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ZÁSTUPCOVIA DETVIANSKYCH SENIOROV
SA STRETLI S PRIMÁTOROM
V stredu 27. februára 2019 sa
zišli na pracovnej porade na pozvanie oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí na Mestskom úrade v Detve zástupcovia detvianskych seniorov.
V úvode primátor Ján Šufliarský privítal prítomných
predsedov všetkých štyroch
Klubov dôchodcov č. I, č. II,
č. III, č. IV aj Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Detve a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Primátor Šufliarský poďakoval zástupcom seniorov za
spoluprácu s mestom Detva
počas uplynulého roka. Primátor mesta uistil zástupcov
seniorov o podpore pre ich
aktivity a akcie aj v roku 2019
a prisľúbil naďalej vytvárať
seniorom vhodné priestorové
podmienky.
Pracovníčka oddelenia Jana
Jedličková informovala prítomných o rozdelení financií
medzi jednotlivé kluby dô-

chodcov, Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Detve a Základnú organizáciu Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov.
pokračovanie na str. 2

BLAHOŽELANIE ŽENÁM
Primátor mesta Detva Ján Šufliarský pri príležitosti Medzinárodného dňa žien adresuje všetkým ženám nasledovné riadky:
„Milé dámy,
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien mi dovoľte poďakovať vám za všetko, čo pre nás mužov a našu spoločnosť
robíte a popriať vám k vášmu sviatku všetko najlepšie, veľa
zdravia, šťastia, lásky, radosti a spokojnosti.“
Ján Šufliarský, primátor mesta Detva
Foto: Zuzana Vrťová

NEVIETE KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU? PRÍĎTE
NA GYMNÁZIUM V DETVE
TU SA URČITE ROZHODNETE SPRÁVNE
Detva, marec 2019 - V tomto čase sa žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku rozhodujú, kam pôjdu na strednú
školu. Gymnázium v Detve, ktoré má takmer tridsaťročnú
históriu, ponúka aj tento rok novým záujemcom o gymnaziálne štúdium tie najlepšie podmienky, aké si môžu žiaci
končiaci povinnú školskú dochádzku predstaviť.
1. Štúdium na druhom najlepšom gymnáziu v Banskobystrickom kraji.
2. Ponuka školského vzdelávacieho programu tak ako na
iných gymnáziách na Slovensku, avšak obohatený o progresívne vzdelávanie v predmetoch biológia a informatika.
3. Výber profilových predmetov vo 4. ročníku, ktoré budú ťažiskové pre ďalšie vysokoškolské štúdium.
4. Možnosť vzdelávania sa a prípravy v priebehu štvrtého ročníka na vybratej vysokej škole.
5. Účasť a úspechy v súťažiach, olympiádach a v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), kde tradične dosahuje veľmi
dobré výsledky.
6. Návštevy a pobyty v zahraničí.
7. Možnosť praktického vzdelávania v oblasti grafiky, ktorú
realizuje renomovaná firma Custom Design Studio sídliaca
priamo v priestoroch Gymnázia v Detve.
8. Možnosť oceňovania a hodnotenia študentov nielen tradičnými známkami, ale aj finančným bonusom v podobe štipendia.

pokračovanie na str. 3
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pripravovanej budove Centra
voľného času na ulici Obrancov mieru, kde by mal byť aj
denný stacionár. Podľa zákona o sociálnych službách sa
totiž zriadený klub dôchodcov
považuje za Denné centrum.

dokončenie zo str. 1
Zástupcovia seniorov si vypočuli aj informácie o vyčlenení
finančných prostriedkov na
autobusové zájazdy vo výške
5000 € a na záujmovú činnosť
seniorov vo výške 1200 €,

ktoré boli prerozdelené medzi
jednotlivé kluby dôchodcov
a základné organizácie.
Jana Jedličková tiež informovala o práve prebiehajúcom
kurze V zdravom tele, zdravý
duch, v Dennom centre na

„Práve dnes, 13. februára,
si my Detvania pripomíname už sedemdesiatštyri
slobodných rokov, ktoré
nám prinieslo oslobodenie
nášho mesta od fašizmu,“
uviedol primátor Ján Šufliarský pri Pomníku padlých v Detve v stredu 13.
februára 2019.
Mesto Detva si slávnostným aktom kladenia vencov za účasti
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a ďalších občanov
pripomenulo 74. výročie oslobodenia Detvy od fašizmu.

Ako primátor ďalej povedal,
slávnostný akt je príležitosťou
vzdať úctu všetkým tým, ktorí
priniesli slobodu. Do histórie
oslobodzovania Slovenska od
fašizmu v roku 1945 sa boje
o Detvu a Podpoľanie zapísali
ako ťažké, bola to cesta utrpenia, obrovských materiálnych
strát a veľkých ľudských obetí. Pri oslobodzovacích bojoch
v okolí Detvy padlo približne
1900 vojakov, najviac ruských, ďalej to boli aj rumunskí
a maďarskí vojaci.
Podujatie
pri
Pamätníku
padlých začalo hymnou Slo-

Partizánskej ulici. V závere si
zástupcovia seniorov vypočuli návrh o formálnom zlúčení
štyroch klubov dôchodcov tak,
aby vytvorili dve Denné centrá, jedno so sídlom na Partizánskej ulici, druhé v novej

Text a foto:
Zuzana Vrťová

Primátor mesta Ján Šufliarský a prednosta Mestského úradu v Detve
Štefan Slemenský kladú veniec.

venskej republiky. Zahrali ju
a zaspievali členovia spevokolu Senior Detva pri Klube
dôchodcov č. 3. Po príhovore
primátora členovia spevokolu
dotvorili atmosféru aj v závere

slávnostného aktu, zaspievali a zahrali hymnickú pieseň
a niekoľko piesní s partizánskou tematikou.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Jaroslav Švábenský

UPOZORNENIE O PREVÁDZKE MESTSKÉHO ÚRADU
adresy jednotlivých zamestnancov zostávajú v platnosti
aj počas rekonštrukčných
prác.

