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PO REKONŠTRUKCII ŠKÔLKU SLÁVNOSTNE OTVORILI
Inak to v Zelenej škole, ktorá je zelená už aj od
vonku, ani nemohlo byť. Témami scénok v podaní
škôlkarov Materskej školy, M. R. Štefánika v Detve
boli história regiónu a najmä ochrana životného
prostredia. Scénky si pripravili pre hostí z mestského úradu, zo stavebnej firmy, ako aj pre žiakov
zo Základnej školy, Obrancov mieru v Detve či
z Materskej školy, A. Bernoláka v Detve. V stredu
10. apríla bol veľký deň. V stredu škôlku po rekonštrukcii, ktorá sa začala ešte vlani v septembri,
slávnostne otvorili.
V náhradných priestoroch
Počas rekonštrukcie museli deti zo škôlky umiestniť do náhradných priestorov v iných školských
zariadeniach alebo v Dome kultlúry A. Sládkoviča.
„Za trpezlivosť by som preto chcel poďakovať rodičom detí ako aj všetkým zamestnancom materskej školy,“ zdôraznil po slávnostnom prestrihnutí
pásky primátor Detvy Ján Šufliarský.
V tomto školskom roku navštevuje škôlku 169
detí. Sú zaradené v siedmich triedach.
Začiatok školského roku nemali vôbec jednoduchý.
„V septembri sme v našej škôlke strávili iba jeden týždeň,“ pripomenula riaditeľka Zuzana Slemenská.
V náhradných priestoroch boli do februára 2019 a už začiatkom
marca sa vrátili naspäť. Celý kolektív sa musel zmobilizovať
najmä pri dokončovacích prácach vo vnútorných aj vonkajších
priestoroch. Pred personálom stáli aj ďalšie úlohy. Nielenže
museli rýchlo všetko vrátiť do normálu, navyše potrebovali pripraviť priestory pre viac ako 60 detí z Materskej školy, A. Bernoláka, ktorú v tomto čase už majú v rukách stavbári. Tie sa do
svojej škôlky vrátia zrejme až začiatkom budúceho roka.

Primátor Ján Šufliarský a riaditeľka Zuzana Slemenská
strihajú pásku otvorenia priestorov.
Sedem projektov
Projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti Materskej
školy M. R. Štefánika v Detve si vyžiadal zateplenie obvodových múrov a strechy, výmenu okien a dverí, nové je kúrenie
aj elektroinštaláciu. Súčasťou projektu bolo vybudovanie bezbariérových vstupov do všetkých troch pavilónov. Z rozpočtu
materskej školy sa zafinancovalo zakúpenie podláh, dlažieb na
chodby, schodištia, do šatní, tried, kuchyne, jedálne a kancelárskych priestorov. Sklady na uskladnenie didaktických pomôcok
vybavili novými regálmi.
pokračovanie na strane 2

ZAČALA SA VÝSTAVBA
CYKLOCESTY

V apríli 2019 pokračovala výstavba ďalšieho z úsekov
cyklocesty v Detve, od Bottovej ulice ku amfiteátru.
S realizáciou projektu Cyklocesta mestom Detva, cesta
do a zo zamestnania začalo mesto Detva v marci 2019.
Po novej cykloceste sa verejnosť bude môcť previesť už
v lete 2019. Začiatok úseku cyklistickej trasy sa nachádza
v priemyselnej časti mesta Detva v blízkosti autoservisu na
Bottovej ulici. Do práce na bicykli takto budú môcť dochádzať zamestnanci v blízkom priemyselnom parku a pracovníci ďalších detvianskych firiem v tejto časti mesta.
Podľa informácií z oddelenia rozvoja na Mestskom úrade
v Detve, na jestvujúcej miestnej komunikácii na úrovni Bottovej ulice sa pre cyklistov vyznačí vodorovným dopravným
značením cyklokoridor. Táto úprava končí na križovatke
s Jilemnického ulicou. Navrhnutá cyklistická trasa prechádza ďalej pozdĺž Partizánskej ulice ku námestiu SNP.
„Na tomto úseku trasa pozostáva zo samostatnej cyklistickej cestičky oddelenej zeleným pásom od jestvujúceho
chodníka pre chodcov,“ uvidela Anna Cíbiková. Tu budú
čiastočne upravené zjazdy z cyklocesty k rodinným domom
a prevádzkam.
pokračovanie na strane 3

Revitalizácia vnútrobloku na Ulici A. Hlinku v Detve je
jedným zo siedmich úspešných projektov financovaných
z eurofondov. Mesto naň získalo viac ako 468 tisíc eur.
Dvojročné až päťročné deti sa môžu tešiť na duny, preliezačky a hojdačky, ich starší kamaráti tu zasa nájdu lezeckú
stenu, preliezačkovú zostavu alebo aj balansovacie kolíky.
Na cvičenie s vlastnou váhou bude určené workautové ihrisko. Plocha na oboch ihriskách bude z liateho gumeného povrchu. Na verejnom priestranstve pribudne aj malá fontánka
s pitnou vodou. Súčasťou revitalizácie je aj rekonštrukcia
schodiska a vybudovanie spevnenej plochy pre smetné
koše, tie budú zastrešené trapézovým plechom a oplotené
drevoplastovými doskami. Trávniky doplnia nízke dreviny
a hodnotné stromy. A práve tie sa stali terčom kritiky, konkrétne ich cena.
Od roku 2017
Cieľom projektu bolo vybudovanie estetického, funkčného
a moderného medziblokového priestoru určeného na pohybové aktivity, oddych a trávenie voľného času.
pokračovanie na strane 2
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PO REKONŠTRUKCII ŠKÔLKU SLÁVNOSTNE OTVORILI
dokončenie zo strany 1
V Detve ide o prvý projekt zo siedmich, na ktoré mesto získalo
prostriedky z Európskej únie. Aj ďalšie štyri projekty sú už rozpracované.
Peniaze z eurofondov
Na rekonštrukciu škôlky dostalo mesto z eurofondov 450 tisíc
eur, z rozpočtu mesta išlo 70 tisíc eur. Tieto peniaze sú predo-

