslavovať tri
významné a milé jubileá.
Úctyhodné 70. výročie založenia v roku 2019 oslávi Základná škola, Kukučínova 480/6,
ktorá je najstaršia spomedzi
súčasných škôl v Detve. Základná škola, Obrancov mieru,
884 v roku 2019 oslavuje polstoročnicu. Základná škola J.
J. Thurzu, ktorá nesie čestné
meno prvého námorného kapitána z Detvy, oslávi 40 rokov svojho pôsobenia.
Svoje 70. výročie oslávi Základná škola, Kukučínova
480/6 vo štvrtok 30. mája
2019 v Dome kultúry A.
Sládkoviča v Detve.
Základná škola prvýkrát otvorila svoje brány žiakom v roku
1949. V tom čase mala štrnásť tried, 441 žiakov, osemnásť učiteľov a vlastný internát pre 35 žiakov. Dnes má

330 žiakov, osemnásť tried
a štyri oddelenia školského
klubu detí. Navštevujú ju žiaci
najmä z historickej časti mesta Detva, z Kostolnej, Stavaniska, Lašteka, zo Skliarova
aj z obce Dúbravy.
50. výročie svojho vzniku
oslávi Základná škola, Obrancov mieru, 884 v piatok
4. októbra 2019 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.
Svoju históriu začala písať 1.
septembra 1969. Je pavilónového typu s piatimi budovami, má 21 tried a päť oddelení školského klubu detí.
S počtom žiakov 415 patrí
k najväčším školám v okrese.
So školou sa spájajú zvučné
mená gymnastiek ako je Eva
Marečková Nyklová, Jana
Labáková Valachová či Mária
Homolová, ktoré to dotiahli až
pod olympijské kruhy.
Slávnostná akadémia pri

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU
V utorok 19. marca 2019
popoludní privítala Mestská
knižnica K. A. Medveckého detviansku rodáčku a
známu spisovateľku Silviu
Bystričanovú. Besedu organizovala mestská knižnica
v spolupráci s Klubom dôchodcov č. I v Detve.
Silvia Bystričanová píše inšpiratívne a v hlavných postavách, ktorými sú obyčajní
ľudia, sa čitatelia častokrát
nájdu. Knihy sú primárne
určené ženám, ale našli si k
nim cestu aj muži. Účastníci
besedy sa dozvedeli, ako sa
začala jej kariéra spisovateľky, čo ju inšpirovalo, aké
to bolo prvýkrát vo vydavateľstve a mnoho iného.
Autorka doposiaľ napísala
šesť kníh: Každý deň má

niekto narodeniny (2013);
Šťastie prišlo v sobotu
(2014); Jar, leto, jeseň,
Agáta (2015); A vráť sa po
slabších (2016), Tri dni do
raja (2017); Bosí sme prišli
na svet (2018). Siedma kniha by jej mala vyjsť v druhej
polovici tohto roku.
Pred besedou Silvia Bystričanová stihla navštíviť
výstavu
Podpolianskeho
múzea Hačkované s láskou,
ktorá je taktiež organizovaná v spolupráci s členkami Klubu dôchodcov č. 1
v Detve.
Organizátori veria, že usporiadaná beseda sa páčila
ako autorke, tak aj divákom.
Text: Stanislava Kamenská
Foto: Eva Chlebová

Základná škola, Kukučínova 480/6 je najstaršia v Detve

príležitosti 40. výročia vzniku Základnej školy J. J.
Thurzu, bude 27. júna 2019
v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.
Najmladšia základná škola
v Detve začala svoju činnosť
1. septembra 1979. Dnes má
373 žiakov v devätnástich triedach a päť oddelení školské-

ho klubu. Pri vyučovaní používa inovatívne metódy a snaží sa dosiahnuť čo najvyššiu
gramotnosť v informačných
a komunikačných technológiách a kvalitnú prípravu žiakov
v cudzích jazykoch.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: archív Základná škola,
Kukučínova 480/6
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Turisticko informačná kancelária Detva n. o. – TIK DETVA