Mesto Detva si dovoľuje informovať verejnosť, že na budove Mestského úradu v Detve,
J. G. Tajovského 1369/7,
Detva budú od 4. marca do
31. júla 2019 prebiehať rekonštrukčné práce v rámci
projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Detve, J. G.
Tajovského 7.

Sobášna sieň počas rekonštrukčných prác nebude verejnosti k dispozícii. Informácie
o zabezpečení náhradných
priestorov pre uzavretie manželstva u p. Evy Golianovej –
matričný úrad, 045/3700412,
eva.golianova@detva.sk

Prevádzka Mestského úradu v Detve počas rekonštrukčných prác je zabezpečená nasledovne:
od 4. marca do 6. mája 2019
- rekonštrukcia sobášnej siene, zasadacej miestnosti,
banketovej miestnosti, obslužných priestorov
- stránky budú počas úradných hodín vybavované
v terajších kancelárskych
priestoroch Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 1369/7.
- prístup do budovy zostáva

Súčasťou
rekonštrukčných
prác je aj zateplenie budovy,
obvodového plášťa a strechy.
v terajších priestoroch budovy.
od 6. mája do 31. júla 2019
- rekonštrukcia
kancelárskych priestorov, obslužných priestorov
- stránky budú počas úradných hodín vybavované
v náhradných kancelárskych priestoroch vytvo-

rených v sobášnej sieni,
zasadacej miestnosti, banketovej miestnosti a obslužných priestoroch Mestského úradu v Detve.
- prístup do budovy bude
presmerovaný cez vstup do
predsiene pre sobášnu sieň
od ulice J. G. Tajovského.
Telefónne kontakty a e-mailové

Mesto Detva úctivo žiada verejnosť o zvýšenú
opatrnosť počas pohybu
v blízkosti a v priestoroch
budovy a o rešpektovanie
pokynov súvisiacich so
stavebnými prácami.

Text: Anna Golianová
Foto: Zuzana Vrťová
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NEVIETE KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU?
PRÍĎTE NA GYMNÁZIUM V DETVE
dokončenie zo str. 1
9. Mnoho a mnoho ďalších benefitov, ako je ušetrený čas na cestovanie, ušetrenie finančných prostriedkov, rodinné a interaktívne vzťahy počas štúdia.
10. Býva už slovenským zvykom, že človek nebýva doma prorokom a uznania sa mu doma veľmi nedostáva. Rovnako je to
aj tu na Podpoľaní, kedy sa žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku orientujú viac na gymnáziá v iných mestách, do ktorých musia dochádzať a ktoré sú v hodnotení škôl hlboko pod
Gymnáziom v Detve.
Možno je to aj pre nedostatok informácii o stredných školách v domácom
regióne. Je škoda, že aj
záujem výchovných poradcov zo základných
škôl v domácom regióne
je veľmi malý, pretože
mnohí neprijali ani pozvanie na prezentáciu Gymnázia v Detve s ponukou
vzdelávania v školskom
roku 2019/2020.
Touto cestou sa chce
vedenie Gymnázia poďakovať výchovným poradcom zo Základnej školy
s materskou školou Alexandra Vagača v Detve,
zo Základnej školy J. J.
Gymnázium v Detve je druhé najlepšie Thurzu v Detve a Zákv Banskobystrickom kraji v hodnotení INEladnej škole s materskou
KO. Zdroj: http://skoly.ineko.sk
školou, Krivec 1355 v Hriňovej za to, že toto pozvanie prijali a v plodnej a konštruktívnej debate hľadali riešenia pre ďalšiu spoluprácu. Aby to však nevyzeralo
tak, že škola sa sama chváli a hodnotí, nech to radšej urobia absolventi Gymnázia v Detve a profesori z vysokých škôl. Patrí sem:
1. Poďakovanie dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave tímu učiteľov
Gymnázia v Detve za prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium.
Medzi ocenených študentov patria: Ing. Zuzana Bobotová cenou
dekanky a Cum Laude za vynikajúce študijné výsledky. Ing. Veronika Gondová ako najlepší študent 2. ročníka, Magna Cum Laude
za vynikajúce študijné výsledky, Cena rektora za diplomovú prácu.
Ing. Michal Konôpka, ocenený cenou rektora za publikáciu svetového významu.
2. Silvia Schmidtová, absolventka Gymnázia v Detve, ktorá pracuje
na výskume nádorových buniek, dosiahla fenomenálny úspech,
ocenenie Študentská osobnosť roka.
3. Norman Bystričan, absolvent Gymnázia v Detve, majiteľ a prevádzkovateľ firmy, Custom Design Studio.
4. Jozef Gáborík, absolvent Gymnázia v Detve, aplikáciou Spine
Hero, uspel aj v medzinárodnej biznis súťaži Best Young Enterpreneurs.
Termín na odovzdanie prihlášky riaditeľovi základnej školy je do
10. apríla 2019, dovtedy si žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku môžu voliť stredné školy podľa vlastného výberu. Žiaci sa aj
cestou tohto článku dostanú k objektívnejšiemu náhľadu na svoje
ďalšie študijné cesty a Gymnázium v Detve bude pre nich dobrým
odrazovým mostíkom pre vysokoškolské štúdium a uplatnenie sa
na trhu práce.
Silvia Schmidtová, aktuálne doktorandka v hlavnom meste republiky, ktorá pracuje na výskume nádorových buniek, dosiahla fenomenálny úspech, ocenenie Študentská osobnosť roka.

