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NEMECKÁ SPOLOČNOSŤ ZF OTVORILA V DETVE NOVÝ ZÁVOD
Vo štvrtok 6. júna 2019 zástupcovia investorov, primátor
mesta Detva a podpredseda
Banskobystrického
samosprávneho kraja prestrihli
otváraciu pásku nového závodu ZF Detva.
Závod začne svoju výrobu
už v júni na výrobnej ploche
11 tisíc metrov štvorcových.
V prvej fáze vytvorí približne dvesto pracovných miest.
„Našim cieľom je stať sa váženým zamestnávateľom pre
uchádzačov o zamestnanie,
ktorí žijú v Detve a celom
Banskobystrickom kraji,“ uviedol vedúci závodov ZF Detva
a Levice Peter Ábel. V Detve
budú vyrábať podvozkové
komponenty pre osobné vozidlá, ako sú ramená a tyče
riadenia, závesy kolies, guľové kĺby.
Nový závod je súčasťou
priemyselného parku Punch
Campus Detva, ktorý je pomenovaný po belgickom investorovi, spoločnosti Punch.
„Ja som rád, že opäť po ôsmich
mesiacoch, po poklepaní základného kameňa, sa tu stretávame a otvárame nový výrobný závod,“ povedal primátor
mesta Ján Šufliarský. „Je to
pre nás, pre naše mesto a pre
celý náš región nielen slávnostná príležitosť ale aj veľká,
významná a dôležitá udalosť,“
pokračoval Šufliarský. Primátor vyjadril spokojnosť s tým,
že sa mestu Detva do priemyselného parku podarilo získať

Pásku strihali zľava vedúci výrobného odboru Pavel Šunderlík, vedúci závodov ZF Detva a Levice Peter
Ábel, vlastník a predseda predstavenstva Punch Guido Dumarey, riaditeľ spoločnosti ZF Slovakia Peter Doll,
vedúci divízie podvozkových komponentov Matthias Raulf, primátor Ján Šufliarský a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

takých investorov, ktorí majú
ekologicky nezávadnú výrobu,
ktorá nezhorší kvalitu života
obyvateľov a málo zaťaží dopravu.
Na pôde stredoslovenského
regiónu privítal investorov
parku Punch Campus Detva
aj podpredseda Banskobystrického
samosprávneho
kraja Ondrej Lunter. Poďakoval sa investorom, zástupcom
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, pri-

mátorom Detvy a Hriňovej za
to, že pri vzniku nového závodu na Podpoľaní preukázali
príkladnú spoluprácu.
Na slávnostnom otvorení nového závodu v Detve sa zúčastnili zástupcovia okolitých
obcí, Spojenej školy v Detve
a viacero spolupracovníkov
oboch investorov.
Ambíciou nemeckého i belgického investora je ďalej rásť
a v budúcnosti vytvoriť v priemyselnom parku v Detve nie-

koľko tisíc pracovných miest.
Ako deklarovali, svoje pridružené aktivity chcú rozvíjať pre
podporu vzdelávania, rodín
a ochrany životného prostredia.
Medzinárodný koncern ZF,
ktorý má storočnú históriu, má
v štyridsiatich krajinách sveta
v súčasnosti 230 závodov. ZF
Detva je jeden z piatich slovenských závodov.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja

KRAJ PLÁNUJE V DETVE ZRIADIŤ DETSKÚ AMBULANCIU
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa rozhodol
zriadiť ambulanciu, ktorá má ambíciu pomôcť zmierniť
nedostatok pediatrov v kraji. BBSK bude zriaďovateľom
ambulancie a zároveň zamestnávateľom lekárky. Pilotný
projekt ambulancie plánuje kraj spustiť v najbližších mesiacoch v Detve.
V Detve vlani ukončili čin- „Podarilo sa nám nájsť detnosť dve pediatrické ambu- skú lekárku, ktorá však nelancie, čím vznikol nedosta- mala záujem podnikať sama.
tok detských lekárov. Kraj sa Tak sme sa rozhodli založiť
preto rozhodol v spolupráci ambulanciu a zamestnať ju.
s mestom Detva spustiť pi- Poskytovateľom zdravotnej
lotný projekt vlastnej ambu- starostlivosti sa teda stane
lancie, ktorý by sa mohol stať kraj, ktorý bude zamestnávať
lekárku a sestru,“ vysvetľuje
vzorom aj pre iné okresy.

Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva BBSK.
„Dostupnosť ambulantnej lekárskej starostlivosti v regiónoch závisí od ochoty lekárov prísť sem žiť a pracovať.
Tento inovatívny model, ktorý
v BBSK teraz zavádzame,
odbremeňuje lekára od povinnosti starať sa o administratívu a prevádzku ambulancie
a dovoľuje mu sústrediť sa len
na starostlivosť o pacientov.
Verím, že takáto ponuka bude
lákavá napríklad aj pre mla-

dých lekárov, ktorí si zriadenie vlastnej ambulancie ešte
nemôžu dovoliť z finančných
dôvodov,“ dodáva Caudt.
Prvá detská ambulancia
bude sídliť v priestoroch
mestskej polikliniky.
Kraju v rámci spolupráce mesto Detva, ktoré tieto
priestory vlastní, ponúklo bezodplatne.
pokračovanie na strane 2
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KRAJ PLÁNUJE V DETVE ZRIADIŤ DETSKÚ AMBULANCIU
dokončenie zo strany 1
„Na májovom zastupiteľstve
poslanci mesta schválili zmenu rozpočtu, v ktorej boli vyčlenené finančné prostriedky
na potrebné úpravy ambulancie a čakárne. Ide o posledné úpravy, ktoré teraz budú
nasledovať, aby priestory vyhovovali detskej ambulancii
a podmienkam hygieny,“ povedal primátor mesta Detva
Ján Šufliarský. „Som rád, že
sme v kritickej situácii, do ktorej sme sa dostali na konci minulého roka odchodom dvoch
detských lekárov do dôchodku, našli s krajom riešenie,
ktoré pomôže riešiť situáciu
našich rodičov s deťmi,“ dodal
Šufliarský.
Kraj chce poskytnutím záze-

mia vybavenej ambulancie
motivovať lekárov, aby neodchádzali do iných krajov
a štátov, ale zostali pracovať
v kraji. „Problémy s malým
počtom lekárov a tým aj nízkou dostupnosťou ambulant-

nej zdravotnej starostlivosti
máme na viacerých miestach
v kraji, napríklad na Horehroní alebo v okrese Revúca.
Verím, že ak budeme úspešní pri tomto pilotnom projekte
v Detve, podarí sa nám kra-

jom prevádzkované ambulancie rozširovať aj do ďalších
regiónov,“ povedal predseda
BBSK Ján Lunter.
Nová detská lekárka v Detve
by mala zastrešiť asi 1 500
kapitovaných poistencov. Pri
tomto čísle kraj vychádzal
z celoslovenského priemeru.
V novej detskej ambulancii
kraj plánuje zaviesť aj objednávací systém, aby sa zvýšil
komfort pacientov, ale najmä,
aby sa nemiešali chorí so
zdravými.
V okrese Detva je aktuálne
5 890 detí do 18 rokov, pri štyroch poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, z toho
jeden vo veku nad 65 rokov.
Text: Marcela Glevická
Foto: Zuzana Vrťová

