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SENIORI V DENNOM CENTRE NA PARTIZÁNSKEJ ULICI
SÚ AKTÍVNI AJ V LETE

Detvianski seniori ani počas júla 2019 nezaháľali a horúce dni
trávili hlavne spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj blízkej Európy, pri vode, posedeniami
v záhrade pri opekaní alebo varení guľášu, no nezabúdajú ani
na činnosti zamerané na skrášlenie Denného centra.
V uplynulých dňoch dostali nový náter vstupná brána do Denného centra, starodávna mláťačka a dvere do komory, o čo sa
postarali členovia Klubu dôchodcov č. 4.
Členovia Klubu dôchodcov č.1 rozšírili kvetinový záhon vo
vstupnej časti exteriéru Denného centra a pani Vilma Hojčová
oživila vstup do altánku namaľovanými detvianskymi ornamentmi.
Veľké Ďakujem patrí všetkým, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili
a zaslúžili sa o to, aby sa v priestoroch Denného centra všetci
cítili takmer ako doma.
Text a foto: Jana Jedličková

ZAČÍNA SA VÝSTAVBA
NOVÉHO KOMUNITNÉHO
CENTRA
V júli 2019 začalo mesto Detva realizovať projekt pre rozvoj
služieb občanom, výstavbu novej multifunkčnej budovy komunitného centra.
Nová budova bude stáť na mieste pôvodnej stavby doterajšieho Centra voľného času na ulici Obrancov mieru. Dodávateľom stavby je víťaz verejného obstarávania, firma I.K.M.
Reality-Staving Banská Bystrica, a. s. Zmluvná cena diela
je 946 747 Eur. Prvou fázou projektu, ktorá v týchto dňoch
prebieha, sú búracie práce.
Je snahou mesta, aby občanom už koncom budúceho roka
2020 odovzdalo novú dvojpodlažnú budovu, kde nájdu
priestor pre svoje aktivity všetky vekové kategórie. Svoje
sídlo v obnovených priestoroch si tu ponechá aj Centrum
voľného času Trend.
Na prízemnom podlaží novej budovy mesto plánuje zriadiť
denný stacionár. Tento dá možnosť starším seniorom, ktorí
už potrebujú každodennú spoločnosť, aktívne a príjemne
stráviť denný čas, kým sa ich blízki a rodinní príslušníci vrátia z práce.
V budove budú mať svoje priestory pre rôzne aktivity a klubovú činnosť aj kluby dôchodcov zo sídliska a Jednota dôchodcov na Slovensku.
pokračovanie na strane 2

LEKÁRKA: KAŽDÁ
KONZULTÁCIA MÔŽE
BYŤ TERAPEUTICKÁ

Pilotný projekt vlastnej detskej ambulancie, ktorý by sa mohol stať vzorom aj pre iné okresy, skúša v Detve Banskobystrický samosprávny kraj.
Mesto Detva našlo miesto v poliklinike a financovalo potrebné úpravy ambulancie a čakárne. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve ešte v máji odsúhlasili, že mesto samosprávnemu kraju poskytne priestory bezplatne. „Týmto sa
zlepší situácia, ktorá je tu od konca roku 2018, kedy v meste

Pediatrička Janka Wrede s primátorom Detvy Jánom Šufliarským a
predsedom BBSK Jánom Lunterom.

ukončili svoju činnosť dvaja pediatri,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.
V týchto dňoch sú stavebné úpravy už hotové, ambulancia
by mala začať naplno pracovať od 2. septembra.
Kraj chce poskytnutím zázemia vybavenej ambulancie motivovať lekárov, aby zostali pracovať v kraji. „Verím, že ak
budeme úspešní pri tomto pilotnom projekte v Detve, podarí
sa nám krajom prevádzkované ambulancie rozširovať aj do
pokračovanie na strane 2
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dokončenie zo strany 2
Na nadzemnom podlaží budú mať svoje priestory Centrum voľ- budovy bude v centrálnej časti a odtiaľ napravo i naľavo budú
ného času a ďalšie organizácie pre deti a mládež. Naprojektova- pokračovať chodby a miestnosti dvoch oproti sebe stojacich
né sú tu kancelárie, sklad a triedy Centra voľného času, obslužné krídel. Každé krídlo, na dvoch podlažiach, bude končiť veľkýmiestnosti a archív. Tiež šatne pre mužov a ženy so sociálnym mi miestnosťami. Nová budova bude vybavená zastrešenou
terasou situovanou do záhrady, ktorá poskytne priestor pre
zázemím, krojáreň, klubovňa a priestranná tanečná sála.
Dvojpodlažná budova bude murovaná z pórobetónových tvár- posedenia a oddych. Celková úžitková plocha objektu je 1010
nic. Bude stáť na pôvodnom pôdoryse, zastrešená valbovou m štvorcových. Prepojenie medzi oboma podlažiami bude cez
Text a foto: Zuzana Vrťová
strechou s pokrytím profilovaným plechom. Hlavný vstup do centrálne schodisko.