Získali ste ocenenie Študentská osobnosť roka.
Čo to pre Vás znamená
a ako Vám to zmenilo život?
„Ocenenie
Študentská
osobnosť roka pre mňa
znamená veľkú poctu, pretože nominovaných bolo
cez 90 mladých ľudí, ktorí
svoju prácu robia kvalitne,
zaoberajú sa zaujímavými i praktickými vecami
a v daných oblastiach vynikajú. Toto ocenenie beriem ako ocenenie práce
Silvia Schmidtová
celého nášho tímu a ako
také zadosťučinenie, že tú prácu robíme naozaj dobre. Môj život sa
tým ale nejako výrazne nezmenil - stále pokračujem v práci, akurát
si pomedzi experimenty musím nájsť čas aj na nejaké rozhovory
a reportáže, na čo teda vôbec nie som zvyknutá. Je to však aj možnosť ukázať verejnosti, že na Slovensku sa snažíme robiť naozaj
kvalitnú vedu a je tu množstvo šikovných mladých ľudí.“
Ste absolventka Gymnázia v Detve, dalo vám štúdium na tejto
škole dobré základy?
„Určite áno. Na vysokej škole som mala spolužiakov zo všetkých
kútov Slovenska a myslím si, že som nezaostávala ani za absolventami gymnázií z väčších miest. Touto cestou by som rada pozdravila a poďakovala všetkým mojim učiteľom a profesorom na
Gymnáziu v Detve.“

Norman Bystričan, Jozef Gáborík

Norman Bystričan, absolvent Gymnázia v Detve, majiteľ
a prevádzkovateľ firmy, Custom Design Studio. Firma sídli
v priestoroch školy a je vzdelávacím priestorom pre študentov
Gymnázia v Detve.
„Mám Detvu rád, chcem tu žiť a chcel by som, aby tu žili aj moji
známi z detstva, ktorí odišli z mesta kvôli tomu, že tu boli slabé
podmienky uplatnenia. Ja som si povedal, že to musí ísť aj v Detve,
minimálne v mojom digitálnom odvetví. Stačí vôľa a dobrý internet :-). Mal som nejaké kontakty z Bratislavy, obvolal som si ich
a rozhodol som sa založiť firmu v Detve. Najskôr sme robili len
grafiku a videá, neskôr sme k tomu pridali aj sofistikovanejšie 3D
vizualizácie a IT riešenia. Začal som spolupracovať so žiakmi Gymnázia v Detve. Viem im pomôcť s rôznymi digitálnymi zručnosťami,
ukázať riadenie projektov, prípadne dať možnosť zarobiť si. Na
Gymnáziu v Detve som našiel pár ozaj šikovných ľudí s potenciálom, ktorí nám už aktívne pomáhajú. Verím, že prepojením praxe
a reálneho štúdia vyrastú z našich gymnazistov ozaj šikovní ľudia,
schopní v budúcnosti viesť svoje vlastné projekty… Máme tu krás-
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ny región, tak ho neopúšťajme, príležitosti si môžeme vytvárať aj
v Detve, chce to len vyhrnúť si rukávy!“
Jozef Gáborík, absolvent Gymnázia v Detve. Aplikáciou Spine
Hero uspel aj v medzinárodnej biznis súťaži Best Young Enterpreneurs.
„Na základnej škole a potom neskôr na Gymnáziu v Detve som
pochopil dôležitosť toho, byť aktívny. Nesedieť celý čas na zadku, ale naopak, pokúsiť sa urobiť niečo naviac. A naozaj, aktivita
sa cení a zvyšuje šance na úspech. Počas štúdia na univerzite,
konkrétne na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, sa mi podarilo dostať
sa do tímu štyroch ľudí reprezentujúcich fakultu na súťaži Imagine Cup organizovanú spoločnosťou Microsoft. Vyvinuli sme
aplikáciu Spine Hero, ktorá rieši problém správneho sedenia za
počítačom. Prebojovali sme sa s ňou do medzinárodného kola
a obdobne sme uspeli aj v biznis súťaži Best Young Enterpreneurs.
Bola to úžasná skúsenosť, ktorá mi znovu potvrdzuje, že aktivita je
pre úspech najdôležitejšia a je jedno, odkiaľ ste.“
GYMNÁZIUM V DETVE VO VYUČOVANÍ BIOLÓGIE SPÁJA TEÓRIU S PRAXOU A NOVÝMI TECHNOLÓGIAMI
Na trhu práce pribúdajú pracovné pozície, na ktoré nedokážu ani
stredné odborné školy poskytnúť kvalifikovaných uchádzačov a naopak pribúda viac absolventov týchto škôl, ktorí si nedokážu nájsť
uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali.
A to je jeden z dôvodov, prečo sa Gymnázium v Detve
v spolupráci s občianskym združením Harpúna a Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity rozhodlo
v školskom roku 2018/2019 ponúknuť žiakom projekt s názvom Genetické modifikácie.
Predmet Genetické modifikácie, ktorý sa vyučuje v rámci biológie
v treťom ročníku, nadväzuje na štátny vzdelávací program, oblasť
Človek a príroda pre stupeň ISCED 3A. Upevňuje, prehlbuje, rozširuje a systematizuje poznatky žiakov získané v povinnom vyučovaní z predmetu biológia s bližším zameraním na tematický celok
genetika. Projekt je určený pre žiakov so záujmom o biológiu a ich
ďalšieho štúdia na vysokých školách so zameraním na biológiu,
genetiku či medicínu.
Absolventi získajú vlastnú skúsenosť s pokročilejšou biomedicínou
a molekulárnou biológiou v perspektívnom odvetví genetickej ana-

ČISTIACE PROSTRIEDKY
NAŠICH BABIČIEK ŠETRILI
AJ PRÍRODU
Detva, marec 2019
Žiť ohľaduplne k prírode
nie je až tak náročné ako
si ľudia myslia. Dokonca
to v niektorých prípadoch
môže potešiť aj peňaženku. Podstatou je, aby človek chránil vzácne prírodné
zdroje, obmedzil produkciu
plastov a cítil sa stále komfortne.
Pracie prostriedky sú jedným
z hlavných činiteľov, ktoré
majú na svedomí znečisťovanie vôd. Riešením sú bezfosfátové pracie prostriedky.
Dávkovanie je však tiež veľmi
dôležité, väčšina gazdiniek to
s ním preháňa za účelom do-

konale čistej a voňavej bielizne. Všetkého však veľa škodí
a to platí aj v tomto prípade.
Taktiež je veľmi podstatná aj
teplota vody pri praní. S cieľom ušetriť energiu, viac než
polovicu bielizne stačí vyprať
na 30°C.
Treba povedať Nie dogme
o vonný látkach! Syntetické
imitácie a arómy obsahujú látky, ktoré môžu vyvolať alergie
a poškodiť tak zdravie. Sú to
napríklad vonné látky v pracích a čistiacich prostriedkoch
či izbové spreje. V neposlednom rade tieto látky znečisťujú ovzdušie a rovnako aj
vodstvo.