KOPA ŠTRKU BOLA 3D MODELOM POĽANY
Tretí ročník Dňa otvorených
dverí Biosférickej rezervácie
Poľana sa tentoraz konal
v sobotu 1. júna v priestoroch
detvianskeho
amfiteátra.
Podujatie organizovala Koordinačná rada Biosférickej
rezervácie spolu s partnermi
z regiónu. Pre deti a ich rodičov organizátori pripravili
bohatý program s názvom
Putovanie Poľanou. Všetci
si mohli preveriť svoje vedomosti o podpolianskej
prírode, lesníckej a poľovníckej histórii. Okrem toho si
pripomenuli miestnu kultúru
a ochutnali tradičné jedlá.
Popoludní bol pre návštevníkov pripravený pestrý kultúrny program: divadielko
detí Materskej školy M. R.
Štefánika v Detve, vystúpenie detského folklórneho súboru Hviezdička z Hriňovej

a ženskej speváckej skupiny
Hriňovčanky. O šiestej najprv pobavil divákov divadelný ochotnícky súbor Kriváň
s predstavením Rebrinák
a potom filmy z festivalu „Folklór a tradície“.
Podujatie spestrili viaceré
sprievodné podujatia ako
napríklad ukážky remeselných zručností, vozenie na
koňoch, súťaž krúžkov Mladých priateľov poľovníctva
a prírody, prezentácia lokálnych výrobcov regionálnych
produktov a skalolezectvo na
Kalamárke. Po zotmení sa
mohli deti aj dospelí pozrieť
cez hvezdársky ďalekohľad
a rozprávať sa s odborníkmi
o hviezdnej oblohe.
Šelmy a kamene
„Chceme deťom trochu priblížiť život veľkých šeliem,
aby vedeli, že sú tiež súčas-

ťou biosférickej rezervácie,“
povedal na jednom z prvých
stanovíšť Matej Kučera zo
Správy CHKO Poľana vo
Zvolene. Deti na každom
stanovišti zbierali pečiatky
za splnené úlohy. U Mateja Kučeru museli napríklad
správne určiť stopy šeliem.
O tom, že Poľana je sopka,
sa deti dozvedeli o pár krokov ďalej. „Geológia nie je
pre deti taká zaujímavá, preto sa tu venujeme viac tvorivosti ako rozprávaniu o vážnych veciach,“ povedala
s úsmevom Miriam Turayová
zo Správy CHKO Poľana vo
Zvolene a ukázala na deti,
ktoré skrášľovali kamene
temperovými farbami.
Za Putovanie Poľanou si
deti z podujatia odnášali
magnetky s tematikou Biosférickej rezervácie Poľana.
Podmienkou bolo, aby mali
opečiatkované všetky požadované políčka. V prípade,
že im nejaká pečiatka chýbala, mohli náhradnú získať
oproti poslednému stanovišťu, kde bol 3D model Poľany.
Ak deti vedeli správne doplniť model alebo spoznali erby
obcí, úlohu splnili. 3D modelom Poľany bola kopa štrku,
ktorú vyformovali do podoby
Poľany.
Lesníctvo a poľovníctvo
Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana
organizovali na amfiteátri

v Detve prvý raz, dva predchádzajúce boli na Poľane.
„Boli by sme radi, keby sa to
na amfiteátri ujalo,“ povedala
riaditeľka Správy CHKO Poľana vo Zvolene Vladimíra
Fabriciusová. Podľa nej je
amfiteáter výhodnejší, pretože sa ušetrí na dopravných
nákladoch. Na druhej strane
je bližšie mestu a celému regiónu. Tento ročník venovali
lesníctvu a poľovníctvu.
Súhvezdie Veľkej medvedice
Večerný kultúrny program sa
odohrával na javisku, po ňom
sa už pozornosť sústredila na
hviezdy na oblohe. Na lúke
pri amfiteátri pripravili Súhvezdie Veľkej medvedice.
Tvorili ho solárne lampy, cez
deň takmer neviditeľné, ktoré sa po zotmení rozsvietili
práve do podoby súhvezdia.
Vytýčili hlavné body súhvezdia, na ktoré sa postavili ľudia s baterkami a vytvorili súhvezdie priamo pod Poľanou.
To všetko snímal dron.
„Snažili sme sa vytvoriť niečo,
čo tu ešte nebolo,“ vysvetlil
riaditeľka Fabriciusová. Ďalší ročník by chceli venovať
poľnohospodárstvu a po ňom
sa zamerajú na baníctvo.
Jednou z atrakcií by bolo ryžovanie zlata z Detvianky. 3D
model Poľany chcú vytvoriť
ešte zaujímavejšie, vrátane
simulácie výbuchu sopky.
Text a foto: Milan Suja
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DETVU NAVŠTÍVILA VEĽVYSLANKYŇA ÍRSKA HILDA Ó RIAIN
Primátor mesta Ján Šufliarský privítal v Detve v pondelok
20. mája 2019 veľvyslankyňu Írskej republiky, excelenciu
Hildu Ó Riain.
Pre írsku veľvyslankyňu to piteľstva Jozef Kulišiak.
bola prvá návšteva podpo- Primátor mesta a veľvyslanlianskeho mesta. V dopolud- kyňa v priateľskom rozhovonajších hodinách sa stretla re našli viacero tém, ktorými
so študentmi v detvianskych rovnako žijú ľudia v Írsku a na
školách a popoludní sa zú- Slovensku.
častnila na podujatí Európskej Hovorili o tradičnej rodine,
Roadshow, ktorú usporiadalo o návrate mladých vzdelaných
Zastúpenie Európskej komi- ľudí zo zahraničia naspäť na
domáci pracovný trh aj o rozsie na Slovensku.
Oficiálne prijatie sa odo- voji infraštruktúry a podnikov
hralo v srdečnej atmosfére vďaka fondom z Európskej
v priestoroch Domu kultúry únie. Primátor s potešením
A. Sládkoviča. Predstaviteľku podotkol, že v Detve sa práve
Írska po boku primátora pri- realizuje viacero väčších revítali zástupca primátora Ján konštrukcií v hodnote takmer
Šiandor, prednosta Mestské- tri milióny eur vďaka získaho úradu Štefan Slemenský ným dotáciám z európskych
a poslanec Mestského zastu- fondov.