Námestie mieru 9, 962 12 DETVA (Kapustnice, v bývalých priestoroch lekárne, vchod z boku)
Tel.: 045/545 9087, e-mail: tikdetva@tikdetva.sk, madeindetva@tikdetva.sk, www.tikdetva.sk
Ponuka služieb v Turisticko informačnej kancelárii Detva:
Predávame autobusové a vlakové lístky po Slovensku, do a zo zahraničia, v systéme AMSbus, STUDENT
AGENCY a REGIOJET, FliXBUS, ARRIVA.
Predávame vstupenky na kultúrne a športové podujatia doma i v zahraničí. Sme v sieti: ticketportal, PREDPREDAJ.SK, TICKET ART.
U nás vybavíte Komplexné cestovné poistenie UNION do zahraničia.
Množstvo zliav a výhod, to je vlastníctvo karty pre mladých: karta EURO 26, vybavíme na počkanie.
V ponuke na predaj máme množstvo suvenírov prezentujúcich Podpoľanie, propagačných materiálov, kníh,
odznakov, výšiviek, magnetiek, pohľadníc, puzzle, pexeso, turistických máp, turistických známok a nálepiek,
turistických denníkov a wander card.
Potlač tričiek a darčekových predmetov s motívom Podpoľania, detvianskej výšivky alebo s vlastným motívom
podľa želania. Môžete mať obrázok, aký sa vám páči, rodinu, texty, erb, logo, čo len budete chcieť a máte
jedinečný darček.
Zhotovíme pre vás podľa vášho želania vizitky, pozvánky, nálepky a oznámenia i darčekové poukazy. Farebné
aj čiernobiele, pre vašu radosť aj potešenie.
U nás vám vytlačíme a zviažeme práce: bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné a rôzne iné, aké potrebujete. Zviažeme vám aj rôzne manuály, príručky, ponuky a všeličo iné, čo potrebujete zviazať do väzby.
Robíme väzbu: tepelnú a hrebeňovú.
Kopírujeme čb a farebne na A4, A3, laminujeme a skenujeme.
Môžete využiť službu: zaslanie e-mailu a uloženie zoskenovaných súborov na usb.
FOTOSLUŽBA: fotografie na počkanie, profesionálna tlač fotografií, môžete si u nás vytvoriť spomienkové
fotografie, rôzne oznámenia, fotky na preukážky a pod. Fotografie si vytlačíte: z kariet, z usb kľúča, z mobilu,
z cd a dvd.
TIK DETVA JE POBOČKA ZÁSIELKOVNE.SK, PRÍJEM a VÝDAJ zásielok pre okres Detva cestou Zásielkovňa.sk. V TIK Detva si môžete vyzdvihnúť alebo poslať svoju zásielku, ktorú ste poslali cez portál www.
zasielkovna.sk alebo vám bola cez tento web zaslaná.
Na prevádzku TIK DETVA si môžete dať doručiť balík aj cez GLS a Slovak Parcel Service, kde si ho môžete
potom vyzdvihnúť, kedy potrebujete.
Môžete si u nás podať riadkový inzerát, ktorý bude uverejnený na www.tikdetva.sk
v časti INZERCIA.
Inštitúcie, firmy, podnikatelia a iní majú možnosť zverejniť na mape pre hľadajúcich
na webe TIK Detva svoje kontaktné údaje s priamym preklikom na svoju web stránku.

www.tikdetva.sk
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VYTRVALOSŤ JE CESTOU K ÚSPECHU
„Túto prácu som si vybral preto, lebo si myslím, že rozvíjanie vytrvalosti je jednou z najdôležitejších zložiek športového tréningu,“ napísal mladý
tréner Štefan Závodný vo
svojej diplomovej práci. Bolo
to v roku 1971. Rozvíjania vytrvalosti sa verne pridržiaval
a pod jeho trénerským vedením dosiahli úspechy viaceré
generácie hádzanárov. Dnes
jubilujúci Štefan Závodný
s oprávnenou hrdosťou spomína na 50 rokov pôsobenia
v Detve. Stále aktívny tréner
v decembri 2018 oslávil požehnané osemdesiate narodeniny.

Foto: Štefan s manželkou Ľubicou na pobreží Étretat v Hornej
Normandii.

Životný príbeh Štefana Závodného sa začal písať na
prahu Vianoc roku 1938
v západoslovenskej Brezovej
pod Bradlom. Manželia Štefan a Anna si ku vianočnému
stromčeku s radosťou položili
svojho druhorodeného syna
a dali mu meno po otcovi,
Štefan. Budúci športovec
prežil radostné detstvo hier
a štúdií spolu s bratom Jánom
a mladšou sestrou Annou.
V Brezovej pod Bradlom začínal aj s hádzanou.
Po základnej škole Štefan nastúpil na strednú poľnohospodársku školu do Nového mesta nad Váhom. Počas stredoškolských rokov bol hádzanárskym brankárom. Ako to
už býva, nastalo obdobie povinnej vojenskej služby a ako
devätnásťročný sa ocitol na
česko-nemeckom pohraničí,
v Stříbre pri Plzni. Odtiaľ išiel
na rok do vojenskej školy pre