LEKÁRKA: KAŽDÁ
KONZULTÁCIA MÔŽE BYŤ TERAPEUTICKÁ
dokončenie zo strany 2
ďalších regiónov,“ povedal predseda Banskobystrického sa- kojná, krásne šteboce po slovensky, manžel si našiel prácu,
veľmi sa mu na Slovensku páči a dúfam, že keď začneme plymosprávneho kraja Ján Lunter.
Lekárkou v novej ambulancii je Janka Wrede, ktorá má špe- nule fungovať v tejto ambulancii, môžeme začať aj s novými
cializáciu na verejné zdravie detí s viac ako 15-ročnou praxou projektmi,“ uviedla Janka Wrede.
v pediatrii. Všeobecné lekárstvo vyštudovala v Martine, špe- Podľa nej, ak majú rodiny dobrý vzťah k svojmu lekárovi a dôcializačné štúdium absolvovala vo Veľkej Británii a v Austrálii, verujú mu, tak každá jedna konzultácia môže byť terapeutickde dlhodobo žila.
ká. Pre matku aj pre dieťa. „Výskum nám ukazuje, že prvé tri
V zahraničí absolvovala školenie v oblasti porúch spánku detí roky života dieťaťa sú najdôležitejšie pre vývoj mozgu a pre
a je plne kvalifikovaná na vykonávanie diagnostických hod- budúcnosť dieťaťa. Detskí lekári tak majú jedinečnú možnosť
notení psychomotorického vývoja v rannom detstve, porúch venovať pozornosť matke a rodine a urobiť veľký rozdiel pre
autistického spektra, a taktiež špecifických porúch učenia budúcu trajektóriu vývoja dieťatka. Lebo v tom prvotnom bua správania.
dovaní zdravého vzťahu medzi matkou a dieťatkom je vlastne
„Môj plán bol vždy vrátiť sa na Slovensko alebo aspoň spolu- kľúč k výchove emocionálne inteligentného, zodpovedného
pracovať so Slovenskom v rámci zdravotníctva a vzdelávania. a šťastného človeka,“ doplnila.
Zatiaľ to vyzerá tak, že rozhodnutie bolo dobré – dcéra je spoText a foto: (ms, mg)

NAJLEPŠOU VIZITKOU SLÁVNOSTÍ JE VYSOKÁ NÁVŠTEVNOSŤ
Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré sa konali v Detve
od 12. do 14. júla 2019, boli
úspešné. Na hlavnej scéne
uviedli počas piatku, soboty a nedele všetky programy
okrem jedného scénického
bloku v sobotu popoludní,
kedy padal dážď. V sobotný
večer programy pokračovali
až do neskorého večera v pôvodnom pláne a hľadisko prírodného amfiteátra bolo plné,
podobne ako aj v piatok večer
či v nedeľu počas galaprogramu.

Návštevníci
tohtoročné
programy hodnotili dobre
a pochvaľovali si vystúpenia
približne 1700 účinkujúcich,
ktorí účinkovali na hlavnej
scéne, svoje umenie predviedli v dvoroch a v sprievodných podujatiach.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve každoročne
navštívi okolo 50 tisíc ľudí.
Niektorí si samozrejme pozrú
aj viac programov, ďalších
viac zaujímajú sprievodné
podujatia a výstavy. „Najlepšou odozvou a vizitkou je
neupadajúci záujem o toto
podujatie zo strany účinkujúcich aj priaznivcov a vysoká
návštevnosť,“ vysvetlila predsedníčka Programovej rady
slávností Anna Ostrihoňová.
Podľa nej sa od Detvy očakáva predovšetkým zachovanie
a prezentovanie vlastných
tradícií a regiónu Podpoľania.
„A to sa Detve a Podpoľaniu
darí,“ doplnila predsedníčka
Programovej rady 54. Folklórnych slávností pod Poľanou
v Detve.
Spomedzi verejných činite-

ľov tento rok na Folklórne
slávnosti pod Poľanou zavítala ministerka kultúry Ľubica
Laššáková, minister obrany
Peter Gajdoš, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, štátni
tajomníci či poslanci Národnej
rady a Banskobystrického samosprávneho kraja. Verným
priaznivcom a návštevníkom
festivalu je už dlhoročne bývalý prezident Ivan Gašparovič.
Text: Zuzana Vrťová,
Milan Suja
Foto: Milan Suja
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ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA FS DETVA VYDALA
NOVÚ ZBIERKU PIESNÍ
Tie detvianske ženy je názov nového CD nosiča, ktoré vydala Ženská spevácka skupina FS Detva. Naspievali ho
v marci tohto roku spolu s Ľudovou hudbou Jaroslava
Hazlingera.
Ako uviedla Anna Klimová,
vedúca Ženskej speváckej
skupiny FS Detva, počas
svojej činnosti získali viacero
významných ocenení. V roku
2003 za nahrávku Surovô
drevo dostali hlavnú cenu
v Národnej súťaži rozhlasových nahrávok a Grand prix
Svetozára Stračinu a následne cenu Ochranného združenia interpretov Slovenska za
nahrávku Nocovali tria maliari. Ženská spevácka skupina
na rôznych speváckych súťažiach získala Zlaté pásmo
a sólistka Anna Klimová bola
finalistkou celoslovenskej súťaže Hudobný folklór.
„Svoju činnosť sme zamerali aj na zber ľudových piesní
a to aj prostredníctvom autentických nahrávok. Odtiaľ
čerpáme námety na prípravu
programov,“ upresnila Anna
Klimová. Piesne zozbierali
do spevníka, ktorý obsahuje
takmer 450 piesní.
„Okrem zberu piesní obnovujeme prekrásne starodávne kroje po našich mamách