Podpolianskymi
piesňami,
hrou na fujare a heligónke veľvyslankyňu pozdravil v kroji
odetý heligónkár Jozef Uhrin.
Pani Hildu Ó Riain tlmočnícky
sprevádzala Valéria Čiamporová, vyučujúca na Spojenej

škole v Detve.
Pamiatka na prvú návštevu
veľvyslankyne Írska v Detve
zostala v pamätnej knihe
mesta, kde zanechala svoj
podpis.
Text a foto: Zuzana Vrťová

ZAČALI REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE NA HISTORICKEJ ZBROJNICI
Mesto Detva v máji 2019 začalo s rekonštrukciou historickej hasičskej zbrojnice. Ľudovo nazývaná hasičkáreň je
známa z historických fotografií so svojou drevenou vežou,
ktorá sa týčila po boku kostolnej veže.
Rekonštrukcia a modernizácia Dobrovoľný hasičský zbor bol
zbrojnice prinavráti budove v Detve založený v roku 1927
vežu, ktorú vystavajú do výšky a z tohto obdobia pochádza
10,5 metra a opäť bude slúžiť aj prvá budova hasičskej
zbrojnice, táto bola drevená.
na sušenie hadíc.
V budove nájde svoje záze- Murovanú stavbu hasičkármie Dobrovoľný hasičský zbor ne postavili okolo roku 1950.
mesta Detva, v ktorom pod ve- O svoju vežu na sušenie hadením profesionálov pôsobia díc prišla pri rekonštrukcii
mladí ľudia, dievčatá i chlapci. v roku 1969.

„V kompletne zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici sa
na prízemí vytvoria priestory
pre garážovanie dvoch hasičských áut, dve šatne pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, sociálne zariadenie
a sprcha, denná miestnosť
s kuchynkou,“ uviedol Jaroslav Ďurčík z oddelenia výstavby a životného prostredia
na Mestskom úrade v Detve.
V podkroví, ako pokračoval,
bude k dispozícii školiaca
miestnosť s výmerou 30,5 m².
Súčasťou prác je rekonštrukcia strechy, ktorá, aby sa prinavrátil jej historický vzhľad,
bude pokrytá škridlou. Budova dostane nové okná, dvere,
dlažby, zateplenie podkrovia
a vonkajšej fasády s povrchovou úpravou. Rekonštruovať
budú vnútorné rozvody kanalizácie a vodovodu, nové elektroinštalácie, svietidlá, nové
vykurovanie, nové sanitárne
vybavenie.

Na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice získalo mesto Detva dotáciu vo
výške 30 000 eur. Ako upresnila Anna Cíbiková z oddelenia rozvoja, „o získanie financií na obnovu historickej hasičkárne sa mesto uchádzalo
prostredníctvom výzvy, ktorú
vypísalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky.“
Víťazom verejného obstarávania a zhotoviteľom rekonštrukcie sa stala firma Siroň
plus s.r.o. z Detvy. Zmluvná
cena prác je 74 950 eur.
Okrem vytvorenia vhodných
podmienok pre prácu členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva bude
obnovený pôvodný vzhľad
hasičkárne a jej okolia. Dobrovoľný hasičský zbor mesta
Detva bude môcť obnovenú
zbrojnicu naplno využívať už
od prvej polovice budúceho
roka.
Text a foto: Zuzana Vrťová

DIVADLO, KLUBOVŇA, AJ MALÝ MESTSKÝ FESTIVAL
V Gymnáziu Detva sa konalo zaujímavé podujatie.
Jeho cieľom bolo nechať
mladých ľudí hovoriť o veciach, ktoré sa im v meste
nepáčia. Pozvanie do diskusie, ktorá sa konala 15.
a 16. mája, prijali Slavomír
Ciglan, poslanec mestského zastupiteľstva a pedagóg základnej školy a Jozef
Lupták, súkromný podnika-

teľ, ktorý sa aktívne zaujíma
o dianie v meste.
Dva dni so študentmi Gymnázia Detva a 3. Základnej školy
v Detve priniesli zaujímavé
návrhy, ako zlepšiť život nielen mladým ľuďom v tomto
meste. V spoločnom dialógu ich ocenili aj hostia, ktorí
ochotne prisľúbili pomoc a poskytli mladým ľuďom podporu
a dôležité rady.

„Na základe skúseností, ktoré
máme s podobnými aktivitami
už v takmer 40-tich mestách
v SR, sú práve toto veci, ktoré „nakopnú“ mladých ľudí
k aktivite vo svojom meste,“
povedala koordinátorka aktivít
Lucia Macaláková zo Združenia Informačných a poradenských centier mladých.
Aké návrhy na zlepšenie
mali mladí ľudia v Detve?

Ochotnícke divadlo. Vznikne
akčná skupina mladých hercov, ale aj nehercov, ktorá sa
bude spolu podieľať na organizovaní predstavení pre ľudí
v meste. Ponúka tiež možnosť
zapojiť sa rôznym skupinám,
vrátane využitia dobrovoľníkov. Tento nápad prepája aktívnych mladých ľudí, študentov základnej umeleckej školy,
potrebu viacerých kultúrnych
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podujatí v meste a využitie
existujúcich priestorov, ako je
miestny amfiteáter a kultúrny
dom. Výsledkom bude kultúrnejšie mesto, akční mladí ľudia, venujúci sa zmysluplným
veciam, zviditeľnenie mesta aj
v blízkom a širšom okolí.
Obaja hostia mladým poradili, aby si založili občianske
združenie, cez ktoré by sa
mohli uchádzať o príspevky
z rozpočtu mesta. Podľa nich
je nutné aktívne sa venovať
hľadaniu viacerých finančných a nefinančných zdrojov
na podporu činnosti.
Klubovňa. Aj v Detve túžia
mladí ľudia po priestore, ktorý by bol len ich. Zároveň by
bol bezpečný a mohli by sa
tam stretávať a organizovať
si vlastné aktivity. Nazvali ho
Klubovňou a prioritou je mať ju
bez alkoholu a cigariet. Tieto
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priestory majú všeobecne pre
mladých ľudí veľký význam,
pretože si ich môžu prispôsobiť, môžu sa prostredníctvom
nich vyjadriť a zároveň majú
zaň zodpovednosť.
Tento nápad hostí tiež zaujal a prisľúbili, že o vhodných
priestoroch budú hovoriť na
mestskom úrade a pred ostatnými poslancami. Za vhodné
miesto považujú napríklad
novú budovu CVČ, prípadne
iný priestor. Veľmi ocenili tento nápad práve z dôvodu, že
by vytvoril vhodné podmienky
pre pôsobenie akčnej mládežníckej skupiny, ktorá by
mohla aktívne spolupracovať
s mestom Detva. Rovnako
odporučili založiť občianske
združenie, vďaka ktorému
by mohli získať na Klubovňu
pravidelné príspevky z mestského rozpočtu, ako riadny