dôstojníkov v zálohe v Žiline.
Potom rok pracoval v kasárňach v Mariánskych Lázňach, kde mal zodpovednosť
finančného náčelníka a dosiahol hodnosť kapitána.
Po splnení vojenskej služby sa
Štefan Závodný vrátil do rodnej Brezovej pod Bradlom. Tak
prišiel rok 1962, ktorý sa do
knihy mladého muža zapísal
veľkými písmenami. Jemu a
jeho životnej láske v susednej
Jablonici zazvonili svadobné
zvony. Po manželku Ľubicu
si mladý Štefan zašiel tam,
kam pred desiatkami rokov
šiel otec po jeho mamu Annu.
Svadba bola vo februári. Rodinné šťastie korunovalo narodenie prvej dcérky, ktorej dali
meno po mame, Ľubica.
V tom období Štefan Závodný
trénoval hádzanársky oddiel
Bradlan v Brezovej pod Bradlom. Do služby pre Bradlan ho
pozval pán učiteľ Peter Uhlík,
ktorý na základnej škole učil
telesnú výchovu. Múdry učiteľ vedel, že športovo nadaný
mladý muž bude dobrým pomocníkom pri trénovaní detí.
V roku 1968 dostal Bradlan ponuku zúčastniť sa na turnajoch
za hranicami Československa.
Vycestovať na zahraničný zájazd bolo v tom období komplikované. Štefan Závodný spomína, ako museli podpisovať
vyhlásenia, že v zahraničí neostanú. Po vybavení mnohých
administratívnych povolení sa
im napokon podarilo vycestovať. Prvá športová zastávka
bola vo Viedni, odtiaľ pokračovali cez západné Nemecko do
holandského Rotterdamu. Na
zahraničnej ceste sa členovia
oddielu Bradlan stretli a spriatelili s hádzanárskym oddielom zo stredného Slovenska,
z Detvy.
Detvianskych hádzanárov trénoval v tom čase Ján Klein.
Mladý tréner z Brezovej pod
Bradlom sa Kleinovi zapáčil.
Dal mu ponuku prísť pomáhať
trénovať mladých ľudí pod
Poľanou. Slovo dalo slovo
a Štefan Závodný urobil druhé
veľké životné rozhodnutie.
Jeho tretie dieťa, syn Richard, sa už narodil v Detve.
V roku 1969 Detvania splnili
všetky sľúbené podmienky a
zabezpečili rodine Závodných
nielen bývanie ale aj prácu
v Podpolianskych strojárňach.
Štefan sa s nadšením pustil
do trénerskej práce v hádzanárskom oddiele Podpolian-

skych strojární Detva.
Mladá rodinka najskôr bývala
v blízkosti strojárskeho učilišťa, neskôr sa presťahovali na
sídlisko. Štefan Závodný sa
venoval deťom i dospelým,
družstvám žien i mužov, od
predškolského veku do štyridsiatky. V Podpolianskych
strojárňach plnil úlohy predsedu odborov a viedol výrobnú prevádzku. V roku 1971
detviansky tréner Závodný na
Telovýchovnej škole ústredného výboru Slovenskej telovýchovnej organizácie v Bratislave obhájil diplomovú prácu
na tému Rozvíjanie vytrvalosti
hráčov hádzanej. „Osobnosť
trénera je ústredným činiteľom športového tréningu. On
určuje druh, intenzitu, kvalitu
a dĺžku trvania tréningu, on
sleduje vplyv tréningu na zvyšovanie výkonnosti a formovanie osobnosti športovca,“
napísal v úvode. Diplomovky
sa vtedy klepali na stroji. Štefan Závodný ňou svoje dlhodobé diaľkové štúdium.
„Cvičenia, ktoré som v tej diplomovej práci uviedol, som
prevádzal prakticky aj v tréningoch,“ spomína po rokoch.
Keď preberal družstvo dorastencov Telovýchovnej jednoty
Podpolianske strojárne Detva,
boli detvianski hádzanári na
ôsmom mieste tabuľky dorasteneckej ligy v skupine E. Naštudoval pre nich nové metódy
tréningu a družstvo postúpilo
na šieste miesto. Na konci
súťažného obdobia bol tento
oddiel na štvrtom mieste.
V štruktúrach Slovenskej telovýchovnej organizácie pôsobil
Štefan Závodný od roku 1995.
Pracoval v celoslovenskej
rade, v komisii mládeže, jedenásť rokov ako predseda Stredoslovenského krajského zväzu Slovenskej telovýchovnej
organizácie. Tu organizovali
krajské súťaže pre všetky vekové kategórie, od žiakov základných škôl až po dospelých.
„Samozrejme, mal som veľké pochopenie od manželky,
inak by to nebolo možné,“
pripomína s vďakou Štefan
Závodný. „Trénovali sme
prakticky každý deň, v sobotu
a v nedeľu sme hrali zápasy
po celom Slovensku,“ spomína na najaktívnejšie roky. Syn
Igor pokračoval v šľapajach
otca a tiež dosiahol úspechy,
hrával I. ligu Československa
za mesto Michalovce. Športovým zručnostiam sa priučil aj