a starých mamách, ktoré majú
nevyčísliteľnú hodnotu. Tieto vzácne kroje a starodávne
ľudové piesne s úctou prezentujeme na celom Slovensku
i v zahraničí,“ ďalej priblížila
pani Klimová.
Dvadsaťročná história Ženskej speváckej skupiny FS
Detva
Ženská spevácka skupina FS
Detva vznikla na podnet vtedajšieho vedenia mesta Detva
v roku 1998. Prvú skúšku mali
21. apríla 1998, na ktorej ich
bolo len osem, ale o mesiac
ich už bolo štrnásť. Od začiatku s nimi začal spolupracovať
vynikajúci heligonkár Jaroslav
Jackuliak. Ženská spevácka skupina mala veľkú chuť
spievať a už 23. mája 1998 sa
zúčastnili nahrávania kazety
Heligonkári z Detvy.
„Naše prvé vystúpenie bolo 12.
júna 1998 a boli sme hosťom
na 29. ročníku Spievanky pod
Poľanou. V septembri 1998
sme sa stali členkami folklórneho súboru Detva. Tu začala

naša spolupráca s Ľudovou
hudbou Jaroslava Hazlingera,“
spomína Anna Klimová.
Niektoré členky odišli, ale
zdravé jadro zostalo. Dnes
spevácku skupinu tvoria speváčky Anna Klimová ako vedúca, Mária Kucejová ako
zástupkyňa, Eva Krnáčová,
ktorá je organizačná vedúca,
Mária Ľuptáková, Janka Kucejová, Anna Melichová, Marta Hríbiková a Anna Vrťová.
Za 21 rokov účinkovania ab-

vydané prvé samostatné CD
speváckej skupiny pod názvom Tie detvianske zvony,
doprovod ĽH Jaroslava Hazlingera a heligonkár Jaroslav
Jackuliak. V marci 2019 nahrali druhé CD pod názvom
Tie detvianske ženy, hudobný
doprovod ĽH Jaroslava Hazlingera.
„Je naším prianím, aby tieto
krásne ľudové piesne počúvalo čo najviac ľudí a aby sa zachovali pre ďalšie generácie,“

solvovali okolo 300 vystúpení
na Slovensku, ale napríklad aj
v Poľsku, Česku, Holandsku
a Maďarsku.
Piesne sú zaznamenané na
CD nosičoch: Na vígľlašskom zámku, Detva, Vianoce
v Detve. V roku 2010 bolo

dodáva Anna Klimová.
Vydanie CD nosiča Tie detvianske ženy bolo spolufinancované z rozpočtu mesta
Detva.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Eva Krnáčová

JUBILEJNÁ 100. VÝSTAVA: TRADIČNÉ KOŽUCHY A KOŽUŠNÍCI
Od tohtoročných folklórnych
slávností až do 30. novembra 2019 je pre verejnosť
sprístupnená jubilejná, už
100. výstava, ktorú v svojich
priestoroch pripravilo Podpolianske múzeum v Detve. Jej
názov je Tradičné kožuchy
a kožušníci.
Kušnieri, kožušníci, sirmovanie, ircha, kožené aplikácie
či bohatá výšivka….Všetko
pojmy, ktoré patria ku kožušníckemu remeslu. K tomu
nesmierny cit pre detail, more
trpezlivosti, precíznosť v spracovaní a hra farieb, ktoré výslednú krásu podčiarkujú…
Týmito úvodnými slovami sa
v predvečer Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
za prítomností hostí i širokej
verejnosti otvárala výstava
Tradičné kožuchy a kožušníci
ako prvé tohtoročné sprievodné podujatie festivalu.
Výstava v priestoroch Pod-

polianskeho múzea v Detve
prezentuje pôsobivú kolekciu
kožušníckych výrobkov jednak zo zbierok múzea, ale
aj zapožičaných. Popri práci
starých majstrov dáva slovo
aj súčasnej generácii výrobcov, ktorá nadväzuje na pretrhnutú niť svojich predchodcov. Časť výstavy prezentuje
všednejšiu, ale najmä bohato
zdobenú variantu kožuchov
a kožúškov, huňu, kožušinové
čiapky, ale aj predmety viažuce sa k tomuto remeslu zo
zbierkového fondu múzea. 34
kusov kožuchov zväčša z 1.
polovice 20. storočia okrem
Detvy zastupuje aj ostatné
obce Podpoľania: Očovú,
Hrochoť, Vígľaš, Dolnú Mičinú a Vígľašskú Hutu-Kalinku.
Kožuchy sa po odbornom
ošetrení – konzervovaní pracovníkmi Digitalizačného centra v Banskej Bystrici (2019)
predstavujú v novej kráse.