dokončenie zo strany 1
„Túto víziu začali pracovníci mesta napĺňať začiatkom
roka 2017 na prvých prípravných stretnutiach s poslancami mesta, kde bolo rozhodnuté o výbere lokality
a rozsahu úprav,“ vysvetlila
Anna Cíbiková z oddelenia
rozvoja Mestského úradu
Detva. Uznesením Mestského zastupiteľstva z 30. augusta 2017 schválili poslanci
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s celkovou výškou oprávnených výdavkov 572 551
eur a spolufinancovaním
projektu mestom Detva vo
výške 28 627 eur. Taktiež
boli schválené navrhované
stavebné a inžinierske objekty v zmysle spracovanej
projektovej
dokumentácie.
„Celková výška oprávnených
výdavkov vychádzala z rozpočtu spracovaného projektantom,“ upresnila Cíbiková.
„Paradoxne, dnes práve tí,
ktorí žiadosť o nenávratný finančný príspevok s celkovou
výškou oprávnených výdavkov 572 551 eur a spolufinan-

covaním mesta schvaľovali
a spolurozhodovali o lokalite a rozsahu úprav, niektoré položky kritizujú,“ doplnil
prednosta Mestského úradu
v Detve Štefan Slemenský.
Ministerstvo všetko skontrolovalo
Výzva na predkladanie ponúk k verejnej súťaži na stavebné práce bola zverejnená
v decembri 2017. Kritériom
na vyhodnotenie ponúk bola
cena za kompletnú zákazku.
Víťazom bola firma Strabag
s najnižšou cenou za dielo
467 821 eur. Práce by mala
ukončiť do júla tohto roku.
Podľa Anny Cíbikovej Ministerstvo
pôdohospodárstva

všetkým investíciou do budúcnosti. „Verím, že časť vynaložených prostriedkov sa nám časom vráti, pretože budeme mať
nižšie náklady na prevádzku škôlky,“ vysvetlil primátor.
V súčasnosti je ťažké hovoriť o konkrétnych číslach. Päť rokov
musí škôlka v spolupráci s mestom sledovať spotrebu energie
a až po tomto období sa ukáže aké zníženie nákladov rekonštrukcia priniesla.
Text a foto: Milan Suja

a rozvoja vidieka SR ako
riadiaci orgán pre Operačný
program IROP 2014 – 2020
vykonalo ex-post kontrolu
predloženej
dokumentácie
k procesu verejného obstarávania pričom nezistilo žiadne
nedostatky. Doklady k tejto kontrole ako aj k celému
verejnému obstarávaniu sú
uložené na Mestskom úrade
v Detve.
Nová podoba
Dnes už vnútroblok na Ulici Andreja Hlinku nadobúda
svoju novú podobu. Za jeho
novou tvárou je množstvo
práce zamestnancov mesta. „Administratíva spojená

s podaním žiadosti, podpisom zmluvy o poskytnutí
nenávratného
finančného
príspevku,
monitorovaním, kontrolami, žiadosťami o platbu a komunikáciou
s riadiacim orgánom. Ďalšia
administratíva súvisí s realizáciou diela - verejné obstarávanie, uzatvorenie zmluvy
s dodávateľom, dozorovanie
stavby, dodržanie termínov
a i. Sú za tým hodiny práce
a riešenie problémov, ktoré
život vždy prinesie,“ vysvetlila Anna Cíbiková a dodala: „Je veľmi jednoduché
a účelové vytrhnúť z celého
projektu jednu položku a založiť na jej údajnom predražení obvinenia voči pracovníkom mesta, bez uvedenia
všetkých súvislostí.“
Mesto Detva upozorňuje
občanov, hlavne rodičov, že
realizovaný projekt Revitalizácia vnútrobloku na ulici
A. Hlinku nie je ešte ukončený a stále prebiehajú stavebné a dokončovacie práce. Na stavenisko je vstup
zakázaný.
Text a foto: Milan Suja

AKO SA NESTAŤ OBEŤAMI TRESTNÝCH ČINOV
Prednáška pre seniorov sa
konala dňa 11. apríla 2019
v priestoroch Denného centra
na Partizánskej ulici v Detve.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci
realizácie Národného projektu s názvom Zlepšenie
prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov
pre obete uskutočnilo besedu Ako sa nestať obeťou
trestného činu.
Starší obyvatelia sú veľmi
zraniteľní a ľahko uveria podvodníkom. Páchatelia rôznej
trestnej činnosti sa neustále

snažia vymýšľať nové formy,
ktorými chcú okradnúť alebo
podviesť nič netušiacich ľudí.
Preto je dôležité byť šikovnejší a minimálne o krok pred
nimi, aby sa dalo včas a účinne vyhnúť nepríjemným situáciám.
Zamestnankyňa
ministerstva vnútra Veronika

Buvalová Poláková a náčelník Mestskej polície mesta Detva Jaroslav Dominik
oboznámili seniorov o konkrétnych prípadoch, podvodoch a trestnej činnosti, ktorá
je na nich páchaná.
Prítomní boli poučení o najvhodnejších
spôsoboch

ochrany. Súčasťou besedy
bola vizuálna videoprojekcia s krátkymi filmami na
danú tému, ktorá seniorov
zaujala. V diskusii zúčastnení sprostredkovali svoje
poznatky a skúsenosti na
danú tému. Na záver besedy prítomní získali niekoľko
rád, odporúčaní a tipov, ako
predísť a nestať sa obeťou
trestných činov. Počas besedy bola poskytnutá informácia pre seniorov o zriadenom
kontaktnom bode v Banskej
Bystrici, kde pracovníci konzultujú a poskytujú bezplatne
pomoc obetiam trestných činov.
Text a foto: Jana Jedličková
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ZAČALA SA VÝSTAVBA CYKLOCESTY
Anna Cíbiková ďalej upresnila, že v blízkosti križovatky
s Jesenského ulicou prejde
cyklistická trasa po spoločnej cestičke pre chodcov
a cyklistov, nakoľko v tomto
krátkom zúženom úseku nie
je dostatočný priestor na samostatné vedenie cyklistov.
Spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov sa vybudujú
na jestvujúcich chodníkoch,
ktoré sa rozšíria a upravia
bezbariérovo. Cez križovatku
Jesenského ulice je navrhnutý priechod pre cyklistov
a chodcov a ďalej pokračuje
samostatná cyklistická cestička oddelená od jestvujúceho
chodníka zeleným pásom.
Pred pamätníkom SNP sa cyklistická trasa odkloní smerom
k námestiu SNP priechodom
pre cyklistov a chodcov a cyklisti sa dostanú na miestnu
komunikáciu, kde sa vodorovným dopravným značením vyznačí cyklokoridor k Námestiu
SNP. „Cyklistom sa tu ponúk-