syn Richard. Rozhodol sa pre
hokej a nasledovanie hokejovej kariéry zavialo loďku jeho
života do prístavného mesta
Le Havre v Normandii. Tam
dnes starí rodičia Závodní
chodia na návštevy k vnúčatám Alexandre, Markovi, Marekovi a pravnučke Anne.
Vnúčatá Zinka, Igor a Janka
žijú na Slovensku.
Funkcionárom hádzanej je
Štefan Závodný dodnes.
S pribúdajúcimi rokmi sa stal
aj predsedom Klubu dôchodcov č. II a tak sa už desaťročie
venuje organizovaniu spoločenských aktivít pre seniorov
na sídlisku. Päťdesiat rokov
v Detve je dosť na to, aby sa
už cítil viac Detvan.
Rád relaxuje v kúpeľoch, kedysi hrával aj na gitaru a na
bubon. Na otázku, či s odstupom rokov vidí u ľudí zmenu,
odpovie striedmo, že teraz
treba ľudí viac motivovať pre
šport, zvlášť deti. Hovorí, že
dôležitú úlohu zohrávajú rodičia, mohli by svoje ratolesti
viac povzbudzovať. „Teraz
máme v krúžku malé deti, krúžok sa volá Minižabky,“ upresňuje jubilujúci tréner. „Touto
cestou sa chcem poďakovať
rodičom a starým rodičom, že
deti sprevádzajú na tréningy
aj na zápasy. Nedávno sme
boli súťažiť v minilige hádzanej v Martine,“ dodáva zaslúžilý tréner.
Štefan Závodný ráno vstane
a cvičí. Robí to už dlhé roky.
V jeho izbe má svoje stále
miesto stacionárny bicykel.
Slovenský zväz hádzanej –
jednu zlatú plaketu (2008)
a dve strieborné plakety
(2004, 1998) za dlhoročnú
prácu a činnosť pri rozvoji
hádzanej na Slovensku.
Slovenský zväz hádzanej
– pamätnú medailu (1996)
pri príležitosti 50. výročia
organizovanej hádzanej na
Slovensku.
Mesto Detva – pamätný list
(2010) za zásluhy o rozvoj
športu v Detve.
Primátor mesta Detva –
Cenu primátora mesta
Detva (2014) za aktívnu
a obetavú prácu v prospech
seniorov mesta Detva a dlhoročnú, záslužnú prácu
s mládežou v hádzanej.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Igor Závodný
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FEBRUÁR PRINIESOL KARATE KLUBU DETVA 25 MEDAILÍ
Detva, 11. marec 2019
Karatisti Karate klubu Detva
majú za sebou mimoriadne
úspešný február, počas ktorého sa zúčastnili na štyroch súťažiach a celkovo si zo súťaží
priniesli 25 medailí.
Prvá súťaž, Oravský pohár
v karate - Orava Cup 2019, sa
konala 2. februára v telocvični
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne. V konkurencii tridsiatich šiestich klubov sa Karate klub Detva so
ziskom štyroch zlatých medailí, dvoch strieborných medailí
a jednej bronzovej medaily
umiestnil na vynikajúcom piatom mieste. Na najvyšší stupienok víťazov sa vo svojich
kategóriách postavili Daniel
Chovanec, Andrej Kmeť, Natália Krnáčová a Lucia Polakovičová. Druhé miesto patrilo Michalovi Celíkovi a Martinovi Chovancovi, tretie miesto
obsadila Ema Hulinová.
10. februára sa v Športovej
hale na Nográdyho ulici vo
Zvolene konal 29. ročník súťaže Karate Zvolen Cup 2019.
Súťaže sa zúčastnilo štyridsaťdva klubov. Zverenci tré-

nera Dušana Slobodu podali
na súťaži vynikajúci výkon
a so ziskom jedenástich medailí sa v celkovom klubovom
hodnotení umiestnili na výbornej siedmej priečke. Zlatú
medailu vo svojich kategóriách získali Daniel Chovanec,
Andrej Kmeť, Natália Krnáčová a Martin Mašlej. Zo striebornej medaily sa tešil Adam
Širgel a bronzové medaily si
vybojovali Michal Celík, Ema
Hulinová, Erik Marko, Šimon
Marko, Lucia Polakovičová
a Aurel Šalko.
1. kolo Slovenského pohára
detí a žiakov sa konalo 16.
februára v Mestskej športovej
hale v Trenčíne. Karate klub
Detva sa so štyrmi medailami umiestnil na celkovom
dvanástom mieste. Aj na tejto
súťaži bola veľká konkurencia, dokopy súťažilo štyridsaťosem klubov. Vo veľkej konkurencii výborne obstáli Ema
Hulinová, Natália Krnáčová
a Lucia Polakovičová, ktoré
získali zlaté medaily vo svojich kategóriách ako aj Daniel
Chovanec, ktorý sa umiestnil
na tretej priečke.