projektový zámer.
Hand Made Fest. Autori nápadu by radi usporiadali podujatie, malý mestský festival,
ktorý by podporil miestnych
umelcov a šikovných amatérov, s možnosťou predaja
ručne vyrobených výrobkov.
Ako miesto konania si vybrali
mestský amfiteáter. Do organizovania by chceli zapojiť
viacero skupín z mesta.
Zo stretnutia v gymnáziu vzišli
aj ďalšie odporúčania. Mladí
sa chcú zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva
a priamo tam otvoriť diskusiu
k týmto témam. Je to možnosť
ako posunúť svoje nápady ďalej, no hlavne ukázať, že mladým ľuďom v Detve záleží na
tom, čo sa okolo nich deje.
Ďalším nápadom je vytvoriť
dobrovoľnícku skupinu, ktorá
by následne mohla spolupra-

covať s mestom a tiež vytvoriť
mestský mládežnícky parlament, ktorý by zastrešil aktivity
mladých ľudí v meste a zároveň by bol ich zástupcom v komunikácii so samosprávou.
Stretnutie v Detve pripravilo
Združenie Informačných a poradenských centier mladých
v SR, v rámci iniciatívy Za
jedno lano – Mladí môžu meniť politiku aj vďaka podpore
z programu Európskej komisie, Erasmus+.
„Toto stretnutie bolo špecifické
aj tým, že si tu svoje facilitačné zručnosti overili absolventi
nášho vzdelávania Štartér,
teraz už ambasádori Štruktúrovaného dialógu. Sú medzi
nimi aj mladí Detvania, čím sú
opäť o krok bližšie k aktívnemu životu vo svojom meste,“
doplnila Lucia Macaláková.
Spracoval: (ms)

NEDOKONČENÝ VNÚTROBLOK ĽUDIA,
NAPRIEK ZÁKAZOM, VYUŽÍVAJÚ. AJ AKO SMETISKO
Stavebné práce na revitalizácii vnútrobloku na Ulici A. Hlinku v Detve sú takmer hotové.
Nový priestor láka deti i mládež, obsadzujú ho hneď, ako
ho opustia stavbári. A niekedy
ani nečakajú na ich odchod.
Upozornenia nefungujú, ľudia
ich odstraňujú, rovnako ako
pásky zakazujúce vstup na
stavenisko.
„Priestor bude prístupný pre
verejnosť po ukončení všetkých stavebných prác a následnej kolaudácii stavby,“
zdôraznila Anna Golianová,
vedúca oddelenia rozvoja
mesta Detva. Stavbári majú
na ich ukončenie čas do konca júna, následne by sa mali

skolaudovať.
Ďalší problém, nad ktorým
ostáva rozum stáť je, že niekto už teraz využil altánok vo
vnútrobloku na „odloženie“
starých dverí. Prečo si altánok
pomýlil so smetiskom, nevie
nikto.
Rovnako je nepochopiteľné
konanie ďalšieho človeka,
ktorý zo staveniska ukradol
informačnú tabuľu. Keby išlo
o kovovú tabuľu, vysvetlenie
by sme našli, no táto bola celá
z plastu.
„Zlodej ju zobral 8. mája,“
doplnila Anna Golianová.
Okolnosti krádeže sú dobre
známe preto, lebo zlodeja zachytila okolo pol siedmej ráno

jedna z kamier, ktoré priestor
monitorujú. Kamery sú napojené na políciu, a preto je dosť
dobre možné, že dlhoprstý
občan bude mať pre plastovú tabuľu v hodnote 200 eur

problémy. Vyhnúť sa im môže,
keď nebude čakať na príchod
mestských policajtov a tabuľu
čo najskôr vráti na miesto.
Text: Milan Suja
Foto: Jozef Krnáč

Všetkým turistom
a priateľom turistiky oznamujeme
smutnú správu, že
dňa 26. mája 2019
zomrel vo veku
80 rokov náš prvý
predseda
klubu
Vlado Štrba.
Narodil sa 9. januára 1939 v Kláštore pod Znievom. Turistike
sa venoval od svojich mladých rokov. Nadšený turista
a skaut bol vychovaný prírodou v Malej Fatre.
V roku 1964 prišiel pracovať
do PPS Detva, kde pôsobil

najskôr ako vychovávateľ na Odbornom učilišti strojárskom a neskôr na
rôznych hospodárskych
funkciách
v PPS Detva.
Turistike a funkcionárčeniu sa venoval s prestávkami
od roku 1964 až
do roku 2002. Bol členom
Telovýchovnej jednoty PPS
Detva a viac ako 35 rokov
bol predsedom Klubu slovenských turistov (KST) Detva.
Ako funkcionár pôsobil aj na
regionálnej a celoslovenskej

úrovni. Organizoval letné
a zimné prechody Západných
Tatier, Celoslovenský zraz
turistov v roku 1974 v Detve
na Kyslinkách a v roku 1994
Celoslovenský zimný zraz
tiež v Detve. Ako turista propagoval Detvu a Podpoľanie
v celej Európe, kde sa zúčastňoval ako člen expedičných
výprav. Podpoľanie bola jeho
srdcová záležitosť, turistika
a pohyb v prírode boli jeho
celoživotnou filozofiou a náboženstvom.
V roku 2000 bol ocenený
ako najlepší športovec mesta
Detva a v roku 2004 mu bol

udelený Zlatý odznak KST
a v roku 2015 Lutonského
plaketa za dosiahnuté výsledky v propagácii turistiky
na Slovensku. V roku 2014,
pri príležitosti 50. výročia založenia Klubu slovenských
turistov v Detve, prevzal z rúk
primátora mesta Jána Šufliarského Cenu primátora mesta
za dlhoročnú záslužnú prácu
a osobitý prínos pre rozvoj turizmu v Detve.
Vladimír Štrba bol spoluzakladateľom turistiky na Podpoľaní a legendou detvianskej
turistiky. Česť jeho pamiatke.
Text a foto: Jozef Gažo
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JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL BUDE
ŽIVOU GALÉRIOU MAJSTROVSTVA
Sprievodné podujatie Folklórnych slávností pod Poľanou,
Jarmok tradičných ľudových remesiel, sa od 12. do 14. júla
2019 uskutoční už po 28krát.
Za roky jeho existencie sa ho Výroba ľudových drevených
zúčastnili už stovky výrobcov, hračiek na Slovensku sa súktorí prezentovali majstrov- stredila v troch najväčších
stvo a šikovnosť nositeľov tra- strediskách, ktoré postupne
vznikali na prelome 19. a 20.
dičnej remeselnej výroby.
Tohto roku sa v Detve objavia storočia - Stará Turá, Kunenaslovovzatí majstri remesla. šov, Kyjatice. Kyjatické hračky
Jedným z mála slovenských sa vyrábali výlučne z najkvazvonkárov na západnom Slo- litnejšieho bukového dreva.
vensku je Alexander Bodó Typický bol pre ne rytý kruhozo Šamorína. Vyrába predo- vý ornament. Hračky sa v mi-

všetkým liate zvonce a roľníčky, ale aj rôzne ozdobné
a úžitkové predmety či figúrky
z bronzu. Formy si pripravuje
z jemného ílovitého piesku.
Predtým, než do nich naleje
horúci bronz, ich ešte vysuší
a vydymí. Svoje remeslo vykonáva viac ako 35 rokov.