lýzy a modifikácie, ktorá im pomôže prehodnotiť budúcu kariéru
v oblasti medicíny, genetiky, molekulovej biológie alebo iných vedeckých odvetví. Projekt vedie erudovaný odborník na danú problematiku spolu s učiteľom biológie na Gymnáziu v Detve. Vyučovací predmet je realizovaný v dvoch rovinách, teoretickej a praktickej.
Teoretická časť prebieha v priestoroch Gymnázia v Detve a praktické cvičenia budú realizované v laboratóriách BioMed-u v Martine, čo je Martinské centrum pre biomedicínu. Inovatívnou bude
aj metóda vyučovania EduScrum, nosná metóda, ktorá umožňuje
pracovať žiakom v organizovaných tímoch, zároveň podporuje samostatnosť, kritické myslenie a sebareflexiu.
SVETOVÁ
VEDECKÁ
KAPACITA V OBLASTI
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO
ŠTÝLU PREDNÁŠALA NA
GYMNÁZIU V DETVE
Na Gymnáziu v Detve hľadajú okrem klasickej vyučovacej hodiny aj rôzne iné
formy získavania vedomostí
a informácii. Medzi také patrila aj beseda s profesorom
Johnom A. Scharffenbergom v októbri 2018 na tému Žiť zdravo znamená žiť dlho a zaujímavo.
Profesor Scharffenberg je svetovo uznávaný odborník na zdravú
výživu s bohatou vedeckou aj akademickou kariérou. Na Harvardskej univerzite, kde získal aj doktorát, sa venoval výskumu cholesterolu a aterosklerózy, v súčasnosti pôsobí na univerzite v Loma
Linde v štáte Kalifornia ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie. Profesor čerpá z najnovších výskumov popredných
vedeckých inštitúcií na celom svete, ako aj z vlastného výskumu
a praxe. Okrem vedeckých informácií, stretnutie s profesorom
Johnom Scharffenbergom bola taktiež výborná príležitosť na overenie si jazykových zručností študentov.

Text: Pavel Lalík
Foto: osobný archív
Silvia Schmidtová, Pavel Lalík

Stále je možnosť vyskúšať
namiesto agresívnych čistidiel
niektoré z domácich, rokmi
overených receptov, ktoré používali už babičky. Napríklad
ocot je skvelý pomocník. Odstraňuje vodný kameň, zabraňuje vzniku plesní a je vhodný
na dezinfekciu kúpeľne či toalety. Sóda bikarbóna zase pomáha čistiť pripálené hrnce.
Kúpou tuhých mydiel a šampónov sa taktiež zmierňuje
efekt znečisťovania odpadových vôd. Tie totiž neobsahujú žiadne chemické prísady
a nebalia sa do plastových
obalov. Každý by mal uprednostniť sprchu pred dlhým
kúpeľom a pri umývaní zubov
vodu zastaviť počas čistenia.
Je dôležité si uvedomiť, že
príroda môže existovať bez
ľudí, no oni bez nej zahynú.
Text: Sofia Šalingová

V DETVE
OBNOVILI
PREDAJ
LÍSTKOV
NA VLAKY
Na železničnej zastávke
v Detve je od 20. januára
2019 obnovený predaj
cestovných lístkov.
Občania Detvy a cestujúca verejnosť si cestovný
lístok môžu opäť zakúpiť
priamo v budove železničnej zastávky od predajcu
Železničnej
spoločnosti
Slovensko.
O obnovení predaja lístkov rokovalo vedenie
mesta Detva so Železničnou spoločnosťou niekoľko mesiacov a preto teraz
mesto víta, že vynaložená
snaha priniesla uspokojivé
riešenie pre všetky strany.
Text: Zuzana Vrťová
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MESTO ZREKONŠTRUOVALO
MATERSKÚ ŠKOLU M. R. ŠTEFÁNIKA
Projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy
M. R. Štefánika č. 908/40, Detva
Detva, marec 2019 - Prebehli posledné stavebné úpravy
na budove Materskej školy M. R. Štefánika 908/40, 962 12
Detva, ktorú mesto zrekonštruovalo z fondov Európskej
únie pre projekty zatepľovania budov, kam patria aj Mestský úrad a Materská škola A. Bernoláka 19, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Mesto Detva získalo v roku 2018 od poskytovateľa, Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, nenávratný
finančný príspevok vo výške 450 tisíc
eur na projekt Zníženia energetickej náročnosti Materskej školy M. R. Štefánika
908/40.
Získanie projektu bolo podmienené ďalšou desaťpercentnou spoluúčasťou mesta Detva, celková výška projektu bola
527 561 eur. Z vlastných zdrojov prispelo
mesto Detva čiastkou takmer 70 tisíc eur na dokončovacie práce
po realizovanej komplexnej rekonštrukcii. Rekonštrukciu uskutočnila firma I.K.M. Reality-Staving z Banskej Bystrice.
Stavebné práce na rekonštrukcii materskej školy začali 21.
septembra 2018 súbežne na všetkých troch pavilónoch materskej školy. Dlhá pekná a teplá jeseň vytvorila dobré podmienky na začiatočné práce pre zateplenie strechy a obvodového
plášťa. Nasledovala realizácia stavebných prác v interiéri bu-