Časť výstavy je venovaná detvianskemu rodákovi Mikulášovi Šufliarskemu, chýrnemu
kožušníkovi, Majstrovi ľudovej umeleckej výroby v tomto
odvetví. Zo súčasných výrobcov – kožušníkov, ktorí kvalitou svojich výrobkov dôstojne

Pohľad na časť výstavy.
Nové moderné figuríny získalo
múzeum projektom z Fondu na podporu umenia. Foto R. Babicová

nadväzujú práve na tradičnú niť predkov a inšpirujú sa
Podpoľaním, výstava predstavuje tvorbu niekoľkých: Karol
Jurášek (Banská Bystrica),
Anna Šimková (Hrochoť), Pavel Gažo (Banská Bystrica)
Anna Suchá (Nová Baňa),
Štefan Hukeľ (Stožok), Jozef
Melich-Jamkár (Detva-Skliarovo), Lukáš Jurčo (Hriňová).
Výstavu dopĺňajú výrobky Jozefa Kučeru z Hriňovej, ktorý
je v súčasnosti jeden z mála,
ktorý sa zaoberá prípravou
a spracovaním koží na výrobu kožuchov. Výstava je sprístupnená v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve
vernisážou 11. júla 2019 a potrvá do 30. novembra 2019.
Ostáva dodať, že výstava je
zároveň jubilejnou – v poradí
stou, ktorú zrealizovalo počas
svojej existencie Podpolianske múzeum v Detve.
Foto a text: Renata Babicová
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ČO VŠETKO SA VYRÁBA Z RECYKLOVANÉHO ODPADU?
Recyklácia je proces, pri ktorom sa znovu využijú vytriedené odpady, napríklad recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík. V súčasnosti sa na Slovensku triedi a recykluje hlavne sklo, papier, plasty, kovy,
nápojové kartóny, elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky.
Sklené fľaše sa môžu pre- tónov môžu vzniknúť obaly ny z mlieka, smotany alebo Recyklácia je prospešná
meniť na poháre, vázy, ale- na vajíčka, kancelársky pa- džúsov je možné dokonca pre všetkých. Vďaka nej sa
bo obaly pre zaváraniny. Pri pier, podnosy, tácky, stavebné dvoma spôsobmi – mokrou zmenšuje spotreba surových
recyklácii papiera vznikajú dosky, izolačné dosky, obaly cestou – rozvlákňovaním pa- prírodných zdrojov, takzvané
nové zošity, papierové tašky, pre mrazené potraviny ale- piera pomocou vody a tým primárne zdroje, zmenšuje sa
puzzle, servítky, kuchynské bo kuchynské či priemyselné získavať samotný papier, ale- množstvo odpadu ukladaného
bo cestou suchou – sekaním na skládky, redukuje spotrebu
utierky.
utierky alebo toaletný papier.
energie, čím prispieva k reAj keď sú jednorazové plienky Recyklovať nápojové kartó- na drobné čiastky.
dukcii emisií skleníkových plyvyrobené z veľkej časti z panov oproti použitiu surových
piera, do modrého kontajnera
materiálov ich ťažbou, vytvánepatria. Obsahujú chemické
rajú sa nové pracovné miesta.
látky a gélovú výplň.
Papier je možné recyklovať
Z plastu je možné recyklápäť až sedemkrát, potom je už
ciou vyrobiť koberce, rohožky,
celulózové vlákno príliš krátke
palety, ploty, lavičky, umelú
a je potrebné dodávať primártrávu, vlákna do spacích vanu surovinu. Vedeli ste o tom,
kov, vankúšov, vetroviek ale i
že sklo a hliník je možné resamotné oblečenie. Napríklad
cyklovať takmer donekonečna výrobu jednej fleecovej
na? Tak prečo im nedať druhú
bundy postačí 30 PET fliaš.
šancu triedením odpadu?
Hliníkové plechovky poslúžia
na výrobu rámu bicykla a tie
Text: Zuzana Vrťová,
železné zas na výrobu kľúčov
Mária Podlesná
alebo náradia.
Foto: Envi-Pak
Recykláciou nápojových kar-

DOMÁCNOSTI V DETVE NAVŠTÍVIA
PRACOVNÍCI ŠTATISTICKÉHO ÚRADU

Od 1. júla do 31. decembra 2019 bude
v Detve a v ďalších mestách na Slovensku prebiehať Európske zisťovanie
o zdraví a Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach.
V tomto období, od 1. júla do konca roka
2019, zaklopú na dvere vybratých domácností v Detve pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky (SR),
ktorí budú zbierať údaje o najčastejších
zdravotných problémoch obyvateľstva,
o využívaní zdravotnej starostlivosti,
o pohybových a stravovacích návykoch.
Druhá oblasť otázok bude o individuálnom vykurovaní rodinných domov.
Ako mesto Detva informoval Štatistický úrad, do tohto zisťovania o emisnej
a energetickej situácii na Slovensku je

zaradených spolu 4100 domácností
v rôznych 345 obiach, medzi ktorými je
Detva.
Do veľkého prieskumu o zdraví podľa
informácií od Štatistického úradu zaradili spolu 8000 slovenských domácností, ktoré sú vo vybratých 430 obciach,
včítane Detvy.
Domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky
poverený funkciou opytovateľa a preukáže sa osobitným poverením. Všetky
informácie a názory, ktoré domácnosti
poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa
a budú slúžiť výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Ako uvádza v liste Štatistický úrad SR,
„za ochranu dôverných aj osobných
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slo-

venskej republiky, ktorého zamestnanci
sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých
štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.“
Viac informácií o oboch prieskumoch
na webe Štatistického úradu SR www.
statistics.sk.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: ilustračné, Anna Ostrihoňová