nulosti farbili prírodným farbivom domáceho pôvodu, ktoré
sa získavalo varením kôry trniek alebo divých sliviek. Vyrábali sa koníky na kolieskach, koníky s vozíkmi, fúriky,
rozličné domáce zvieratá na
kolieskach, bábiky, kolísky….
Výroba hračiek v Kyjaticiach

začala postupne zanikať po
druhej svetovej vojne.
V súčasnosti je možné porátať výrobcov na prstoch jednej ruky. V roku 2010 zomrel
Rudolf Stehlík z Krásnej. Bol
posledným v regióne Gemer
a Malohont, ktorý sa výrobe
kyjatických hračiek venoval.
Jeho drevené farebné hračky boli zdobené unikátnym
ornamentom. Celý ornament
hračiek sa vyrezáva, nie je
maľovaný. Nástroje, ktorými
to robil, si majster Stehlík vyrábal sám. Nástroj vyzeral ako
kružidlo. Namiesto grafitu mal
ale rezací nástroj, ktorým majster rezal kružnicu a polkruh srdce ornamentu. Do dokonalosti ornament priviedlo dlhé
dedenie z generácie na generáciu. Na majstrovstvo Rudolfa Stehlíka nadviazal Ladislav
Hedvigi z obce Rimavské Zalužany. Ladislav Hedvigi sa
kyjatickej hračke venuje viac
ako tri roky, aj keď sa ľudovému remeslu venuje už dlhšie.
S jeho majstrovstvom a vytvorenými hračkami sa budeme
mať možnosť zoznámiť aj počas festivalu.
Práca s drevom v rôznych
podobách učarila stáliciam
jarmoku remesiel - Rudolfovi
Gontkovi, Slavomírovi Albertovi, Jánovi Maciakovi, Pavlovi Ferdinandymu, Jozefovi Fe-

kiačovi, výrobcom hudobných
nástrojov Tiborovi Kobličkovi,
Jaroslavovi Škodovi, Miroslavovi Moncoľovi a Pavlovi Bielčíkovi z Kokavy nad Rimavicou, Vladimírovi Griešovi,
Alexandrovi Králikovi, Pavlovi
Tomkovi aj domácemu majstrovi Štefanovi Fekiačovi.
Prácu s kožou prezentujú
Detvania Ján Krnáč, Peter Krnáč, ale aj cezpoľní ako Ján
Turis, Ján Bariak alebo Peter
Blaha. Kožuchmi, ktoré sú
dnes najmä súčasťou krojov
našich folkloristov, sa pochvália Anna Suchá z Novej Bane
a domáci výrobca Ján Hodulák.
Ženskú obec na podujatí prezentujú tkáčky Marta Kopilcová, Eva Paľová a čipkárka
Lýdia Dejlová. Za hrčiarskym
kruhom bude sedieť stálica
podujatia Peter Tatári. Prácu
s kovom priblížia Stanislav
Otruba - výrobca zvoncov
a drotár Jozef Zoller.
Jarmok tradičných ľudových
remesiel je príležitosťou vyskúšať si niečo z remeselnej
zručnosti prítomných výrobcov. Zúčastnení majstri
remesla radi privítajú či už
malých alebo dospelých návštevníkov Folklórnych slávností a veľmi radi ich priučia
remeslu, ktoré vykonávajú.
Text a foto: Eva Chlebová

PODPOLIANSKE ROZKAZOVAČKY SA PREDSTAVIA
AKO NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

Počas 54. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou
v Detve sa obľúbené Podpolianske rozkazovačky predstavia už ako nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska.
Slávnostné vyhlásenie zaradenia Podpolianskych rozkazovačiek do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
sa odohralo dňa 24. januára
2019 v Divadle Slovenského
ľudového umeleckého kolektívu v Rusovciach. Po zápise Drevených vyrezávaných
krížov v roku 2017 to bol už
druhý úspešný návrh z regiónu Podpoľanie.
Programová rada 54. Folklórnych slávností pod Poľanou
(FSP) v Detve venovala Podpolianskym rozkazovačkám

v tohtoročnom programe slávností náležitý priestor.
Návštevníci sa na ne môžu tešiť v rovnomennom scénickom
programe, ktorý sa začne v sobotu 13. júla od 20.15 h. Podpolianske rozkazovačky budú
prezentované ako program
z cyklu Klenoty kultúrneho
dedičstva. Autorský tím tohto
programu tvoria renomované mená Igor Kovačovič, Ján
Jamriška, Jaroslav Hazlinger
a Anna Ostrihoňová.
„Hoci sa s Podpolianskymi
rozkazovačkami na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou a iných podujatiach
stretávame pomerne často,
podstata tohto prvku býva aj
samotnými interpretmi chápaná rôzne,“ uviedla Anna Ostrihoňová. Ako dodala, v progra-

me chcú priblížiť podstatu
rozkazovačiek, ich tradičné
prejavy ako aj ich folklorizované podoby, pri ktorých sa
dôraz viac presúva na tanečný prejav.
Pri obsadzovaní účinkujúcich
do programu Podpolianske
rozkazovačky sa jeho tvorcovia snažili o vyvážené teritoriálne zastúpenie interpretov.
Návrh na zaradenie prvku
Podpolianske rozkazovačky
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska podali
v marci minulého roka mesto
Detva, mesto Hriňová a Národopisná spoločnosť Slovenska. Spracovateľkou nominačného návrhu bola Anna
Ostrihoňová z Detvy v spolupráci s Michaelou Kaličiako-

vou z Hriňovej a Stanislavou
Tichou z Centra pre tradičnú
ľudovú kultúru v Bratislave.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Alexander Filo
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V BIOODPADE ČASTO KONČIA AJ PLASTOVÉ VRECKÁ
Trochu osvety na začiatok.
Záhradný odpad z domácností ako lístie, burina, tráva,
malé konáre drevín, k tomu
kuchynský odpad, teda zvyšky jedál a potravín, šupky
z čistenia zeleniny a ovocia,
zvyšky z čaju a kávy, vaječné
škrupiny, starý chlieb a potraviny po dobe spotreby bez
obalu. To všetko nepatrí do
komunálneho odpadu ale do
bioodpadu.
Triedením bioodpadu sa výrazne znižuje množstvo odpadu uloženého na skládke.
Bioodpady sú totiž váhovo
najväčšou zložkou komunálneho odpadu. Pri ukladaní
na skládke má bioodpad nedostatok kyslíka na rozklad,
a preto vznikajú skládkové
plyny, ktoré nielenže zapáchajú, ale aj poškodzujú
zdravie ľudí a ozónovú vrstvu
Zeme. Všetko je jasné, tak
aký problém?
Bioplynka odpad nechce
Každá domácnosť podpisom
zmluvy s mestom Detva dostala vlastnú nádobu, do ktorej bioodpad odkladá. Na síd-