V DENNOM CENTRE SA
PÁRALO UŽ PO TRETÍKRÁT
V utorok 29. januára 2019
bolo v Dennom centre na Partizánskej ulici v Detve veselo.
Členky Klubu dôchodcov č. 1
zorganizovali na tento deň už
po tretíkrát páračky.
Stretli sa, aby si pripomenuli
zvyky a tradície starých mám,
ktoré boli každodennou súčasťou dedinského života počas

dlhých zimných večerov. Opäť
to boli páračky so všetkým, čo

dovy, čiastočná výmena okien a dverí, výmena vykurovacích
telies a s ňou súvisiaca čiastočná rekonštrukcia výmenníkovej
stanice, rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena osvetlenia,
dobudovanie vzduchotechniky v šatniach a hygienických zariadeniach v celej budove.
Súčasťou realizovaného projektu bolo vybudovanie bezbariérových vstupov do všetkých troch pavilónov materskej školy.
Z rozpočtu materskej školy sa zafinancovalo zakúpenie podláh,
dlažieb na chodby, schodištia, do šatní, tried, kuchyne, jedálne
a kancelárskych priestorov, dovybavujú
sa sklady na uskladnenie didaktických
pomôcok novými regálmi.
Počas rekonštrukcie boli pre deti vytvorené adekvátne podmienky na zabezpečenie plnohodnotného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách,
školských zariadeniach a v Dome kultúry A. Sládkoviča. Realizácia rekonštrukcie materskej školy si vyžiadala trpezlivosť rodičov detí, pracovné nasadenie
pedagogických a nepedagogických zamestnancov v dočasne
zmenených podmienkach a pracovné nasadenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy pri
sťahovaní a upratovaní všetkých zrekonštruovaných priestorov.
Čaká ich ešte veľa práce pri úprave školského areálu, ktorý je
súčasťou materskej školy, aby mohol opäť plnohodnotne slúžiť
na voľnočasové aktivity detí materskej školy.
Text: Anna Cíbiková, Zuzana Slemenská, Foto: Zuzana Vrťová
k tomu patrí. Pozvaní boli aj členovia ostatných klubov dôchodcov v meste. Bolo to stretnutie
vo fašiangovom duchu, preto sa
organizátorky snažili pripraviť
radostnú atmosféru s hudbou,
piesňami a pohostením.
Svojou prítomnosťou ich potešil
aj pán primátor Ján Šufliarský,
ktorý im poprial všetko dobré
do nového roku a na vlastné oči
sa presvedčil, že páranie peria
za spevu, rozprávania príhod
a spomienok išlo zúčastneným

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2015 mesta
Detva o určení miesta a času
zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Detva sa
zápis detí do prvého ročníka
pre školský rok 2019/2020 bude
konať v dňoch 16. a 17. apríla
2019, utorok a streda, v čase
od 14.00 hod. do 17.00 hod.
V zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Detva sú štyri základné školy:
1. Základná škola, Kukučínova
480/6, Detva
2. Základná škola s materskou
školou Alexandra Vagača,

Štúrova 12, Detva
3. Základná škola, Obrancov
mieru 884/23, Detva
4. Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20,
Detva
Informácie pre rodičov
Zákonný zástupca dieťaťa,
ktoré dovŕši šiesty rok veku
do 31. augusta 2019 a má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky je povinný prihlásiť
svoje dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho
zákonný zástupca nevyberie inú
základnú školu.
Rodičia, ktorých deti budú

navštevovať základnú školu
mimo územia Slovenskej republiky, musia písomne požiadať riaditeľa kmeňovej školy,
do ktorej dieťa zapísali, o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho
roku veku nedosiahlo školskú
spôsobilosť, rodič požiada
o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľa školy,
do ktorej dieťa zapísal a žiadosť
doloží odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast
a odporučením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy
na základe žiadosti rozhodne

od ruky. Vyskúšať si to prišli aj
pracovníčky
Podpolianskeho
múzea v Detve.
Pre organizátorov podujatia
bola odmenou dobrá nálada
a skutočnosť, že o piesne a veselosť na páračkách nebola núdza. Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa na tomto podujatí zúčastnili, a tak prispeli aj k vytváraniu
dobrých medziľudských vzťahov medzi jednotlivými klubmi
v meste. Text: Sidónia Domová
Foto: Jana Jedličková

ŠKÔL
o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.
Podrobnejšie informácie poskytnú riaditelia základných škôl.
Termíny školských prázdnin
do konca školského roka
2018/2019
Termín
prázdnin
od 4. 3. 2019 do
jarné
8. 3. 2019
od 18. 4. 2019
veľkonočné
do 23. 4. 2019
od 1. 7. 2019
letné
do 31. 8. 2019
Nástup do nového školského
roka 2019/2020 je
2. septembra 2020
Prázdniny

Text: Anna Budáčová, Anna Šufliarská
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ČÍM VIAC SEPARUJEME,
MENEJ ZAPLATÍME
Detva, marec 2019 – V Detve sa
osvedčuje zber separovaného
odpadu vrecovým systémom,
ktorý zaviedli Technické služby
Detva. Obyvatelia mestských
častí Laštek, Skliarovo a Stavanisko dostávajú v poslednú stredu mesiaca prázdne vrecia, ktoré sú farebne odlíšené ako žlté,
zelené, modré a červené. Vrecia
dostávajú podľa potrieb jednotlivých domácností. V Krnom,
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mestská časť
ULICA
Fučíkova
Jilemnického
Jilemnického
Kollárova, Hollého
Jesenského
Hviezdoslavova
J. Kráľa
Sládkovičova
Sládkovičova
Nová Ves
Partizánska
Družstevná
Kpt. Nálepku
Laštek
Laštek
Nám. SNP
Kukučínova, Orlova
Kamenná
Chalupkova
Lúčna štvrť
Lúčna štvrť
Strojárska
Okružná
Dolinky

na Piešti I. a Piešti II. dostávajú farebne odlíšené vrecia na
odpad v posledný štvrtok v mesiaci, opäť podľa potreby danej
domácnosti. V týchto dňoch sú
zároveň vývozné dni odpadu.
Sídlisková časť Detvy má zber
triedeného odpadu prostredníctvom 1100 litrových kontajnerov,
ktoré sú tiež farebne rozlíšené.
Farba vriec určuje odpad, ktorý je do nich určený, a preto do