Posledný februárový víkend
sa v Bratislave konal tradičný
turnaj, 39. ročník Veľkej ceny
Slovenska pre kategórie detí,
mladších žiakov, starších žiakov, mladších kadetov, kadetov, juniorov, U21, seniorov.
Na súťaži si zmerali sily pretekári z viac ako 200 karate
klubov z dvadsiatich dvoch
krajín.
Pretekári Karate klubu Detva
potvrdili svoju formu z predchádzajúcich súťaží a v obrovskej konkurencii podali
v športovom zápase kumite
prvotriedne výkony. Lucia

Polakovičová ziskom zlatej
medaily, Martin Chovanec
ziskom striebornej medaily
a Daniel Chovanec ziskom
bronzovej medaily tak uzavreli mimoriadne úspešný február 2019 Karate klubu Detva.
Pochvala patrí aj Natálii Krnáčovej, Filipovi Mališovi a Eme
Hulinovej, ktorí sa síce na stupienok víťazov nepostavili, no
vo svojich kategóriách podali
vynikajúce výkony.
Text: Lenka Hriňová
Foto: ilustračné, archív Karate
klub Detva

MESTO DETVA VYNALOŽILO V ROKU 2018 NA DOTÁCIE 232 464 EUR
Mesto Detva podporovalo
v roku 2018 činnosť občianskych združení pôsobiacich
v kultúrnej, športovej a sociálnej oblasti, tiež jednotlivcov a organizácie, ktoré organizovali podujatia pre verejnosť a požiadali o dotáciu.
Dotácie poskytlo mesto zo
svojho rozpočtu v súlade so
Všeobecným záväzným nariadením č.4/2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
v platnom znení v týchto cieľových oblastiach:
a) kultúra - rozvoj a ochrana
duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie
kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva.
Komisia kultúry a ZPOZ (Zbor
pre občianske záležitosti)
pri Mestskom zastupiteľstve
v Detve (ďalej MsZ) rozdelila
11 844 € na Dotácie na činnosť občianskych združení - umeleckých súborov
nasledovne: Folklórny súbor
Podpoľanec 2 300 €, Folklórny súbor Detva 2 300 €,
Podpoľanček 1 500 €, Detský
folklórny súbor Ratolesť 1 500

€, Detský folklórny súbor
Detvanček 1 500 €, Detský
folklórny súbor Slniečko 1 500
€, Detvani 1 244 €.
Na jednorazové projekty
rozdelili Komisia kultúry
a ZPOZ pri MsZ v Detve
a primátor mesta nasledovným občianskym združeniam, organizáciám a jednotlivcom 8 496€:
Súkromné centrum voľného
času, A. Bernoláka 20 – Detva
má talent – 300 €, Občianske
združenie Kmotry a kmotrovia
z Detvy, Kostolná 177, - 10.
výročie založenia folklórnej
skupiny a krst CD – 1000 €,
Základná škola s materskou
školou Alexandra Vagača –
Deň bryndze – 190 €, Materská škola Obrancov mieru
876/5 – Haj, Makulienka, háj,
staviame ti Máj – 180 €, Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Štúrova 12 –
Detvianska zlatá struna – 500
€, Základná organizácia Slovenský zväz včelárov, A. Hlinku 13 – Prezentácia včelárov
na podujatiach v Detve – 100
€, Občianske združenie Sklia-

rovo – Oslava Silvestra na
Skliarove – 196 €, Anna Klimová – CD Tie detvianske
ženy – 1700 €, Materská škola, Námestie SNP 17 – Detvianske škôlkové slávnosti –
250 €, Občianske združenie
Centrum pre deti, rodinu a seniorov – Míľa pre mamu 2018
Detva – 600 €, Občianske
združenie Mladí Podpoľanci
Skliarovo 396 – CD Mladá generácia Podpoľania II, Marek
Melich s kamarátmi – 500 €,
Fiber jump s.r.o. Detva 1430 –
Netspace deťom 6 – 830,– €,
Základná škola Kukučínova
480/6 – Deň na dedine – 450
€, Kultúrne centrum A. Sládkoviča – 100 rokov dychovej hudby v Detve - 1 100 €,
Centrum voľného času Trend
Obrancov mieru 7 – 26. ročník Jiloskero hangóro – Hlas
srdca – 200 €, Občianske
združenie Kmotry a kmotrovia
z Detvy, Kostolná 177 - 10.
výročie založenia folklórnej
skupiny a krst CD – 200 €,
Súkromné centrum voľného
času, A. Bernoláka 20 - Deň
Zeme – 200 €