liskách sú zasa veľké tisícstolitrové kontajnery. Bioodpad
zbierajú Technické služby
Detva, v minulosti ho odvážali do detvianskej bioplynovej
stanice. Toto už stopercentne
neplatí. Bioplynová stanica
v Detve prestala vlani odoberať bioodpad od Technických
služieb, dôvodom bolo jeho
znečistenie. „Napriek upozorneniam občanov sa s bioplyn-

sku nie je veľa možností, kde
umiestniť bioodpad. „Marius
Pedersen má veľké kompostovisko v Zolnej a Kompala
v Badíne. Tam dokonca niečo
vyrábajú,“ doplnil Malatinec.
Nakoniec sa rozhodli pre Zolnú, ktorá je bližšie ako Badín.
Plasty a konáre
Znečistenie bioodpadu konateľ firmy nespochybňuje. Ľudia si jednoducho chcú všetko

kou nepodarilo dohodnúť,“
povedal konateľ Technických
služieb Detva Jozef Malatinec. Podľa neho na Sloven-

čo najviac uľahčiť. Šupky zo
zemiakov napríklad dajú do
plastového vrecka, no už sa
im nechce vrecko vysypať

a hodia ho do nádoby aj so
šupkami. Nezaujíma ich, že
sa plast len tak ľahko nerozpadne. Nerozmýšľajú, netrápia sa… Veď by si mohli zašpiniť ruky.
Ďalší problém bol, že veľmi
často do nádob dávali aj konáre. Tie sú síce v zozname
vhodných, ale ide iba o naozaj drobné konáriky a lístie.
„Aj bioplynka nám tvrdila, že
ich technológia to nedokáže
spracovať,“ vysvetlil konateľ
Malatinec.
Bioodpad sa v súčasnosti v Detve zbiera každé dva
týždne. Na rozdiel od separovaného alebo komunálneho odpadu, ktorý zbierajú aj
z niektorých obcí, bioodpad
zvážajú Technické služby iba
z mesta samotného. Dokonca
ho nezbierajú ani v osadách,
kde má takmer každý záhradu a so svojim bioodpadom si
poradí.
„Mesačne je ho okolo tridsať
ton, v zime iba desať,“ doplnil
konateľ Technických služieb.
Text: Milan Suja
Foto: Jozef Malatinec

54. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PONÚKNU HODNOTNÉ
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Komorné programy, výstavy
a iné sprievodné podujatia 54.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa uskutočnia
v druhý júlový víkend od 12.
do 14. júla 2019 a pripravujú
bohatú ponuku komorných
programov, výstav a iných
sprievodných podujatí.
Komorné programy mimo hlavnej scény sú situované jednak
do areálu amfiteátra a tiež na
rôzne miesta Detvy. Ponuka
týchto programov je mimoriadne pestrá a hodnotná.
K Folklórnym slávnostiam pod
Poľanou v Detve patrí jedinečná súťaž výrobcov ľudových
hudobných nástrojov. Tento
ročník je zameraný na zvukové nástroje. Predstavia sa
výrobcovia zvukových hračiek
a nástrojov ako sú rapkáče,
klopáče, chrastidlá, pastierske palice-kulagy, ostrohy tanečníkov, zvonce, vábničky,
orechové klopačky, drumble
a mnohé ďalšie.
Z ďalších sú to aktivity v areáli
amfiteátra, najmä vyhľadávaný jarmok tradičných ľudo-

vých remesiel, salaš na Detve
a čoraz obľúbenejšie dvory
ako je Krajanský dvor, Dvor
u Detvanov, Gajdosšký dvor,
pribudne Podpoliansky dvor.
Organizátori predstavia tiež
majstrovstvo výrobcov tradičných detvianskych vyrezávaných drevených krížov, ktoré
bolo v roku 2017 zaradené do
Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Folklórne
slávnosti každoročne vytvárajú priestor aj pre nositeľov

certifikovanej značky Regionálny produkt Podpoľania.
Obľúbená škola spevu a tanca v areáli amfiteátra bude
tentokrát venovaná základom
podpolianskeho si rozkazovania pred muzikou a možnosti
vyskúšať si tieto prejavy. Návštevníci si budú môcť zaspievať aj pri heligónke, obdivovať
hru gajdošov, či fujaru, domáci klenot zapísaný v UNESCO
ako aj ďalšie z okruhu sprievodných podujatí.
Tradičnému odevu sú veno-

vané viaceré aktivity festivalu,
mnohé sú súčasťou sprievodných podujatí. Výstava v Podpolianskom múzeu predstaví
diela ľudových kožušníkov
z Podpoľania a blízkeho okolia. V Detvianskom ľudovom
umení bude výstava detvianskych výšiviek krivou ihlou.
Prehliadka na Nám. SNP
bude živou ukážkou replík tradičného odevu z Podpoľania
z dielne Detvianskeho ľudového umenia a podpolianskych výrobcov, ako aj ukážok
súčasnej módy inšpirovanej
tradičným odevom.
Novým
počinom
Folklórnych slávností pod Poľanou
v Detve je cyklus výstav Zabudnuté dediny. V spolupráci s obcami chceme priblížiť
také obce, ktoré kedysi žili čulým životom, v súčasnosti pomaly upadajú do zabudnutia
a s nimi odchádzajú aj vzácne
kultúrne hodnoty. Ako prvé
predstavíme obce Žibritov,
Beluj a Klastavu. (krátené)
Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Peter Berčík
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V DENNOM CENTRE HOVORILI O LOKALITE
EURÓPSKEHO VÝZNAMU