ne už voľný pohyb, oddych
a osvieženie,“ dodáva Anna
Cíbiková z oddelenia rozvoja.
Cyklistická trasa bude z námestia SNP pokračovať vyznačeným
cyklokoridorom
a prechádzať novo vybudovanou lávkou pre chodcov
a cyklistov ponad Detviansky
potok na Kúpeľnú ulicu. Na
Kúpeľnej ulici bude pokračovať vyznačeným cyklokoridorom na existujúcej komunikácii. Na konci Kúpeľnej ulice,
v blízkosti prameňa, bude
pokračovať posledná časť
trasy na krátkom úseku spoločnou cestičkou pre chodcov
a cyklistov a samostatnou
cyklistickou cestičkou. Koniec stavebnej úpravy bude
pred cestou na Skliarovo.
„Cyklotrasa je doplnená cyklistickou infraštruktúrou – plochami s cyklistickými stojanmi a osvetlením priechodov
pre chodcov a cyklistov.
V miestach, kde sa približuje
k brehom Detvianskeho poto-

Foto: Stavebné práce na
cykloceste na Partizánskej
ulici.

ka, je navrhnuté nové oceľové
zábradlie,“ ozrejmila Cíbiková.
Na projekt Cyklocesta mestom
Detva, cesta do a zo zamestnania získalo mesto Detva
prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu nenávratný finančný príspevok v sume 516 tisíc
eur. Stavebné povolenie pre
stavbu cyklocesty od Bottovej
ulice po cestu na Skliarovo na-

dobudlo právoplatnosť 11. októbra 2017. Účastníci konania
a občania boli o stavebnom
konaní informovaní v zmysle
platnej legislatívy verejnou
vyhláškou. Stavbu realizuje
víťaz verejného obstarávania
Strabag s. r. o z Bratislavy.
Cyklistická trasa je situovaná
na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Detva.
Text a foto: Zuzana Vrťová

MESTO MÁ V PLÁNE VIACERO INVESTIČNÝCH AKCIÍ
„Tento rok bude bohatý na
investičné akcie, pretože sa
v meste realizujú schválené
projekty z fondov Európskej
únie v hodnote takmer tri milióny eur,“ uviedol primátor
Ján Šufliarský v súvislosti
s plánovanými investičnými
akciami na rok 2019.
Patrí sem rekonštrukcia Materskej školy na ulici M. R. Štefánika a Materskej školy na ulici
A. Bernoláka, rekonštrukcia
budovy mestského úradu, revitalizácia vnútrobloku na ulici
A. Hlinku, cyklocesta v starej
časti mesta od areálu poľnohospodárskeho družstva po
prírodný amfiteáter a vybudovanie odborných učební s vy-

bavením na Základnej škole,
Kukučínova 480/6 a na Základnej škole J. J. Thurzu.
Vo schválenom pláne investičných akcií mesta Detva
na rok 2019 je zaradená aj
rekonštrukcia budovy centra
voľného času, ktorá, ako uviedol primátor Ján Šufliarský,
bude slúžiť deťom a mládeži
na ich krúžkové a voľnočasové aktivity, budú tam priestory denného centra seniorov
a denný stacionár.
Na rekonštrukciu a modernizáciu je pripravená budova
historickej hasičskej zbrojnice, na ktorú mesto získalo
finančný príspevok z Ministerstva vnútra. Na cestnej

komunikácii v mestskej časti
Piešť I a Piešť II prebieha
výstavba troch ďalších cestných priepustov, prebieha
výstavba inžinierskych sietí
k priemyselnému parku Detva
Trstená a v meste pribudne aj
jedna skateboardová a jedna
pumptracková dráha.
V pláne je tiež chodník na železničnú zastávku, spevnené
plochy pri materskej škole
na ulici A. Bernoláka. V tomto roku by mala byť začatá
aj rekonštrukcia spevnených
plôch, chodníkov a ciest na
Námestí mieru.
Pripravuje sa projekt cestných
komunikácií a odvodnenia
medzi garážami na Záhradnej

ulici a výstavba nájomného
bytového domu č. 4 Dolinky,
kde pribudne 41 nájomných
bytov.
Bezpečnosť pre chodcov by
mali zvýšiť osvetlené priechody pre chodcov na ulici M. R.
Štefánika pri Sironi, pri Základnej škole, Obrancov mieru
884/23 a pri farskom kostole.
Ako dodal primátor, tento rok
by sa tiež mali opravovať detské ihriská, verejné osvetlenie, mestský rozhlas a mestské komunikácie. Na osadách
sa budú spevňovať mestské
komunikácie
penetračným
makadamom a asfaltovaním.
Text: Zuzana Vrťová

V TRIEDENÍ ODPADU AKOBY SME BOLI STÁLE NA ZAČIATKU
Každý človek produkuje odpad. Jeden viac, druhý menej, no bez odpadu nežije
nikto. Odpadky hádžeme do
smetných košov, alebo ich
dávame do vriec. Buď recyklujeme, alebo na to kašleme.
„Úplne najhoršie je, keď kontajner stojí pri ceste,“ povedal hneď na začiatku nášho
stretnutia Jozef Malatinec,
konateľ Technických služieb