MESTO MÁ OD JÚLA NOVÉHO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Od 1. júla 2019
nastúpil do funkcie nový hlavný
kontrolór mesta
Detva,
Mikuláš
Klimo. Obsadeniu
tejto funkcie predchádzala voľba
Mestského zastupiteľstva v Detve
dňa 20. júna, keď
poslanci hlasovaním rozhodovali spo-

medzi štyroch kandidátov.
Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti,
stanovuje zákon o obecnom zriadení.
„Hlavným cieľom mojej práce pri výkone
funkcie hlavného kontrolóra bude, aby
jej výsledky boli aktívnym nástrojom pri
riadení mesta, ním zriadených organizácií, právnických osôb s majetkovou
účasťou mesta a poskytovali relevantné
údaje pre rozhodovaciu činnosť poslancov mestského zastupiteľstva,“ upresnil

Mikuláš Klimo. Medzi predchádzajúce
pracovné pôsobiská Mikuláša Klima
patrí Obvodný úrad v Detve, Okresný
úrad v Detve, neskôr poskytoval externé služby poradenstva a prevádzky
v informačných systémoch, v požiarnej
ochrane a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Mikuláš Klimo stál pri zrode Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva
a je jeho aktívnym členom. Je ženatý,
má dve deti. Text a foto: Zuzana Vrťová
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MONOGRAFIA
DETVY
BY NEMALA
CHÝBAŤ
V ŽIADNEJ
DOMÁCNOSTI
Publikácia Detva Monografia
mesta je hodnotnou knihou,
ktorá by nemala chýbať nielen
v žiadnej detvianskej ale aj
podpolianskej
domácnosti.
Tí, ktorí ju vo svojej knižnici
ešte nemajú, si ju môžu kúpiť
v pokladni Mestského úradu
v Detve. Publikácia sa dá objednať aj cez e-mail: emilia.
kmetova@detva.sk.

MESTO DETVA
ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
A POLITICKÉ STRANY V DETVE
pozývajú všetkých občanov mesta

na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75. výročia

Slovenského národného povstania
ktorá sa uskutoční, dňa 28. augusta 2019 (streda) o 13.00 hod.
pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve

Program:
• Kladenie vencov • Štátna hymna SR • Báseň • Slávnostný príhovor •
Hymnická pieseň

Mesto Detva, ktoré bolo iniciátorom jej tvorby, ju predstavilo pri príležitosti 380. výročia prvej písomnej zmienky o
Detve dňa 5. októbra 2018.
Na monografii spolupracovalo od roku 2014 spolu 44
odborníkov. Desiatky fotografov poskytlo svoje fotografie,
občania mesta sprístupnili fotografie zo svojich osobných
archívov. Hlavnou zostavovateľkou kolektívneho odborného diela bola etnologička
Anna Ostrihoňová.
Monografia má približne 350
strán a formát A4. Je bohatá
a rozmanitá aj po obrazovej
stránke. Bohatý je poznámkový aparát, pramene a literatúra, ktoré čitateľovi umožňujú
v prípade záujmu rozhliadnuť
sa bližšie v danej téme.
Text: Zuzana Vrťová,
Milan Suja
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ŠPORTOVÝ DEŇ KU DŇU DETÍ: ŽIACI SI ZASÚŤAŽILI S UČITEĽMI
Športový deň pri príležitosti dňa detí sa v
Základnej škole, Obrancov mieru 884 v
Detve uskutočnil dňa 19. júna 2019. A keďže s deťmi prvého stupňa vždy súťažia,
učitelia sa rozhodli, že tentoraz zapoja
do tohto podujatia deti druhého stupňa.

A aby sa im to ešte viac páčilo, rozhodli sa, že budú bojovať aj proti učiteľom.
Zahrali si s nimi volejbal a pravdaže zvíťazili. Okrem volejbalu si zahrali aj basketbal, florbal, stolný tenis a bedminton.
Pri vyhodnocovaní odmenili najaktívnej-

ších žiakov ruksakmi a všetci ešte dostali
sladkú odmenu. Bol to veľmi pekný deň.
Podujatie bolo spolufinancované
z rozpočtu mesta Detva.
Text: Iveta Ciglanová

DETI ZAŽILI TÁBOR STOP NUDE XIII. S VINCZEOVCAMI A LATINÁKOM
Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie v Detve organizovalo prvý prázdninový týždeň v júli 2019 trinásty ročník
pobytového detského tábora
Stop nude XIII. Následkom
životného štýlu „stále online“
v dnešnom svete stagnuje
reálna komunikácia a skutočné priateľstvá. Ľudia nikdy
toľko nekomunikovali, no napriek tomu, nikdy neboli takí
osamelí, ako je tomu dnes.
„Rozprávka nad mobilom“,
ako tohtoročná téma tábora,
hravou formou poukazuje na
krásu života bez smartfónov