b) telesná kultúra a šport
Komisia športu pri MsZ
v Detve rozdelila 197 300 € na
dotácie na činnosť športových klubov v roku 2018:
Športový klub CRAZY Rock
Detva - 2 500 €, DTF team
Detva (florbalový klub) - 8 000
€, Šachový klub Podpoľanie
Detva - 500 €, Šachový klub
Garde Detva - 700 €, Klub
športovej gymnastiky Detva 4 000 €, Mestský volejbalový
klub Detva - 5 000 €, Mestský
futbalový klub Detva - 27 000
€, Karate klub Detva - 5 500 €,
HC 07 Detva s.r.o. - 140 000
€, Fight Club Detva - 1 200 €,
Kraso klub Detva - 2 500 €,
Tenisový klub Detva - 400 €.
Na jednorazové projekty
Komisia športu pri MsZ
v Detve a primátor mesta
občianskym
združeniam,
organizáciám a jednotlivcom rozdelili 14 224 €:
Klub slovenských turistov
Detva - Poznávanie krás Slovenska v roku 2018 – 400 €,
ŠK Hádzaná - Rozvoj zručností v hádzanej u detí školského veku – 1 124 €, Cen-
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trum voľného času TREND,
Obrancov mieru 7, Detva
- Okresné a regionálne kolá
športových súťaží žiakov
ZŠ – 800 €, Základná škola,
Obrancov mieru 884, Detva
- Turisticko športovými aktivitami ku zdraviu – 400 €,
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva - Tešíme sa
z pohybu – 300 €, Materská
škola Nám. SNP 17, Detva Hravé športovanie – 200 €,
Ján Ďurica - Charitatívny futbalový turnaj – 400 €, Mgr.
Iveta Ciglanová - Volejbalový
turnaj učiteľov – 200 €, Ing.
Jozef Sklenár - KalamárKAP
- preteky v krátkom behu a dlhom lezení – 300 €, Old Boys
Detva - Letný pohár kategórie
„B“ - medzinárodný hokejový
turnaj – 500 €, Centrum pre
deti, rodinu a seniorov – Občianske združenie Studnička -
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Mama, cvičíme spolu – 400 €,
Slovenský skauting, 106. zbor
Akataleptik Detva - Podpora
pohybu v prírode a pohybových aktivít – 1 200, Klub športovej gymnastiky - 30. ročník
Memoriálu manželov Žifčákovcov 50. rokov gymnastiky
v Detve – 4 000 €, Občianske
združenie AKTIVITY TALENT,
OZ AKTIVITY TALENT - Podpora a rozvoj futbalových talentov v Detve – 500 €, Marek
Melich - 2. ročník Horského
duatlonu Kráľ Poľany - 200
€, Diana Tereňová - Halový
futbalový turnaj v kategórii
U10 a U11 - 200 €, ZŠ a MŠ
A. Vagača - Podpora pohybových a športových aktivít na
školskom dvore a v záhrade
školy - 400 €, František Schmidt - „16.ročník Veľkonočného mixturnaja vo volejbale
2018“ – 200 €, Jozef Krnáč

- Volejbalový turnaj „ LUCIA
2018“ kategória ženy – 200
€, Marco Marcinek - Podpora v skialpinizme - 200
€, Diana Tereňová - Halový
futbalový turnaj U10 - 200 €,
OZ Skliarovo - Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Detva - 200 €, Šachový klub
Garde Detva - FIDE OPEN
CHESS DETVA - mládež 200 €, Šachový klub Podpoľanie - FIDE OPEN CHESS
DETVA - dospelí - 200 €, ŠZŠ
Obrancov mieru 879/9, Detva
- Spoznávame krásy Slovenska - 200 €, ŠZŠ Obrancov
mieru 879/9, Detva - Školský
olympijský deň - 200 €, TK
Detva - Tenisový turnaj vo
štvorici, POHÁR PRIMÁTORA MESTA DETVA - 200 €,
Ing. Peter Jamnický - Volejbalový turnaj „ LUCIA 2018“
kategória mužov – 200 €, MŠ

A. Bernoláka 19 - Športová
olympiáda MŠ Detva - 200 €.
c) sociálna oblasť ochrana
a podpora zdravia
Dotácie pridelené na jednorazové projekty vo výške 600
€ rozdelila Komisia sociálna,
bytová a zdravotná a marginalizovaných komunít pri MsZ
v Detve pre: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Krpeľná
35, Detva - Tábor „Stop nude
XII. alebo Prepáč, prosím, ďakujem“ - 300 €, Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska
850/13, Detva – Juniáles –
150 €, OZ MAGIKOS - „Kôň
a ja!“ -150 €.

zhotovené bábiky oblečené
v prepracovanom oblečení
sú ukážkou nesmiernej kreatívnosti a vkusu. Staré a moderné sa tu objavuje naozaj
v dôstojnej symbióze a všetko
spája nesmierna technická
dokonalosť, zručnosť, vkus
a nadčasovosť.
Takto to predstavuje a odkazuje kolektív žien z Klubu
dôchodcov č. 1 v Detve, z ktorých zbierok sa výstava zrealizovala a to Mária Chebeňová, Mária Golianová, Vilma
Hojčová, Zdena Hrončeková,