Detva. Mal na mysli kontajnery na sklo, plasty, prípadne
kovy. V prípade, že je pri nich
plný kontajner na komunálny
odpad, začínajú ľudia aj ostatné plniť komunálnym odpadom. Je im jedno, že znehodnotia snahu ostatných.
Je im jedno, že takýto kontajner skončí na skládke. Je im
to jedno, pretože sú anonymní! Pritom nemusí ísť o do-

mácich, kontajner pri ceste
znamená, že pri ňom môže
zastať ktokoľvek so svojim
autom, niekedy aj s prívesným vozíkom, a naplniť ho
všetkým, čoho sa chce v tej
chvíli zbaviť. Extrémom bola
hlava z kravy alebo zdochnutý pes.
„Keď to naši pracovníci vidia,
nemôžu ho vysypať medzi
separovaný zber, pretože by

znehodnotili odpad v celom
aute,“ vysvetlil konateľ. Ak je
odhadom v koši viac ako päťdesiat percent komunálneho
odpadu, musí sa likvidovať
ako komunál. Jeden človek
takto dokáže znehodnotiť
prácu aj desiatich rodín, ktoré
zodpovedne separujú. „Ľudia
si to niekedy všimnú a vyvolávajú nám, že oni separujú
a my to aj tak vysypeme do
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komunálu. Keby sme nemali
dôvod, tak to do komunálu
nedáme,“ dodal konateľ.
Pracovníci Technických služieb, ktorí zbierajú separovaný zber síce vizuálne skontrolujú obsah nádoby, no nie
je v ich silách, aby sa prehŕňali každou nádobou. Ak sa
im niečo nezdá, môžu nechať
kontajner na mieste a upozorniť obyvateľov červenou
nálepkou s nápisom: Znečistená nádoba! Triedenie nebude uhradené!
Farba medzi kovmi
Tetrapaky sa zbierajú do
rovnakej nádoby ako kovy.
Kovy, to sú plechovky od
piva, koly a pod. Myslieť si,
že všetko kovové čo doma
nájdeme, patrí do červeného kontajnera, je chyba. „Na
to máme zberňu šrotu, kde
nám za surovinu dokonca
zaplatia,“ vysvetlil Jozef Malatinec a pripomenul prípad,
pri ktorom nejaký „dobrák“
hodil do kovov asi desať kilo
farby v plechovkách. Celý
obsah sa v bubnovej korbe
smetiarskeho auta premiešal
a znehodnotil. Nedalo sa to
už ani vytriediť a tento odpad
skončil ako komunál.
Najznečistenejšie sú však
plasty. Z toho, čo sa dovezie
do zberného dvora, musia
Technické služby vyseparovať minimálne päťdesiat percent odpadu. Keď to nedokážu, dostanú menej peňazí.
Podľa konateľa ani igelitové
a mikroténové sáčky nepatria
do separovaného zberu ale
do komunálu.

Konateľ technických služieb Detva Jozef Malatinec.

„Najlepšie je kontrolovať
značky na obaloch,“ vysvetlil
Jozef Malatinec a dodal, že
ľudia veľmi často do plastov
dávajú nárazníky alebo iné
veci z áut. Také niečo do separovaného zberu nepatrí.
Ani stavebný polystyrén do
plastov nepatrí. Rovnako ako
autosklo či sklobetón nepatria medzi separované sklo.
Technické služby nemajú triediacu linku. Odpad sa tu triedi
ručne. Najprv ho vysypú na
stôl, potom všetko preberú,
nevhodné ide do komunálu
a to správne presunú do lisu.
„Toto je naša triediaca linka,“
ukázal nám konateľ skepticky na veľký stôl so zvyškami
plastových fliaš.
Na Slovensku je niekoľko
organizácií
zodpovednosti
výrobcov. Detva má zmluvu s firmou Envi-pack, ktorá
odoberá separovaný odpad
a Technickým službám zaň
platí.

Cenu za zber komunálneho
odpadu určuje pomer vyseparovaného odpadu k tomu
nevytriedenému. Platí, že
pokiaľ bude vyseparovaného
odpadu viac ako netriedeného odpadu, mestá zaplatia
menej za jeho likvidáciu. Vybrať aspoň polovicu vhodnú
na ďalšie spracovanie je niekedy veľký problém.
Najlepšie recykluje Kriváň
Okrem Detvy zvážajú Technické služby odpad aj z Kriváňa, Podkriváňa, Korytárok,
Detvianskej Huty a Látok.
Najhorší je separovaný odpad privezený z Detvianskej
Huty a Látok a najlepší zasa
z Kriváňa. „Možno je to aj
tým, že sa s ľuďmi v Kriváni
asi najlepšie robí. Osveta je
dôležitá, treba to ľuďom neustále vysvetľovať.
Osady prešli na vrecia
V detvianskych osadách prešli na vrecový zber, pri ktorom

farba vriec určuje odpad do
nich určený. Do žltého vreca
treba separovať plasty, teda
PET fľaše a plastové obaly z čistiacich prostriedkov,
kozmetiky a potravinársku
fóliu. Zelené je určené len na
sklenené fľaše, do modrého
vreca treba separovať papier a čistý kartón, ktorý nie
je znečistený. Červené vrece
je vyhradené pre tetrapaky
a plechovky.
Ešte nedávno boli v osadách
aj veľké kontajnery, firma ich
však stiahla, pretože práve tu
boli nádoby so separovaným
zberom najviac znehodnotené iným odpadom, keďže boli
umiestnené pri cestách, kde
je anonymita zaručená.
Často sa stávalo, že ľudia
dávali do plastov jednorazové plienky. Ako pri tom rozmýšľajú, je niekedy na hlbokú úvahu. Keď už materiál,
z ktorého je plienka vyrobená, pripomína plast vhodný
na recykláciu, obsah plienky určite vhodný nie je. Nie
a ešte raz nie. Môžete mať
akúkoľvek predstavivosť, no
z detského hov… už plastové
vedro nevyrobíte.
Bez linky to nepôjde
Všetko je to v ľuďoch. Separovanie nemusí byť žiadna
veda, keď si predstavíme čo
sa s odpadom, ktorý od nás
putuje, ďalej robí. Napríklad
ako pracovníci Technických
služieb ďalej spracovávajú všetko, čo do nádob nahádžeme. Ako ručne preberajú odpad od nás. Možno
stačí málo - trochu úcty k práci iných.
Podľa konateľa nie sme
ešte natoľko vyzretí, aby
sme dokázali správne
separovať. „Musí sa začať od detí. Už aj dnes
niektoré deti upozorňujú
dospelých. My sme roky
hádzali všetky smeti
dohromady a zrazu to
máme zmeniť. Niekto sa
prispôsobí a separuje,
no ďalšieho to netrápi
a ide mu iba o to, aby sa
odpadu čo najskôr zbavil,“ dodal konateľ, ktorý
si budúcnosť Technických služieb bez modernej triediacej linky nevie
predstaviť.
Text a foto: Milan Suja
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MESTO OPRAVUJE ĎALŠIE PRIEPUSTY
Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského
úradu v Detve oznámilo obyvateľom mestskej časti Piešť
I a II, že v časovom období
od 8. apríla do 30. júna 2019
budú rekonštruované tri cestné priepusty v danej lokalite.
Predpokladaná doba uzávierky pre jednotlivé etapy rekonštrukčných prác: v I. etape je
naplánovaná oprava priepustu č. 4 – pri V. Ľalíkovi a priepustu č. 5 – pri J. Lakotovi.
Plánovaný termín prác je od
8. apríla do 30. mája.
V II. etape príde na rad priepust č. 6 – pri Ostrihoňovcoch
pri železničnej zastávke. Plánovaný termín prác je od 30.
mája do 30. júna.
Obchádzkové trasy sú vyznačené dopravným značením.