a sociálnych sietí.
Vydarené počasie sme využili
naplno. Na deti počas týždňa
čakal bohatý program, množstvo aktivít, spoločenských
a športových hier, tvorivé dielne, kúpanie, grilovačka atď.
Hneď prvý deň do autobusu
okrem detí nastúpili aj vedúci
v kostýmoch rozprávkových
bytostí. V tento deň boli však
najdôležitejšie víly – jaskynky.
Pondelok bol venovaný rozprávke O Smoliarikovi, kde
jaskynné víly lákali Smoliarika, aby im pootvoril dvierka,
že by si aspoň pršteky ohriali.
Aj keď v tejto rozprávke, ako

v každej, všetko dobre dopadlo, jej idea veľmi pekne poukazuje na to, že mobil je síce
dobrý sluha, no zlý pán.
Utorková rozprávka O rybárovi a jeho žene, ktorá kvôli
vlastnej nenásytnosti chcela
od zlatej rybky, vylovenej rybárom, viac než tri želania,
a preto napokon nedostala
nič, poukazuje na to, aby sme
sa dokázali uspokojiť s tým,
čo máme.
Streda patrila rozprávke Zlý
vlk a sedem kozliatok, ktorej
dej je všeobecne známy, štvrtok sa niesol v duchu klasickej
táborovej stopovačky.

Tradične aj tento rok náš tábor navštívili zaujímaví hostia.
Tento rok ako chlapcov, tak
aj dievčatá, potešil príchod
dvoch reprezentantov Slovenska na MS v ľadovom hokeji
2019 – Mária Luntera a Tomáša Ziga. Naše pozvanie prijala
aj hudobná skupina Sám sebou, telefonicky sme sa spojili
so známym „oteckom“ Marekom Fašiangom a závere týždňa náš navštívili aj manželia
Vinczeovci a známy zabávač
Lukáš Latinák.
Text: Nikola Ondrová
(krátené – pozn. red.)

O ŠKOLSKOM OLYMPIJSKOM DNI NA ŠPECIÁLNEJ
ZÁKLADNEJ ŠKOLE V DETVE
Dňa 25. júna 2019 sa na Špeciálnej základnej škole na ulici Obrancov mieru športovalo. Pedagógovia školy, za výdatnej pomoci svojich žiakov, zorganizovali II. ročník Školského olympijského dňa.
Fair play. S týmto heslom
sa ráno na školskom dvore stretli žiaci zo Špeciálnej
základnej školy v Detve, ale
i žiaci zo špeciálnych tried
z Hriňovej a zo Zvolenskej
Slatiny. Vypočuli si olympijskú hymnu, rozdelili sa do
zmiešaných družstiev. Veď
aké je pekné sledovať, keď
deti nadväzujú priateľstvá.
Každé družstvo predstavovalo kontinent. A po voľbách
kapitánov sa začalo športovať a súťažiť.
Súťažilo sa v skoku do diaľky
z miesta, v člnkovom behu,
v hode na cieľ, v prekážkovom behu a v skoku do diaľky
s rozbehom. Žiaci boli veľmi
snaživí, súťaživí, ale vzájomne sa podporovali. Samozrejme, zvíťaziť chcel každý.

Po športových výkonoch nasledoval zaslúžený oddych.
Počas neho si športovci
prečítali informačné plagáty
o histórii a súčasnosti olympijského hnutia a samozrejme, sa všetci veľmi tešili na
občerstvenie, ktorým boli
nápoje, chlebík a opekané
špekáčiky.
A kým si žiaci opekali, pedagógovia usilovne sčitovali
získané body, vyhodnocovali
výsledky a zostavovali konečné poradie umiestnenia
jednotlivých družstiev. Členovia víťazného družstva si
odniesli domov zlaté medaily, medaily víťazov. Členovia
družstva, ktoré bolo ocenené
cenou Fair play, získali krásne červené tričká.
Ostatní športovci boli odme-

není diplomom, nálepkami
a pexesom s tematikou olympijských hier. Medaily, tričká,
nálepky a pexesá škola získala od Slovenského olympijského a športového výboru.
Školský olympijský deň prebehol v pokoji, radosti a smiechu. Počasie športovcom
prialo, slniečko svietilo.
Žiaci a pedagógovia zo Špeciálnej základnej školy na ulici

Obrancov mieru v Detve ďakujú mestu Detva za finančnú podporu projektu. Ďakujú
i všetkým zúčastneným za to,
že prišli, i za športového ducha, ktorého prejavili pri plnení jednotlivých disciplín.
Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.
Text a foto:
Erika Krnáčová

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ĎAKUJE ZA SNOEZELEN

Súkromná spojená škola, Pionierska
850/13 v Detve získala v nedávno zavŕšenom školskom roku 2018/2019 zariadenie na využívanie terapeutickej metódy Snoezelen.
Ako vysvetlila riaditeľka školy Martina Ostrihoňová Kureková, „s finančnou
podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám už počas prvé-

ho školského roka pôsobenia podarilo
implementovať Snoezelen, terapeutický
a vedecký koncept, ktorý preukázateľne
zlepšuje celkový stav detí a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do vyučovacieho procesu.“ Realizáciou tohto projektu škola inovuje prístup
k edukácii detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá
v príjemnom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby
napomáha vyvolávaniu zmyslových pocitov.