V rámci okružnej jazdy po
Slovensku, dňa 20. mája
2019, mesto Detva navštívili
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu.
Súčasťou programu bola
prednáška
pre
seniorov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Denného
centra na Partizánskej ulici
v Detve.
Vedúci Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku Ladislav Mika, riaditeľka Správy
Chránej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie (CHKO –
BR) Poľana Vladimíra Fabri-

ciusová a botanik
CHKO - BR Poľana
Peter Potocký oboznámili seniorov o lokalite výnimočného
nálezu, ktorý sa
nachádza na úpätí
Poľany, v rozsiahlom
komplexe zamokrených lúk.
Na lokalite Hradné lúky v katastri obce Dúbravy sa podarilo objaviť druh rastliny, ktorý
bol na Slovensku považovaný
za vyhynutý už takmer 100
rokov.
Ide o chránený druh ľanolistníka bezlistencového s latin-

ským názvom Thesium ebracteatum,
ktorý je druhom európskeho významu
a ktorý bol naposledy zdokladovaný
v roku 1923 na západnom Slovensku
na Záhorskej nížine,
v terajšej Národnej
prírodnej rezervácii Abrod.
Veľmi zaujímavý je aj spoločný výskyt chladnomilných
horských a teplomilných prvkov fauny a flóry. Lokalita je
zapísaná v zozname Natura
2000. Je to názov sústavy
chránených území členských

krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je
zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen
pre príslušný členský štát, ale
najmä pre Európsku úniu ako
celok.
Súčasťou besedy bola vizuálna videoprojekcia dokumentárneho filmu Poľana, ktorý
získal na Independent Film
Festival Awards v Los Angeles
cenu za najlepší krátky, zahraničný dokumentárny film.
Prednáška bola mimoriadne
zaujímavá a všetci zúčastnení
ju hodnotili pozitívne.
Text: Jana Jedličková

STUDENÝ MÁJ, V STODOLE RAJ A POZOR NA MEDVEDIU RUJU

Známa slovenská pranostika
prorokuje hospodárom v tomto roku dobrú úrodu. Je to
dôvod na radosť aj pre ochranárov. Chladnejší a na zrážky
bohatý máj pozitívne ovplyvnil
celkovú vitalitu vegetácie.
Máj je obdobím kvitnutia
množstva orchideí. Nejde
však o orchidey aké verejnosť
pozná z kvetinárstva. Mnohé z nich sú v prírode ľahko
prehliadnuteľné. Svojou nenápadnou krásou možno neohúria, ale ich výskyt je dôležitý.
Sú to takzvané bioindikátory správneho ekologického
hospodárenia.
Biosférická
rezervácia Poľana sa môže
pochváliť viacerými vzácnymi
a chránenými druhmi.
Od polovice mája kvitne na-

príklad typický druh mokradí,
vstavačovec májový - po latinsky Dactylorhiza majalis, žlto
kvitnúci vstavačovec bazový
- Dactylorhiza sambucina, či
červenohlav obyčajný - Anacamptis morio. Ich výskyt má
badateľne vzrastajúcu tendenciu. Je to vďaka správnej
starostlivosti a hospodáreniu
šetrnému k životnému prostrediu bez používania umelých
hnojív na trvalo trávnatých
porastoch. Významnú rolu
zohráva správny manažment
prírodných lokalít. Ide napríklad o pravidelné kosenie
alebo spásanie lúk dobytkom.
Naopak absencia aktívneho
užívania lúk má za následok
vymiznutie, a to nielen orchideí, ale aj veľkého množstva

iných chránených druhov.
Ochranári sú preto úprimne
radi, keď sa v biosférickej rezervácii vo vzácnej rovnováhe snúbi úžitok s rozvojom.
Pozitívnym príkladom toho je
obnova pasenia na odľahlej
časti biosférickej rezervácie
v lokalite Príslopy, kam sa
vrátilo stádo 900 kusov oviec.
Tradičné pasenie ovečiek pod
ochranou siedmych statných
pastierskych psov s jedným

„zavraciakom“ je z pohľadu
ochrany prírody tým najideálnejším spôsobom, ktorý
prispieva nielen k udržaniu
regionálnych tradícií, malebného charakteru krajiny, ale aj
k ochrane a bohatšej diverzite
biotopov národného aj európskeho významu.
Dôležité upozornenie: V tomto období prebieha medvedia
ruja. Počas tohto obdobia sú
medvede mimoriadne aktívne
počas celého dňa a vyskytujú
sa aj na miestach, kde by sme
ich zvyčajne nestreli, preto je
potrebné byť pri pohybe v prírode nanajvýš obozretný.
Krásny jún praje Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana.
Text a foto: Miriam Turayová

OBCHODNÁ AKADÉMIA V DETVE OSLAVUJE 20 ROKOV

Obchodná akadémia v Detve
si v piatok 10. mája pripomenula 20. výročie svojho vzniku.
Osláv sa zúčastnili viacerí zástupcovia zriaďovateľa, mesta
Detva, ako aj bývalí zamestnanci. Hlavnému programu
predchádzalo stretnutie s absolventmi z predchádzajúcich
rokov, ktorí sa prišli podeliť so
súčasnými žiakmi o svoje skúsenosti a spomienky na školu.
Mnohí z našich absolventov
nielen úspešne skončili vysokú školu, ale založili si vlastné
firmy.
Program osláv
Oficiálny program začal príhovormi súčasného i zakladajúceho riaditeľa školy, v ktorých
si pripomenuli minulosť a súčasnosť školy. Nasledovali
prejavy hostí, a to zástupcov

zriaďovateľa Romana Malatinca a Miroslava Martiša
ako aj primátora mesta Detva
Jána Šufliarského. Riaditeľ
školy Ján Melich si od nich za
školu prevzal ďakovné listy.
Po kultúrnom programe, ktorý
zabezpečili žiaci vo forme folklórneho predstavenia si ďa-

kovné listy prevzali aj zamestnanci, ktorí pracovali v škole
viac ako 10 rokov. Program
ukončili žiaci štvrtého ročníka,
ktorí vypustili symbolických 20
balónov. Následne sa hostia
presunuli do zasadačky, kde
si pri fotografiách, kronikách
a rozhovoroch zaspomínali na

pekné roky prežité v škole.
Niekoľko faktov o založení
školy a jej histórii
Škola bola založená pri vtedajšom Strednom odbornom
učilišti, a to predovšetkým ako
reakcia na zmeny v riadení
hospodárstva a tým potreby
po kvalifikovanej pracovnej
sile v oblasti ekonomiky a riadenia. Obchodná akadémia
v Detve bola zriadená od 1.
septembra 1998, kedy zasadlo do lavíc prvých 30 žiakov.
Na zriadení školy mali veľký
podiel zástupcovia vedenia
školy, ako aj učitelia, ktorí
zbierali skúsenosti a potrebnú
dokumentáciu v okolitých školách podobného zamerania.
pokračovanie na str. 12

STRANA 12

Hlavným zámerom bolo vychovávať
kvalifikovaných
odborných
zamestnancov
v oblasti ekonomiky, účtovníctva a administratívy. Potreba
súvisela s rýchlymi zmenami,
ktoré sa odohrávali v slovenskej ekonomike po roku 1989.
Vedú vlastné firmy