Kapacita starého priepustu nevyhovovala

Mesto Detva prosí občanov
o porozumenie a súčinnosť
počas dočasného obmedzenia a zmeny dopravy v tejto
lokalite.

Ešte vlani v októbri mesto
Detva ukončilo rekonštrukciu
štyroch cestných priepustov.
Dva z nich sú pod miestnou
komunikáciou vedúcou cez

Piešť II a jeden je pod miestnou komunikáciou v Piešti I.
Ďalší opravený most je na
Ulici B. Němcovej v historickej
časti mesta.
Pre cestný priepust pri železničnej stanici a pre dva ďalšie mosty pod komunikáciou
v Piešti I bolo nutné preložiť
plynovod a verejný vodovod.
Na prekládkach pracovala
zvolenská firma Cortina, ktorá
vyhrala verejné obstarávanie
v zmluvnej cene 43 510 eur.
Samotná rekonštrukcia sa
teda mohla začať až po vydaní príslušných povolení od
správcov inžinierskych sietí.
Víťazom verejného obstarávania sa stala firma Strabag.
Mesto za zrekonštruované cestné priepusty uhradí
zmluvnú cenu 293 904 eur.
Text: Milan Suja, Zuzana Vrťová
Foto: Jozef Lakota

SŤAHOVAVÉ VTÁKY SA K NÁM VRÁTILI
Jar je opäť tu a prináša množstvo novej energie. V prírode
sa prebúdza život. Stromy a
kry pučia, zvieratá privádzajú na svet svoje mláďatá. Do
krajiny prilietajú sťahovavé
vtáky a prebúdzajú sa zimní
spáči. Takto vyzeral apríl aj
na Správe Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana (CHKO BR
Poľana).
Od začiatku apríla sa na územie Slovenska vracia väčšina
sťahovavcov. To je aj dôvod,
prečo je prvý apríl považovaný za Svetový deň vtáctva.
Pre ochranárov to predstavuje dlhé hodiny strávené
v teréne, aby čo najpresnejšie zdokumentovali návrat
a hniezdenie chránených druhov. Zo vzácnych dravcov na
území Biosférickej rezervácie
Poľana možno spomenúť sokola sťahovavého s latinským
menom Falco peregrinus.
Tento elegantný dravec patrí
svojou rýchlosťou medzi rekordérov svetového formátu.
Dokáže letieť takmer 400 kilometrovou rýchlosťou. Taktiež sa sem vrátil orol krikľavý, latinsky Aquila pomarina,
ktorý sa vyznačuje zaujímavý
spôsobom tokania. Samec
imponuje samici, takzvaným
hojdavým letom, keď sa s
krídlami pritiahnutými k telu
vrhá strmhlavo dole, po desiatich až dvadsiatich metroch

roztiahne krídla a vystúpi späť
do výšky a opäť strmhlavým
letom padá k zemi a znova sa
vyhupne do výšky. Spoločné
krúženie vo výške a hojdavý
let je ich svadobným tancom.
Medzi chránené a ohrozené
druhy, ktoré sa do Biosférickej rezervácie Poľana vracajú
koncom apríla, patria dážďovníky, latinsky Apus apus. Sú
veľmi užitočné, nakoľko vedia
pochytať obrovské množstvá
hmyzu. Jeden dážďovník uloví denne až 50 g hmyzu, čo je
častokrát viac ako sám váži.
Svoje hniezda si v minulosti
budovali v prírodných skalných štrbinách a dutinách starých stromov, ale v súčasnosti
skôr využívajú ľudské stavby
a na hniezdenie si vyberajú
napríklad vetracie otvory pod
strechami panelákov a domov. Je to častý problém pri
zatepľovaní domov, kedy majitelia buď nevedia alebo zámerne ignorujú hniezda tohto
chráneného druhu, čím dochádza nielen k zániku úkrytov, ale často aj k usmrteniu
týchto živočíchov. Likvidovanie hniezdisk chránených vtákov je zakázané. Riešení situácie sa ponúka niekoľko. Tým
najideálnejším je inštalovanie
búdok na fasáde domu. Nejde pritom len o dážďovníky,
ale veľakrát aj o netopiere,
ktoré sa skrývajú v škárach
medzi panelmi alebo v dutých

priestoroch pod strechami.
Jeden netopier dokáže za
noc uloviť až 3000 komárov.
Je teda celkom užitočné, mať
v lete takéhoto suseda.