Text: Zuzana Vrťová
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AKO VYZERÁ LETNÁ ÚDRŽBA V BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCII

Letné mesiace, júl a august 2019, sú ako
stvorené na údržbu, opravu a renováciu.
Aj v Biosférickej rezervácii Poľana sa po
celé leto trpezlivo vypiľuje, vykáša, hrabe, osádzajú sa vyvrátené koly, opravujú
striešky, obnovujú farebné pásy, naliepajú aktuálne označenia. Udržiavajú sa
tak priechodné nielen turistické chodníky, aby sa žiadny turista v Podpoľaní
neporanil či nestratil, ale aj označenie
osobitne chránených maloplošných území, aby bolo verejnosti jasné, kde sú zákonom stanovené hranice jednotlivých
lokalít záujmov ochrany prírody.
Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody
a krajiny rozlišuje veľkoplošné a maloplošné chránené územia (CHÚ). Veľkoplošné CHÚ sú národné parky a chránené krajinné oblasti. Maloplošné CHÚ
sú chránené areály, národné prírodné
rezervácie, národné prírodné pamiatky
a chránené krajinné prvky, ktoré môžu
byť súčasťou veľkoplošných CHÚ.
Na ich označenie sa v teréne používajú
tabule so štátnym znakom Slovenskej
republiky, ich označením a názvom chráneného územia. Okrem tabúľ sa používa
aj pruhové označenie hraníc
na stromoch lesných porastov alebo na
drevených hraničných stĺpikoch mimo
lesných porastov. Sú to dva červené
pruhy široké 5 cm, oddelené medzerou

5 cm širokou vo výške 130 cm nad terénom, pričom jeden pruh je úplný (po
celom obvode stromu, respektíve kola)
a druhý vyznačuje vonkajšiu hranicu
chráneného územia, z vnútra CHÚ ho
teda nevidno.
Značenie je pre návštevníkov dôležitou
informáciou upozorňujúcou na viacero
faktov. Jednak je to zdôraznenie výnimočných lokalít, ktoré sú hodné obdivu
a ochrany a tiež upomienka na správanie

sa s patričným rešpektom. Návštevníkov
Biosférickej rezervácie Poľana našťastie
môžeme s hrdosťou označiť za disciplinovaných. Vedia si vážiť prírodné hodnoty a svojou slušnosťou pomáhajú udržiavať jemnú prírodnú harmóniu.
K tradičným letným aktivitám patrí aj ko-

senie chráneného areálu Dolná Zálomská, čo je 2,5 hektárová lúka so vzácnym
lúčnym a mokradným biotopom, ktorý by
bez pravidelného kosenia zanikol. Vzácne rastlinné a živočíšne spoločenstvá
udržiavajú v dobrej kondícii, v rovnako
vzácnej súhre, spoločne lesníci z Odštepného závodu Kriváň, v správe ktorých
sa areál nachádza a ochranári zo Správy
Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej
rezervácie Poľana (CHKO – BR).
Chránený areál Dolná Zálomská je ukážkou dobre zachovaných, druhovo bohatých prameniskových, slatinných a stredne vlhkých rastlinných spoločenstiev. Za
chránený areál bola lokalita vyhlásená
v roku 2000. Celé jej územie je z botanického hľadiska považované za jedno
z najcennejších na Poľane. Rastú tu
ohrozené druhy ako páperník pošvatý Eriophorum vaginatum, zvonček hrubokoreňový - Campanula serrata, ostrica
predĺžená – Carex elongata, škarda odhryznutá - Crepis praemorsa, vstavačovec májový - Dactylorhiza majalis, vstavač mužský - Orchis mascula, bielokvet
močiarny - Parnassia palustris či vemenník dvojlistý - Platanthera bifolia.
Krásne leto praje Správa CHKO-BR Poľana.
Text a foto: Miriam Turayová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÚLIUSA JURAJA THURZU OSLÁVILA
ŠTYRIDSAŤROČNÉ PÔSOBENIE

Slávnostným programom dňa
27. júna 2019 oslávila 40.
výročie založenia jubilujúca
Základná škola Júliusa Juraja
Thurzu v Detve. Sviatočný
večer, ktorý škola pripravila
vo veľkej sále Domu kultúry
A. Sládkoviča, bol venovaný
spomienkam a vzdaniu úcty
významným
osobnostiam
školy, poďakovaniam a príhovorom pedagógov i absolventov. Pripravená hudobno-slovná akadémia s tanečnými
vstupmi a videoprojekciami
mala názov naša Plavba a vy-

rozprávala príbeh, ktorý sa
začal v roku 1979. Zámerom
tvorcov akadémie bolo priblížiť aktivity, prácu, úspech
i smerovanie školy. Program
mal kvalitnú umeleckú úroveň.
Základná škola počas akadémie vzdala úctu pamiatke
a životnému odkazu prvého
námorného kapitána z Detvy,
Júliusovi Jurajovi Thurzovi.
Počas slávnostného večera
a pri príležitosti 40. výročia
predstavili aj reedíciu knihy
kapitána Júliusa Juraja Thur-