Blažena Krnáčová, Emília
Mravcová, Helena Ostrihoňová, Amália Šufliarska, Emília
Vilhanová, Sidónia Domová,
svoje originálne kúsky pridali
aj Gizela Kurišová a Martina
Hruskó.
Výstava je sprístupnená
v priestoroch múzea od 8.
februára do 31. mája 2019.
Na jemnú krásu háčkovanej čipky srdečne pozývajú
pracovníci Podpolianskeho
múzea v Detve.
Text: Renata Babicová
Foto: Elena Műhlbegerová

Text: Anna Budáčová,
Anna Kucejová,
Eva Huboňová

HÁČKOVANÉ S LÁSKOU

Detva, 28. február 2019 - Radosť z krásy, kreativita, dokonalosť, ale aj inšpirácia
pre všetkých…Takto by sa
dala charakterizovať nová
výstava v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve pod
názvom Háčkované s láskou,
ktorá bola otvorená za bohatej účasti širokej verejnosti
v priestoroch múzea 8. februára 2019.
Podpolianske
múzeum
v rámci krátkodobých výstav, v kontexte ktorých
prezentuje prvorado svoje zbierky, dáva priestor
aj tvorcom a zberateľom
z Podpoľania. Po úspešnej
modrotlačiarskej téme či letnej prezentácii tvorby majstra
Jána Krnáča pracovníci múzea v spolupráci s členkami
Klubu dôchodcov č. 1 v Detve
zrealizovali dávnu spoločnú
myšlienku a oprášili starosvetský pôvab háčkovanej čipky.
Novootvorená komorná výstava predstavuje širokú škálu
háčkovanej krásy, ktorá bola
v celoeurópskom kontexte,

na Slovensku i na Podpoľaní
najviac rozšírená od 19. storočia a jej popularita sa v extrémnych rozmeroch prejavila
najmä v 70. rokoch 20. storočia. Kto nemal vtedy nejaký
háčkovaný kúsok na seba či
v domácnosti, nebol jednoducho „in“.
V ženskom ľudovom odeve
na výstave defilujú čipky vložené v opleckách či čepcoch,
obháčkované stužky k čepcom i čepce samotné, ale aj
novšie odevné typy v bohatých a mnohorakých vzoroch
na oblečení a odevných doplnkoch od začiatku 20. storočia,
ale aj súčasné trendy v ženskej háčkovanej móde, doplnkoch, šperkoch, inšpirovaných
(ne)dávnou minulosťou.
Jemnosť a pôvab háčkovanej čipky vyniká aj v bytovom
textile – návštevník môže poobdivovať nespočetné vzory
na prestieraniach a mnohorakých, často miniatúrnych
doplnkoch do domácnosti. Mimoriadne pôsobivé sú aj hračky pre deti – staršie i súčasné

KONÁRE MAJÚ ZBERNÉ MIESTO PRI CESTE DO STUDIENCA
Dňa 29. marca 2019 začalo
v Detve jarné upratovanie,
ktoré zabezpečujú Technické
služby, Detva s.r.o. formou
veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých lokalitách.

Harmonogram rozmiestnenia
kontajnerov je zverejnený na
internetovej stránke Technických služieb www.tsdetva.sk
a v marcovom vydaní Detvianskych novín. Pri tejto

príležitosti chcú Technické
služby Detva požiadať občanov, aby konáre zo stromov nedávali do veľkoobjemových kontajnerov.
Konáre môžu obyvatelia

odviesť na pripravené dočasné miesto zberu, ktoré
je pri ceste do Studienca na
ľavej strane. Miesto je monitorované kamerovým systémom. Text: Zuzana Vrťová
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ZŠ S MŠ ALEXANDRA VAGAČA: S POCTIVOSŤOU NAJĎALEJ DÔJDEŠ
Detva, apríl 2019 - Základná škola s materskou školou
Alexandra Vagača má 64-ročnú tradíciu, vo svojom mene
spája hodnoty Alexandra Vagača – osobnosti, ktorá je nositeľom ľudskosti, čestnosti,
poctivosti, systematickej podnikateľskej práce známej na
Slovensku aj v zahraničí.
Práve tieto hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou práce
žiakov, pedagógov a rodičov
tvoriacej spoločnú „vagačovskú rodinu“. Alexandrovi
Vagačovi je venovaná galéria S poctivosťou najďalej dôjdeš, ktorá je jednou
z noviniek v priestoroch školy
a vznikla v spolupráci s Podpolianskym múzeom v Detve.
Škola je známa svojimi dlhodobými
skúsenosťami
s výučbou cudzích jazykov.
V rámci svojho jazykového
programu vyučuje anglický