Správa Chránenej krajinnej
oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana pripomína, že
v prípade nálezu vysileného
jedinca alebo vypadnutých
mláďat, netreba ich odnášať
z miesta nálezu. Ak nie je
zranené a vie už trochu poletovať, stačí ho umiestniť na
vyvýšené miesto čo najbližšie
k hniezdu.
S teplým počasím sa prebudili aj obojživelníky. Žaby
zimujúce zahrabané v zemi
migrujú k vode, na miesta svojho rozmnožovania.
Často pritom prechádzajú cez cestné komunikácie
a pri ich putovaní tak prichá-

dzajú o život. Ochranári sa
tomu snažia zabrániť budovaním dočasných zábran
v kritických lokalitách a pravidelným prenášaním žiab
do bezpečia. Na niektorých
miestach si možno všimnúť
dlhé pásy nízkych bielych
zátarás v priekopách. Tento
spôsob starostlivosti o žabiu
populáciu je časovo pomerne
náročný. Preto sú pracovníci Správy CHKO BR Poľana
radi, že sa nájde množstvo
dobrovoľníkov, ktorým žaby
nie sú ľahostajné a ktorí s ich
prenosom do bezpečia výdatne pomáhali. Hoci žaby, hady
či netopiere môžu vzbudzovať
nepríjemný dojem a často sú
označované za háveď, ich
úžitok je obrovský.
V apríli prebiehali aj pravidelné kontroly chránených území
s výskytom vzácnych druhov
rastlín. Potešenie prinášal
bohato zakvitnutý biotop korunkovky strakatej, latinským
menom Fritillaria meleagris,
vzácnej kvetiny z čeľade ľaliovitých, ktorej šachovnicovo
sfarbené kvety sa objavujú na
zaplavovaných lúkach s vysokou hladinou spodnej vody.
Radosť bola tiež zo šafranov
spišských, latinsky Crocus
discolor či scili severnej, latinsky Scilla drunensis. No najväčšiu radosť urobil unikátny
objav novej lokality najohrozenejšieho lišajníka jamkatca
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pľúcneho, latinsky Lobaria
pulmonaria. Patrí do kategórie kriticky ohrozených a jeho
výskyt je veľmi vzácny. Jeho

prítomnosť v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana
je pre všetkých dobrou správou a potvrdením skutočnosti,

že Biosférická rezervácia tu
má absolútne čistý a zdravý
vzduch.
Kolektív Správy CHKO-BR

Poľana želá krásne jarné dni.
Text: Miriam Turayová
Foto: Peter Potocký

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA
Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana Vás srdečne pozýva
na 3. ročník podujatia

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA
v sobotu 1. júna 2019 od 11:30 hod.,
na novom mieste, v areáli amfiteátra v Detve.
V spolupráci s partnermi pre Vás pripravujeme bohatý interaktívny program venovaný všetkým vekovým kategóriám,
no najmä deťom - PUTOVANIE POĽANOU.
Hlavnou témou tretieho ročníka budú historické kontexty lesníctva a poľovníctva
v Podpoľaní. Podujatie je ukážkou dobrých vzťahov, vzájomnej úcty, odbornosti a pokory tunajších ľudí k malebnej krajine,
ktorá je srdcom Slovenska so svetovým menom pod značkou UNESCO.
Viac informácií nájdete v priebehu mesiaca máj na: www.chkopolana.eu, www.chkopolana.sopsr.sk či na Facebooku
Biosphere Reserve Polana, ako aj na webových stránkach partnerov.
Partnerským podujatím bude aj GULÁŠmajster v obci Stožok.
Text: Miriam Turayová

NAVŠTÍVILI EURÓPSKU KOMISIU A EURÓPSKY PARLAMENT
V dňoch 3. a 4. apríla 2019
navštívili Pavel Golian a Martin Strelec, reprezentanti aktívnych seniorov Detvy, Európsku komisiu a zasadnutie
Európskeho parlamentu.
Do Bruselu prišli na pozvanie
Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku. Dvaja Detvania
boli súčasťou 25 člennej skupiny zo Slovenska. Cieľom
návštevy bolo šíriť povedomie
o členstve v únii a o účasti na
voľbách do Európskeho parlamentu.
Skupina zo Slovenska sa
v priestoroch Európskej komisie zúčastnila na niekoľkých
prednáškach. Priblížili im
úlohy Európskej komisie ako
výkonného orgánu Európskej
únie. Zamýšľali sa nad výzva-

mi a príležitosťami pre životné
prostredie, o budúcnosti Európy a európskych voľbách,
o politike rozširovania Európskej únie. Návšteva v nasledujúci deň pokračovala
v plenárnej sále Európskeho
parlamentu, ktorý tam práve
zasadal.
Predstavitelia
slovenského
Zastúpenia Európskej komisie
navštívia Detvu dňa 20. mája
2019. Na podujatie spojené
s prezentovaním Európskej
únie a kultúrnym programom,
od 15.00 h. pred Domom kultúry A. Sládkoviča, je pozvaná
široká verejnosť.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Pavel Golian

Foto: Sídlo Európskej komisie
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54. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE
PRIPRAVUJÚ ZAUJÍMAVÚ PROGRAMOVÚ PONUKU
54. Folklórne slávnosti pod
Poľanou v Detve sú predo dverami, uskutočnia sa
v druhý júlový víkend 12. až
14. júla 2019.

Počas troch dní trvania festivalu bude na hlavnej scéne amfiteátra uvedených
desať programov v štyroch
programových blokoch. Ponuku scénických programov
dopĺňa niekoľko desiatok
sprievodných podujatí v areáli amfiteátra a na rôznych
miestach Detvy. Dramaturgia
a Programová rada festivalu
ako jednu z ústredných tém
tohto ročníka vyzdvihuje význam rodiny pri tradovaní
folklórnych prejavov a medzigeneračného preberania
tradícií, nevynímajúc ani súčasné pestovanie tradícií,
najmä hudby, spevu a tanca.
Táto téma je ústrednou témou
prvého, uvítacieho programu
domácich kolektívov a rodín
z Podpoľania a tiež aj posledného, záverečného programu,
v ktorom budú zastúpené rodiny a kolektívy z viacerých
regiónov Slovenska. Tvorbe
folklórnych súborov na Slovensku a prameňom, z ktorých pri svojej tvorbe čerpajú,
sú venované dva programy:
v piatok večer návštevníkom
detvianskych folklórnych sláv-