SPRAVODAJSTVO

Za 20 rokov si maturitné vysvedčenie odnieslo 559 žiakov, ktorých pripravovalo
takmer 50 učiteľov. Viac ako
polovica absolventov pokračuje po skončení obchodnej
akadémie v štúdiu na vysokej
škole rôzneho zamerania –
od ekonomického smeru, cez

právo, humanitné či IKT odbory, učiteľstvo až po veterinárstvo. Viacerí absolventi si
založili a úspešne vedú vlastné firmy. Ostatní sa uplatňujú
ako kvalifikovaní zamestnanci
v súkromnej i verejnej sfére.
Sme veľmi hrdí, že 20 rokov
existencie Obchodnej aka-

démie v Detve prinieslo nielen veľa šikovných žiakov
a úspešných absolventov, ale
aj množstvo zážitkov a skvelých spomienok. Všetko najlepšie a veľa úspechov do
ďalšej dvadsiatky!
Text a foto:
Valéria Čiamporová

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU
ZORGANIZOVALA V DETVE ŠPORTOVÉ HRY
Tak, ako po minulé roky, i dňa
25. apríla 2019 sa na futbalovom štadióne v Detve konali
Športové hry seniorov, členov
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
(JDS) v Detve.
Podujatia sa zúčastnilo 68
osôb, z toho bolo 54 súťažiacich. V súlade s propozíciami
krajských ako aj celoslovenských súťaží sa pretekalo
v troch vekových kategóriách mužov a žien, v šiestich
disciplínach u mužov a v piatich disciplínach u žien.

Súťažné disciplíny pre obidve
skupiny boli nasledovné: hod
granátom na diaľku a cieľ, beh
na 50m – ženy, 60 a 200m
muži, vrh guľou muži a kop
lopty do brány - u mužov cez
prekážku – jedna kategória.
Pod dohľadom hlavného rozhodcu Pavla Goliana a pomocných rozhodcov sa všetci
súťažiaci snažili o čo najlepšie
výkony, niekedy hraničiace aj
s ich silami. Pri záverečnom
hodnotení sa brali do úvahy
umiestnenia v jednotlivých
disciplínach bez ohľadu na vek.

Podľa týchto kritérií sa najlepšie umiestnili v kategórii mužov Jozef Sekereš, Ján Baláž,
Ján Melicher. V kategórii žien
Eva Ďuricová, Anna Vrťová,
Oľga Barkáčová.
Blahoželanie za športové výkony patrí nielen víťazom ale
všetkým športujúcim, ktorí
dokázali prekonať sami seba
a postaviť sa na štartovacie
čiary. Na základe výsledkov
v jednotlivých disciplínach
sa môžu členovia zúčastniť
okresných športových hier,
ktoré sa v tomto roku konajú

v Korytárkach pod garanciou
Základnej organizácie JDS
Korytárky a Okresného výboru JDS Detva.
Za dobrý priebeh športových
hier sa organizátori chcú poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na ich priebehu, sponzorom za drobné darčeky, firme za výborný guláš, výboru
Základnej organizácie JDS
Detva ako aj mestu Detva.
Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu
mesta Detva.
Text: Soňa Strelcová

DETVIANSKE ŠKÔLKOVÉ SLÁVNOSTI
PRILÁKALI VIAC ÚČASTNÍKOV
Dňa 15. mája 2019 sa konal
v sále Domu kultúry v starej
Detve už 4. ročník Detvianskych škôlkových slávností.
Zúčastnilo sa ho šesť materských škôl. Z Detvy Materská
škola, Obrancov mieru 876/5,
Materská škola, M.R. Štefánika 980/40, Materská škola, A.
Bernoláka 19, Materská škola,
Nám. SNP 17, z okolia prijali
pozvanie Materská škola Dúbravy a Materská škola Kriváň.
Materská škola, Nám. SNP

17, ktorá bola organizátorom,
zabezpečila všetkým deťom
občerstvenie, pitný režim, pre
účinkujúcich pamätné darčeky
a diplomy. Tiež bolo zabezpečené ozvučenie v réžii pána
Vladimíra Očenáša.
Organizátorov veľmi teší, že
popularita tejto akcie rastie,
o čom svedčia nie len prihlásené materské školy, ale
aj počet návštevníkov. Ideou Detvianskych škôlkových
slávností nie je profesionál-

ne prevedenie choreografie,
ale radosť detí z tancovania
a spievania, pozdvihnutie ich
zdravého sebavedomia a najmä šírenie ľudových tradícii
v domácom regióne už v rannom veku hravou formou.
Dáva priestor aj deťom, ktoré
by sa za iných podmienok ako
tanečníci či speváci neprezentovali. Spontánnosť pri spievaní známych piesní, tlieskaní
a povzbudzovaní, sú elementy
plné empatie a smerovania

k novým kamarátstvam.
Materská škola, Nám. SNP
17 ďakuje mestu Detva za finančnú podporu tohto krásneho podujatia, tiež aj ostatným
sponzorom. Ďakuje všetkým,
ktorí pomohli pri organizácii Detvianskych škôlkových
slávností, aj tým, ktorí ich
navštívili ako hostia.
Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu
mesta Detva.
Text: Mariana Kráľová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, OBRANCOV MIERU SA STALA
ŠKOLSKÝM MAJSTROM SLOVENSKA
Dňa 14. mája 2019 sa na Základnej škole s materskou
školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom konali Školské
majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji.
Zúčastnilo sa všetkých osem
krajov. Banskobystrický kraj zastupovala vo všetkých kategóriách dievčat Základná škola,
Obrancov mieru 884, Detva.
Dievčatá opäť potvrdili svoje
kvality a bojovnosť a úspešne
reprezentovali školu.

V kategórii A najmladšie dievčatá zo Základnej školy, Obrancov mieru v Detve s výrazným náskokom zvíťazili a stali
sa školskými majsterkami Slovenska v družstvách.
Tak isto sa im podarilo obsadiť všetky tri stupne víťazov
v jednotlivkyniach. Zloženie
družstva bolo Nela Ostrihoňová, Nela Koklesová, Lilly Murínová, Lucia Piliarová a Lili
Kormaňáková.
V kategórii B dievčatá obsadili

tretie miesto v družstvách. Aj
v jednotlivkyniach sa im podarilo obsadiť tretie miesto.
V kategórii B školu reprezentovali tieto dievčatá: Lucia
Dobrocká, Laura Kopčíková,
Simona Kukuliaková, Liana
Luptáková, Emma Ridzoňová.
V kategórii C si najstaršie
dievčatá tiež vybojovali pódiové umiestnenie, tretie miesto
v družstvách a jednotlivkyniach získali školskú majsterku Slovenska. Zloženie druž-

stva bolo Veronika Ľuptáková,
Natália Lepiešová, Margaréta
Gondová, Alexandra Petrášová a Viktória Kulichová.
Dievčatám patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu
školy ako aj mesta Detva.
Poďakovanie patrí aj vedeniu
školy a Klubu športovej gymnastiky za vytvorenie podmienok na prípravu a materiálne
zabezpečenie.
Text: Hana Hanusková
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