UPRESNENIE
MIESTA
Pred Antoškom
Pred Kľačanským
Pri bytovkách
Križovatka
Pred Debnárom
Pri Ľalíkovi
Pri novostavbách
Kúpalisko
Pri obchode
Pri kríži
Oproti mostu k I.ZŠ
Križovatka
Pri LDCH
Melichovci
SAD - konečná
Pri parku
Križovatka
Pri potoku
Pri potoku
Kňazov most
Oproti Antoškovi
Pri obchode
Pred Líškom
Pri Melichovi

Počet
VOK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

žltého vreca treba separovať
plasty, teda PET fľaše a plastové obaly z čistiacich prostriedkov, kozmetiky a potravinársku
fóliu. Do zeleného vreca patria
len sklené fľaše. Do modrého vreca treba separovať papier a čistý kartón, ktorý nie je
znečistený. Červené vrece je
vyhradené pre tetrapaky a plechovky.
Dôsledným separovaním odpadu obyvatelia chránia životné prostredie, vzduch ktorý dýchajú a vodu, ktorú pijú
a zároveň na základe množstva, ktoré sa vyseparuje, sa

JAR 2019
Dátum pristavenia
Počet výsypov
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
29.03.-05.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019
05.04.-12.04.2019

tvorí cena za komunálny odpad. Teda čím viac domácnosti
vyseparujú, tým bude ich rozpočet menej zaťažený platbou
za komunálny odpad. Cenu za
zber komunálneho odpadu určuje pomer vyseparovaného
odpadu k tomu nevytriedenému. Pokiaľ bude vyseparovaného odpadu viac ako netriedeného odpadu, mestá zaplatia
menej za jeho likvidáciu.

Text: Marian Stančík,
Zuzana Vrťová
Foto: ilustračné, Zuzana Vrťová

JESEŇ 2019
Dátum pristavenia
Počet výsypov
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
20.09.-27.09.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019
27.09.-04.10.2019

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOV CH KONTAJNEROV NA ROK 2019
Por. Mestská časť
číslo ULICA
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Skliarovo
Skliarovo
Skliarovo
Skliarovo
Skliarovo
Skliarovo
Skliarovo
Kostolná
Kostolná
Kostolná
Kostolná
Stavanisko
Stavanisko
Krné
Krné
Krné
Piešť I.
Piešť I.
Piešť I.
Piešť I.
Piešť II.
Piešť II.
Piešť II.
Piešť II.
Piešť II.
Piešť II.

UPRESNENIE
MIESTA
Hakeľovci
Kukuliakovci
Murínovci
Vyletel
Polianky - Báťkovci
Majerovo
Ostrihoňovci
Obchod
Slivkovci
Podkladie -Malatinec
Pri moste - Rusnák
SAD - konečná
Báťkovci
Pod Bory – ku krížu
SAD Fekiačovci
Žel.otočka SAD
SAD Môťovský
SAD Lapinovci
DK
Pod farmou - Ľalík
Kulichovci
Tkáčovci
SAD Sekerešovci
Odbočka do Vrťov
Pod ústavom
Buzákovci

Počet
VOK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vypracoval: Marian Stančík, V Detve dňa 11.02.2019

JAR 2019
Dátum pristavenia
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
12.04.-18.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019
18.04.-26.04.2019

JESEŇ 2019

Počet výsypov

Dátum pristavenia
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
04.10.-11.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019
11.10.-18.10.2019

Schválil: Jozef Malatinec, konateľ

Počet výsypov
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JARNÉ UPRATOVANIE:
AKO NA TO?
Dňa 29. marca 2019 začína 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. Pri tejto
príležitosti
chcú
Technické
služby
Detva požiadať občanov, aby konáre
zo stromov nedávali
do
veľkoobjemových kontajnerov. Tieto koná- drobný stavebný odpad. Ďalej
re môžu kedykoľvek odviesť pracovníci Technických sluna centrálny zdroj tepla.
žieb žiadajú občanov o udrĎalej úctivo žiadajú občanov, žiavanie poriadku na jednotliaby do týchto kontajnerov ne- vých stanovištiach. Ak je kondávali ani elektroodpad ako tajner plný, treba počkať kým
sú napríklad práčky, televízo- sa vyvezie a až potom doňho
ry, chladničky a tak ďalej. Ten- vhadzovať ďalší odpad. Na
to odpad môžu kedykoľvek každom stanovišti budú vykopriviezť na zberný dvor Tech- nané tri výsypy kontajnera.
nických služieb, Detva s.r.o.
„Ďakujeme za pochopenie.
Veľkoobjemové
kontajnery Spoločne urobíme toto mesto
sú určené len na komunál- čistejším!“
ny odpad a je zakázané do
Text: Jozef Malatinec
nich vhadzovať odpad, ktorý
Foto: ilustračné,
je možné recyklovať, ako aj
Zuzana Vrťová

KAŽDODENNÚ PEVNÚ
AMBULANTNÚ SLUŽBU
NÁJDETE NA ZÁHRADNEJ ULICI
Už od začiatku nového roka, od 1. januára 2019, môžu občania Detvy i celého okresu v prípadoch zdravotnej komplikácie navštíviť pevnú ambulantnú pohotovostnú službu
pre dospelých, ktorú nájdu v zariadení Rescuemed na Záhradnej ulici 857/3 v Detve. Poskytovateľom pohotovostnej
služby je spoločnosť RC & T Detva, s. r. o.
Ordinačné hodiny pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
v Detve sú od 16.00 h. do 22.00 h. v pracovné dni a cez víkendy od 7.00 h. do 22.00 h.
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v Detve bola
pozastavená od 1. januára 2018. Primátor mesta Detva v spolupráci s primátorom
Hriňovej a starostami ostatných obcí
okresu Detva viackrát apelovali Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky a vyvinuli
konkrétne
kroky
pre obnovenie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých. Primátorov a starostov v tomto
podporil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.
Terajšieho poskytovateľa pevnej ambulantnej pohotovostnej
služby v Detve, spoločnosť RC & T Detva, vybralo Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe výberového konania.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: ilustračné, www.rescuedetva.sk