ností predstavia dielo dlhoročného úspešného slovenského
choreografa Milana Hvižďáka v podaní súboru Zemplín
z Michaloviec a v sobotu
večer v programe Koren(i)e
výber z novej tvorby slovenských súborov z posledných
dvoch rokov.
Festivalové sobotňajšie popoludnie už dlhodobo patrí
deťom a kedysi obľúbeným
detským hrám. Tradičné hry
plné pohybu a živej komunikácie sa dnes už takmer vytrácajú zo života detí. Na detský
program nadviaže program
o chorovodoch, ktorý okrem
obradovo-tanečných ukážok
určite zaujme aj informáciami o tom, ako kedysi tradičné
chorovody postupne menili
svoju funkciu a stali sa hrami
detí.
Folklórne slávnosti pod Poľanou venujú pozornosť všetkým zložkám tradičnej kultúry, nevynímajúc odev a iné
výtvarné prejavy. Tieto sa
stali predmetom záujmu niektorých tvorcov snažiacich sa
prinášať a obohatiť nimi aj ponuku detvianskych slávností.
Po úspešnom uvedení ukážok
tradičného svadobného obradového odevu v roku 2017,
tentokrát v krátkom scénickom programe predstavia tradičný svadobný odev mladúch
a ženíchov z obcí regiónov
stredného Slovenska.
Úvod sobotňajšieho večera
bude venovaný domácej speváčke s hodvábnym hlasom

Anke Klimovej, vedúcej ženskej speváckej skupiny súboru Detva.
54. Folklórne slávnosti pod
Poľanou uvedú aj aktuálnu

v gestorstve Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí tentokrát na tému pastierska kultúra pripravujú skupiny a súbory
Slovákov žijúcich v zahraničí,

tému z cyklu Klenoty kultúrneho dedičstva. Tentokrát to
budú Podpolianske rozkazovačky - prvok kultúrneho dedičstva z Podpoľania, ktorý
koncom roka 2018 pribudol
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska. Stalo
sa tak aj z iniciatívy a zásluhou Folklórnych slávností pod
Poľanou v Detve a interpretov, z ktorých väčšina býva
i pravidelnými účastníkmi detvianskych slávností. Pripravovatelia programu by okrem
známych interpretov radi
predstavili spevákov - rozkazovačov menej známych,
teda aj takých, ktorí verejne
neúčinkujú.
Program krajanskej nedele

čerpajúc námety z vlastného
prostredia.
Bodkou za scénickými programami 54. ročníka Folklórnych
slávností pod Poľanou v Detve
bude záverečný program
s veľavravným názvom a posolstvom: Spieva celá rodina,
spieva celá dedina.
Mesto Detva a organizátorský
tím sa teší na návštevníkov
Folklórnych slávností pod Poľanou - účinkujúcich aj divákov. Všetci priaznivci folklóru
a tradičnej kultúry sú do Detvy
srdečne pozvaní.
Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Zuzana Vrťová
Festival z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu
umenia.

ŠACHISTI PODPOĽANIA POSTÚPILI

Šachové družstvo Podpoľanie
Detva má za sebou veľmi vydarenú sezónu 2018/2019. Už
začiatok bol solídny, keď podpolianski šachisti remizovali
v silnej Jelšave. Potom nasledovala fantastická šnúra šiestich víťazstiev v rade.
Po piatom kole už boli na prvom mieste, ktoré udržali až do
konca sezóny. Rozhodujúcim
pre konečné poradie sa ukázalo víťazstvo u najvážnejšieho
konkurenta na postup – Junior
Banská Bystrica. Z prvého
miesta ich už potom nezosadilo
ani zaváhanie u tretieho v poradí – ŠO Podbrezová.
Šachový klub Podpoľanie

Detva postúpil teda do 2.ligy
skupiny C, v ktorej už v minulosti pôsobil. Členovia klubu
by boli veľmi radi, keby okrem

skúsených šachistov využili
príležitosť reprezentovať svoje mesto a región vo vyššej
súťaži aj mladé šachové ná-

deje, a naďalej na sebe tvrdo
pracovali tak, aby mohli byť
platnými hráčmi aj vo vyššej
a omnoho náročnejšej súťaži.
Na záver patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu
všetkým hráčom, ktorí do bojov zasiahli a tiež organizačným pracovníkom Jozefovi
Gondovi a Jánovi Cerovskému, ktorí sa nezištne starali
o hladký priebeh pôsobenia v súťaži. Vďaka patrí aj
mestu Detva a sponzorom
za finančnú podporu.
Činnosť Šachového klubu
Podpoľanie Detva bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta
Detva. Text a foto: Ján Stehlík
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V DETVE OTVORILI DOM UMENIA ARTESKA
sa tvorcom primáDetva tento rok oslávila Svetor Šufliarský a potový deň umenia výnimočnou
kračoval: „Chcel by
udalosťou, 15. apríla 2019
som vám zaželať,
otvorila svoje priestory nová
aby sa vám darilo
inštitúcia, Dom umenia Artesplniť tú bohatú činka.
nosť, ktorú ste nám
Tvorcami a garantmi súkpredstavili, a tak
romného kultúrneho centra
obohatiť kultúrny
sú známi fotografi Maroš
život v meste.“
Bauer a Vratko Boleslavský.
Návštevníkov hore
Na slávnostné strihanie páspo schodoch vyvieky vo dvore sa zišli desiatky
dol Maroš Bauer.
pozvaných hostí, zástupcovia
pozornosť
vzdelávacích a kultúrnych in- Arteska našla svoje sídlo v historickej budove staro- Ich
dávnej školy na Partizánskej ulici v Detve.
upriamil na ďakovštitúcií.
Pásku
prestrihol
primá- workshopoch, kurzoch a be- nú stenu, kde visia viaceré
tor mesta Ján Šufliarský s sedách. Do Detvy chcú okrem mená osôb, ktoré im pomohli.
predsedom Komisie kultúry, domácich priviesť aj umelcov Bauer sprevádzal hostí worZPOZ-u a cestovného ruchu z rôznych častí Slovenska. kshopovou miestnosťou, urpri Mestskom zastupiteľstve Arteska na tento rok už plánu- čenou aj na aktivity s deťmi,
v Detve Vladimírom Dadom je pätnásť autorských výstav. ďalej malou recepciou či dvoa s prednostom Mestského Svoje zázemie tu získava i dl- ma výstavnými miestnosťami
úradu v Detve Štefanom Sle- horočný Fotoklub Detva, ktorý s aktuálnou výstavou.
rád privíta nových členov, fo- Prenajaté priestory historicmenským.
kej budovy začali upravovať
Ako v uvítacom príhovore po- tografov i výtvarníkov.
vedal Vratko Boleslavský, cie- „Pribúda nám v našom mes- v novembri 2018. Využili izby,
ľom Artesky je dať príležitosť te nové kultúrne zariadenie, ktoré neboli navštevované
amatérskym umelcom a spojiť ktoré určite pomôže rozvoju štyri roky. Pri zariaďovaní reich so širokou verejnosťou na kultúry a umenia,“ prihovoril cyklovali nábytky, po malých