zu s názvom Po svetových
moriach.
Mesto Detva vyjadrilo poďakovanie škole za štyridsaťročné
pôsobenie aj v ďakovnom liste. V mene primátora ho prednosta Mestského úradu Štefan
Slemenský odovzdal riaditeľovi školy Bohuslavovi Ilavskému. V ďakovnom liste mesto
ocenilo prínos školy v aplikácii
inovatívnych metód do výchovnovzdelávacieho procesu. Pri
vyučovaní sa základná škola
snaží dosiahnuť čo najvyššiu
gramotnosť v informačných

a komunikačných technológiách a kvalitnú prípravu žiakov
v cudzích jazykoch.
Svojej škole, či už prostredníctvom videa alebo osobne,
zablahoželali viacerí absolventi, patrí k nim Laura Longauerová, ktorá na Miss Intercontinental 2018 získala titul
najkrajšej Európanky, módny
návrhár Lukáš Krnáč, Aneta
Chlebničanová z Nadácie pre
deti Slovenska či divadelná
a muzikálová herečka Nikola
Ďuricová.
Text a foto: Zuzana Vrťová
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KARATE KLUB
DETVA MAL
VYNIKAJÚCI
ZÁVER
SEZÓNY
Detva, 5. jún 2019 - Zodpovedná príprava a vytrvalosť
zverencov trénera Dušana
Slobodu sa odzrkadlila na ich
vynikajúcich výsledkoch v závere sezóny.
13. apríla 2019 sa karatisti
Karate klubu Detva predstavili na súťaži Slovenský pohár
detí a žiakov - 3. kolo a majstrovstvá Slovenska v kumite
družstiev desať až jedenásť
ročných. V konkurencii pretekárov z päťdesiatich klubov
sa vo svojich kategóriách
v športovom zápase kumite
presadili Ema Hulinová, ktorá
obsadila prvé miesto, Juraj
Matyáš Krahulec a Natália
Krnáčová, ktorí získali strieborné medaily a Lucia Polakovičová, ktorá si vybojovala
bronzovú medailu. Natália
Krnáčová a Lucia Polakovičková okrem medailí z kumite
priniesli domov aj zlaté medaily z disciplíny agility. Lukáš
Chamula a Martin Chovanec
napriek výbornému výkonu
v silnej konkurencii skončili na
piatom mieste.
V celkovom hodnotení po
troch kolách Slovenského
pohára detí a žiakov sa Lucia Polakovičová umiestnila
na prvom mieste v kategórii
agility dievčatá deväťročné,
rovnako Natália Krnáčová sa
v kategórii agility dievčatá desaťročné umiestnila na prvom
mieste a zároveň skončila
druhá v kategórii kumite staršie žiačky desať až jedenásť
rokov do 30kg pokročilé, v kategórii Kumite starší, žiaci desať až jedenásť rokov do 30kg
začiatočníci, získal bronzovú
priečku Juraj Matyáš Krahulec
a Ema Hulinová obsadila v kategórii kumite mladšie žiačky
osem až deväť rokov do 32kg
začiatočníčky vynikajúce prvé
miesto.
Svoju formu predviedli pretekári aj na 15. ročníku otvorených majstrovstiev Slovenska
shito ryu karate, ktorý sa konal 20. apríla 2019 v Dunajskej Strede.

Vo svojich kategóriách získali zlatú medailu Andrej Kmeť,
Natália Krnáčová a Lucia
Polakovičová, striebornú medailu Ema Hulinová a Jakub
Mesároš a bronzovú medailu Martin Chovanec, Daniel
Chovanec, Filip Mališ, Aurel
Šalko a Tatiana Ľuptáková.
Všetci si zároveň vybojovali
miestenku medzinárodnú súťaž, ktorá sa bude konať v rumunskom Arade.
Vo vynikajúcich výsledkoch
pokračovali karatisti aj na
Grand prix Žilina 27. apríla
2019. So ziskom jedenásť
medailí sa v konkurencii päťdesiatich klubov umiestnili
v kategórii kumite na vynika-

júcom treťom mieste.
Za svoj výkon si Ema Hulinová, Lukáš Chamula, Andrej
Kmeť, Natália Krnáčová, Martin Mašlej a Lucia Polakovičová právom zaslúžili zlaté medaily. Z tých strieborných sa
tešili Martin Chovanec, Daniel
Chovanec, Patrik Peknušiak,
Aurel Šalko a Adam Širgel.
11. mája 2019 sa v Aréne
Poprad konali Majstrovstvá
Slovenskej republiky detí
a žiakov 2019. Aj v konkurencii najlepších karate klubov pretekári Karate klubu
Detva opäť potvrdili vynikajúcu formu a so ziskom dvoch
zlatých, dvoch strieborných
a jednej bronzovej medaily sa

v celkovom hodnotení kategórie kumite umiestnili na vynikajúcom piatom mieste. Majsterkami Slovenskej republiky
sa vo svojich kategóriách stali
Natália Krnáčová a Ema Hulinová, strieborní skončili Martin Chovanec a Lucia Polakovičová a krásne tretie miesto
obsadil Aurel Šalko.
Karate klub Detva praje všetkým svojim pretekárom veľa
úspechov aj v nasledujúcej
sezóne.
Činnosť Karate klubu
Detva je spolufinancovaná z rozpočtu
mesta Detva.
Text: Lenka Hriňová
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