SPOJENÁ ŠKOLA VYCESTOVALA NA STRETNUTIE
STRATEGICKÉHO PARTNERSTVA V NEMECKU
V dňoch 4. a 5. februára 2019
na pôde nemeckého partnera
Verband der Metall und Elektro Industrie in Thüringen
sa v Erfurte stretli zástupcovia krajín, ktoré sú zapojené
do projektu v rámci programu Erasmus+.
Projekt Európske partnerstvo
v odbornom vzdelávaní koordinuje Spojená škola v Detve
a pripravilo ho partnerstvo zložené z deviatich organizácií z
ôsmich krajín Európy. Cieľom
projektu je priblížiť koncept
duálneho vzdelávania, kde
sa žiaci pripravujú priamo pre
podniky. Išlo už o druhé nadnárodné projektové stretnutie, na ktorom sa stretli všetci
projektoví partneri. Okrem
pracovných diskusií a workshopov venovaných výstupom
projektu sa na stretnutí venovali aj skúsenostiam s odborným vzdelávaním v Nemecku.
V pondelok sa zamerali na odborné prednášky o organizácii

odborného vzdelávania v Nemecku s dôrazom na situáciu
v spolkovej republike Durínsko. Podľa štatistík zamestnávatelia bojujú s nedostatkom
uchádzačov o odborné vzdelávanie, a to predovšetkým
v technických profesiách. Po
krátkej prezentácii systému
duálneho vzdelávania v Nemecku si účastníci vypočuli
prednášku o zabezpečení kvality v odbornom vzdelávaní.
Vzhľadom na nedostatkovú
situáciu na trhu práce i odborného vzdelávania je práve kvalita dôležitým faktorom
konkurenčného boja firiem
o uchádzačov z radov žiakov.
Úspešné firmy kladú dôraz
nielen na odborné vedomosti
a zručnosti, ale tiež na celkový
rozvoj osobnosti žiaka a jeho
začlenenie do pracovného
kolektívu. Na prednášku nadviazala vedúca vzdelávania
v nemeckej automobilke svetového významu, ktorá pre-

zentovala nástroje marketingu
v odbornom vzdelávaní, ktoré
firma využíva pri nábore žiakov. Hlavne pre slovenských
zástupcov išlo o nové informácie o spolupráci v rámci trojuholníka žiak – rodič – firma,
najmä o vysokú angažovanosť
firiem pri získavaní žiakov.
Druhý deň bol venovaný praktickému príkladu odborného
vzdelávania v nadnárodnej
strojárskej a elektronickej
spoločnosti v Eisenachu. Po
úvodnej prednáške účastníci
absolvovali prehliadku vzdelávacieho centra, kde ich sprevádzali priamo žiaci pripravujúci sa pre firmu. Prehliadku
sprevádzala možnosť diskusie
so žiakmi i zamestnancami.
Veľmi zaujímavým zistením
bolo, že napriek tomu, že firma patrí medzi najlukratívnejšie z hľadiska odmeňovania
žiakov v duálnom vzdelávaní,
najväčšiu výhodu vzdelávania
vo firme vidia žiaci v kompe-

tentnom odbornom vzdelávaní
a dostatku času na prípravu
na záverečné skúšky. V menších firmách, ktoré nemajú
vlastné vzdelávacie centrum,
býva toto najväčší problém duálneho vzdelávania.
Popri odbornom programe
sa účastníci mohli oboznámiť
aj s kultúrnymi pamiatkami
Durínska, vrátane prehliadky
historického centra Erfurtu,
jeho dómu ako aj dominanty regiónu hradu Wartburg,
kde Martin Luther preložil
do nemčiny Nový zákon.
Najbližšie sa všetci partneri
stretnú koncom júna u nórskeho partnera Soloer upper
secondary school Soensterud.
Obsah tohto článku vyjadruje
iba názor autora. Európska
komisia nie je zodpovedná za
akékoľvek použitie informácií v
ňom obsiahnutých. Projekt bol
spolufinancovaný programom
Európskej komisie Erasmus+.
Text: Valéria Čiamporová
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PODPOLIANSKE ROZKAZOVAČKY VYHLÁSILI
ZA NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO SLOVENSKA
Zaradenie
podpolianskych
rozkazovačiek do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska slávnostne vyhlásili dňa 24. januára 2019 v Divadle Slovenského ľudového
umeleckého kolektívu v Rusovciach.
Tradičné rozkazovačky pred
muzikou sú jednými z najtypickejších folklórnych prejavov
Podpoľania. Ide o spojenie ľudovej hudby, spevu a tanca,
pri ktorom sa jednotlivci predvádzajú pred muzikou v speve a improvizovanom tanci.
Hoci sa dnes rozkazovačky
vo svojom prirodzenom prostredí vyskytujú oveľa zriedkavejšie, než kedysi, keď boli
neoddeliteľnou súčasťou obradových a tanečných príležitostí, žijú najmä vďaka folklórnym
kolektívom a jednotlivcom, ktorí
ich považujú za jedinečnú súčasť kultúrneho dedičstva Podpoľania, svojich obcí a prispie-

vajú k ich uchovávaniu.
Mesto Detva, Mesto Hriňová
a Národopisná spoločnosť Slovenska v marci minulého roka
podali návrh na zaradenie Podpolianskych rozkazovačiek do
Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Návrh a výzvu podporili aj
mnohí rozkazovači a muzikanti
z Podpoľania. Nominačný návrh
spracovala Anna Ostrihoňová,
etnologička z Detvy za administratívnej pomoci Michaely Kaličiakovej z Hriňovej a Stanislavy
Tichej z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru v Bratislave.