jazyk od 1. ročníka, nemecký
jazyk od 2. ročníka a aktívne
pritom využíva metódu Jolly
Phonics. Vyučovanie jazykov
je podporené metódou CLIL,
čo je integrované tematické
vyučovanie v cudzom jazyku
v predmetoch matematika,
prírodoveda, výtvarná výchova, geografia a na samostatnom predmete svet okolo nás.
Vyučovanie cudzích jazykov
stavia na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň tým, že sa stala
prípravným centrom E-KU
Inštitútu jazykovej a interkultúrnej
komunikácie
v Nitre pre skúšky Cambridge English. Do vyučovania
jazykov bude zapracovaná príprava na jazykové
skúšky Cambridge a žiaci
školy budú mať možnosť
vykonať tieto skúšky.
Zachovanie
biodiverzity
v areáli školy je súčasťou jej
environmentálneho programu

Vráťme deti do prírody, v rámci ktorého je budovaný žiakmi
a učiteľmi školy náučný chodník v areáli školy. Jeho oficiálne pomenovanie Vagačov
dvor bude uvedené v Deň
bryndze 31. mája 2019. Súčasťou náučného chodníka
sú prvky poskytujúce útočisko
mnohým vtákom, veveričkám
a jaštericiam ako je bylinková
špirála, záhon s úžitkovými

rastlinami, trieda v kyslomilnom záhone, mravenisko,
kompostovisko a skalky.
Škola získala Finančné prostriedky na tento program
vďaka hlasovaniu občanov
v Tesco hlasovaní a touto
cestou im, aj nadáciám Tesco a Volkswagen, vyjadruje
veľké Ďakujem.
Text a foto:
Margita Gajdošová

KLUB DÔCHODCOV Č. II HODNOTIL A PLÁNOVAL

V piatok popoludní, 15. marca
2019, sa vo veľkej sále Domu
kultúry A. Sládkoviča zišli na
členskej schôdzi seniori z Klubu dôchodcov č. II. Predseda
klubu Štefan Závodný privítal medzi hosťami primátora
mesta Detva Jána Šufliarského, poslanca Jozefa Kulišiaka
a predstaviteľov ostatných detvianskych klubov dôchodcov.
Členka výboru klubu Emília
Bohušová v hodnotiacej správe informovala o práci ich jedenásťčlenného výboru, ktorý
pripravuje a zabezpečuje akcie klubu. Klub dôchodcov č. II
združuje 155 členov. Stretávajú sa každý štvrtok o 13.00 h.
v Dome kultúry A. Sládkoviča
a na stretnutia pri káve či čaji
sú srdečne pozvaní aj noví záujemcovia. Emília Bohušová
v závere poďakovala za spolu-

prácu všetkým organizáciám,
primátorovi za jeho pomoc,
mestu Detva za finančnú podporu, Kultúrnemu centru A.
Sládkoviča v Detve za poskytovanie priestorov, Základnej
organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku a ostatným
klubom dôchodcov v Detve za
dobrú spoluprácu.
Následne predseda klubu
Štefan Závodný dal slovo
Emílii Kamenskej a Eve Volfovej, ktoré informovali o hospodárení a plánovanej činnosti
klubu v roku 2019.
Primátor Ján Šufliarský poďakoval vedeniu a členom
Klubu dôchodcov č. II za ich
aktívnu činnosť, za dobrú
spoluprácu s mestom a za
pomoc pri organizovaní rôznych podujatí mesta. „Som
rád, že sa prehlbuje vzájom-

ná spolupráca aj medzi jednotlivými klubmi dôchodcov
a Jednotou dôchodcov na
Slovensku, že sa navzájom
medzi sebou podporujete
a zúčastňujete sa spolu na
podujatiach,“ ocenil Šufliarský. Tiež informoval seniorov
o rôznych témach týkajúcich
sa predovšetkým života dô-

chodcov v meste. O kultúrny program sa postarali deti
z Detského folklórneho súboru Slniečko pod vedením
Emílie Zorvanovej. Potom
publikum rozosmiali členovia
Klubu dôchodcov č. III., ktorí
zahrali fašiangovú scénku pochovávania basy. (krátené)
Text a foto: Zuzana Vrťová

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV
V DETVE SI POZVALA SPISOVATEĽKU INÉZ MELICHOVÚ
Dňa 14. marca 2019 sa uskutočnila v Dome kultúry
A. Sládkoviča v Detve beseda so spisovateľkou Inéz
Melichovou, autorkou viacerých románov s romantickou ako
aj ľúbostnou tematikou. Účastníci besedy, organizovanej
Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Detve, sa

priamo od autorky dozvedeli o pohnútkach i námetoch
v jej tvorbe. Za dobrý priebeh besedy patrí vďaka pani Eve
Chlebovej, ktorá túto besedu moderovala, ako aj diskutujúcim
poslucháčkam.
Text: Soňa Strelcová
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