úpravách ich vedeli použiť na
nový účel.
Novozrodenej Arteske pri
slávnostnom prípitku gratulovali i dlhoročný riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča
v Detve Jozef Kulišiak a Milan
Malček, vedúci Detvianskej
umeleckej kolónie.
Malček, ktorý umeleckú kolóniu vedie už devätnásť rokov
poznamenal, že by im rád
odovzdal pomyselnú štafetu:
„Chcel by som im zaželať, aby
to, čo sme my začali a organizovali spôsobom sympózií
nielen v Detve ale i na Slovensku, aby sa im darilo, aby
mali návštevnosť, aby si získali dobré meno a hlavne ľudí,
ktorí sem budú radi chodiť.“
Novootvorený Dom umenia
ponúka bohatú paletu informácií o sebe a svojich aktivitách na online sídle www.
arteska.org.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja

NA SÚŤAŽI PREKVAPILI VEDOMOSŤAMI
Vo veľkej sále Domu kultúry
Andreja Sládkoviča v Detve
sa 16. apríla 2019 uskutočnilo okresné kolo vedomostnej
súťaže pre žiakov základných a stredných škôl okresu
Detva. Súťaž organizovala
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Detva (ZO SZPB)
v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča v Detve.
Ešte pred začiatkom súťaže
mali organizátori príjemné
starosti, ako rozmiestniť na javisku deväť súťažiacich druž-

stiev. Súťažné otázky i hodnotenie po každej odpovedi boli
pomocou počítača a projektora prehľadne a výrazne zobrazované na veľkom plátne. Samotnú súťaž s veľkým prehľadom a suverenitou moderoval
mladý člen ZO SZPB Detva
a učiteľ Jozef Pavlov. Súťaž
mala veľmi dobrú úroveň,
pretože súťažiaci boli dobre
pripravení a ukázali slušné
vedomosti. Pozitívna bola aj
slušná účasť divákov v hľadisku. V kategórii základné školy
zvíťazili žiaci Základnej školy

s materskou školou, Školská
1575 Hriňová pred Základnou školou Kriváň a Základná
škola J. J. Thurzu v Detve.
V súťaži stredných škôl zvíťazili študenti Gymnázia Detva
pred Spojenou školou Detva.
Všetci súťažiaci boli ocenení
diplomami i vecnými cenami, ktoré organizátori získali
vďaka sponzorom. Diplomy
a ceny odovzdali predseda
Oblastnej organizácie SZPB
Zvolen pán Miroslav Náhlik
a predseda ZO SZPB Detva
Július Feješ. Dobrá účasť

škôl bola výsledkom osobných kontaktov a návštev
funkcionárov ZO SZPB Detva
i Hriňová priamo vo všetkých
školách v okrese a tiež spoluprácou s učiteľmi dejepisu.
Za vysoko pozitívne možno
považovať skutočnosť, že
neboli zaznamenané žiadne
protesty ani prejavy nespokojnosti zo strany súťažiacich
a škôl, čo svedčí o dobrej
a objektívnej práci hodnotiacej komisie.
Text: Július Feješ

POZVANIE: DEŇ BRYNDZE NA VAGAČOVOM DVORE

Základná škola s materskou
školou Alexandra Vagača
v Detve pozýva v piatok 31.
mája 2019 od 14.00 h. na
Deň bryndze 2019.
Žiaci s učiteľmi Základnej
školy s materskou školou Alexandra Vagača spoločnými
silami pretvárajú sad a záhradu v areáli školy na Vagačov
dvor. Ten im bude poskytovať
prírodný učebný materiál vo
svojich zákutiach – triedach.
Ako to vlastne začalo?
Samotná myšlienka vzišla zo

spoločného záujmu učiteľov,
ktorí majú k prírode blízko
a cítili, že nevyužívať záhradu
je veľká škoda. Následne bolo
potrebné získať finančné prostriedky a realizácia mohla začať. V spolupráci s arboristami
boli odborne ošetrené stromy
a spracovaný návrh náučného
chodníka s prvkami – bylinková špirála, úžitkový záhon,
kompostovisko,
kyslomilný
záhon, mravenisko a skleník.
V rámci blokových vyučovaní
a suplovaných hodín sa v ok-

tóbri 2018 pustili do kladenia
chodníka z andezitu, do sadenia, šmirgľovania a natierania
konštrukcie skleníka, čistenia
areálu, zakladania skaliek
a práce intenzívne pokračujú.
Výsledok každým dňom pribúda a poskytuje radosť všetkým, ktorí sa oň aktívne pričinili. Samotný chodník s bylinkovou špirálou sú ozdobami
Vagačovho dvora a sú dielom
ôsmakov – Erika Stehlíka,
Dominika Murína, Petra Kapustu, Tomáša Halaja, Mateja

Pauča, Mateja Krnáča, deviatakov - Borisa Lietavu, Mateja
Samaša, Filipa Krnáča, Marcela Očenáša.
„Sme radi, že môžeme zveľaďovať náš školský dvor, získavať veľa nových skúseností
a navzájom si ich odovzdávať“, povedal hlavný majster
Erik Stehlík. Pomenovanie
Vagačov dvor je výsledkom
ankety, ktorú vyhodnotili Samko Sýkora a Barborka Antalová.
(krátené)
Text: Margita Gajdošová
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