Po Drevených vyrezávaných
krížoch na Podpoľaní v roku
2017 je to už druhý návrh nominácie prvkov z regiónu Podpoľanie. K nominácii boli použité
ukážky z videofilmu o rozkazovačkách od Andrey Jágerovej
z Podpolianskeho osvetového
strediska vo Zvolene, v zostrihu
profesorky Zuzany Beňuškovej.
Certifikát o zaradení Podpolianskych rozkazovačiek do
Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej
prevzal za mesto Detva primátor mesta Ján Šufliarský a za
mesto Hriňová prednosta Mestského úradu Marián Ďurica, na
slávnostnom vyhlásení prvkov
24. januára 2019 o 15.00 hod.
v divadelnej sále SĽUK-u.
S krátkou ukážkou Podpolianskych rozkazovačiek pri tejto
príležitosti vystúpili Jozef Ostrihoň - Rudhan a Pavol Smilek
z Detvy a Miroslav Trebuľa

z Hriňovej. Sprevádzala ich muzikantská trojka, huslista Peter
Vilhan z Korytárok, violista Peter Mikulec - rodák z Detvy a na
kontrabas Peter Suja z Detvy.
Podpolianskym
rozkazovačkám bude venovaný aj scénický program a spevno-tanečná
škola na tohtoročných Folklórnych slávnostiach pod Poľanou
v Detve. Program, okrem vystúpenia už známejších interpretov
z folklórnych skupín a súborov,
by autori radi oživili aj menej
známymi spevákmi z obcí Podpoľania, ktorí verejne neúčinkujú, ale ich spevno-tanečný prejav je originálny a pozoruhodný.
Typy takýchto interpretov, starších aj mladších, možno zaslať
na email: aostrihonova668.
fsp@gmail.com
Text:
Anna
Ostrihoňová
Obrázok: Rozkazovač Pavol
Smilek na pódiu 53. Folklórnych
slávností pod Poľanou v Detve,
foto: Pavol Vnučko.

OBČAN MESTA IMRICH KRUŽLIAK
ODIŠIEL DO VEČNOSTI
V nemeckom Uterhachingu,
dňa 2. februára 2019, zomrel
vo veku 104 rokov Imrich
Kružliak, rodák a čestný občan mesta Detva.
Primátor mesta Ján Šufliarský
adresoval pozostalým kondolenciu, v ktorej okrem iného
uviedol: „Vážená smútiaca rodina, so zármutkom sme prijali správu o úmrtí Dr. Imricha
Kružliaka, veľkej osobnosti slovenského exilu, propagátora
a spolutvorcu slovenskej kultúrnej identity, nášho významného detvianskeho rodáka.“

Imrich Kružliak sa narodil 8.
decembra 1914 v Detve, vyštudoval históriu a sociológiu na
univerzite v Bratislave. Od roku
1994 bol čestným občanom
mesta Detva. Väčšinu života
prežil v exile. Jeho pôsobenie
tvorí rozsiahly rad aktivít a publikácií, ktoré po sebe zanechal.
Okrem iného, bol čestným
predsedom Únie slovenských
spisovateľov a umelcov v zahraničí, predsedom kultúrnej
komisie Svetového kongresu
Slovákov, členom Slovenského
ústavu v Ríme, členom Pred-

sedníctva Matice slovenskej.
Pôsobil ako politik, krajanský
pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, historik a prekladateľ.
Primátor Šufliarský vyjadril pozostalým poďakovanie za jeho
dielo, všestranný ľudský prínos
a hrdosť, že bol a navždy zostáva veľkým rodákom Detvy.
Slovenská komunita v Mníchove, ktorá si ho veľmi vážila,
pripravila Imrichovi Kružliakovi dôstojnú poslednú rozlúčku v sobotu 9. februára 2019

v Kostole sv. Štefana v Mníchove.
Organizáciu zádušnej svätej
omše mala na starosti Slovenská katolícka misia v Mníchove. Prišli na ňu zástupcovia
Matice Slovenskej i predseda
Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Ten pozdravil prítomných aj v mene primátora
Detvy Jána Šufliarského. Spopolnené ostatky Imricha Kružliaka majú byť pochované na
rodnom Slovensku.
Text: Zuzana Vrťová

NEZABUDNITE NA OBČIANSKU POVINNOSŤ
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sú určené pre I. kolo dňa
16. marca 2019 a II. kolo dňa 30. marca 2019.
V Detve budú voľby prezidenta prebiehať v nasledovných pätnástich volebných okrskoch s príslušnými miestnosťami:
Okrsok 1 - Kultúrny dom, Piešť I. 219, Okrsok 2 - Domov sociálnej starostlivosti, Piešť II. 128 (bývalý učiteľský byt), Okrsok
3 - Spoločenská miestnosť, Skliarovo 43, Okrsok 4 - Turistická
ubytovňa, Kostolná 30 (Stavanisko), Okrsok 5 - Denné centrum,
Partizánska 72, Okrsok 6 - Mestské kultúrne stredisko, Partizánska 71 (Chudobienec), Okrsok 7 - Základná škola Detva, Obrancov mieru 884/23, Okrsok 8 - Základná škola Detva, Obrancov
mieru 884/23, Okrsok 9 – Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Ob-

rancov mieru 1, Okrsok 10 – Kultúrne centrum A. Sládkoviča,
Obrancov mieru 1, Okrsok 11 - Spojená škola v Detve, Štúrova 848, Okrsok 12 - Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Okrsok 13 - Základná škola J.J. Thurzu, A. Bernoláka
20, Okrsok 14 - Mestský úrad Detva, J. G. Tajovského 1369/7,
Okrsok 15 - Slovenská vodárenská spoločnosť, Krné 1028 (čistička odpadových vôd).
Informácie o príslušnosti do jednotlivých okrskov a ďalšie informácie mesto Detva zaslalo občanom do domácností.
Text: Eva Budáčová,
Zuzana Vrťová
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