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DETVANIA PODPORILI CHARITATÍVNU CYKLOJAZDU PETRA KÁČERA
V utorok 25. júna Peter Káčer odštartoval v Detve
tretiu etapu svojej charitatívnej akcie po Slovensku.
Detvu si vybral už po druhýkrát, povzbudený srdečným
prijatím spred dvoch rokov.
Tento rok Peter Káčer zavítal
aj medzi Lučenčanov, obyvateľov Revúcej, Martina, Krásna nad Kysucou, obyvateľov
Dolného Kubína. Finále vyvrcholilo v deň jeho menín, 29.

júna na Štrbskom Plese.
Pred deviatou hodinou ráno
čakali Petra Káčera na námestí pred Domom kultúry A.
Sládkoviča deti sprevádzané svojimi pedagógmi z materských a základných škôl,
vrátane Špeciálnej základnej
školy pre žiakov s telesným
postihnutím, detí z Domova
sociálnych služieb a Súkromnej spojenej školy. Mnohí
z nich prišli aj na bicykloch

a sprevádzali ho na úsekoch
trasy cez Detvu. Petra, ktorý
je správcom Nadácie TA 3,
privítal primátor mesta Ján
Šufliarský. Spolu s primátorom odovzdali dva päťsto
eurové šeky dvom rodinám,
rodičom malej Danky Luptákovej a Janka Petrinca z Detvy, ktorí, podobne ako Peter
Káčer, žijú s detskou mozgovou obrnou. Táto finančná
podpora pomôže rodičom pri

zabezpečovaní ich liečby.
Po štarte sa za Petrom vybral
nadšený a dlhý pelotón malých i veľkých cyklistov. V pelotóne bol aj riaditeľ Gymnázia
Detva Pavel Lalík s pedagógmi a žiakmi gymnázia, bola
v ňom riaditeľka Materskej
školy, M. R. Štefánika Zuzana
Slemenská s deťmi z materskej školy, boli tam pedagógovia a žiaci Spojenej školy
v Detve. pokračovanie na str. 2

MESTSKÁ POLÍCIA VÁM PRÍDE NA POMOC NA NOVOM AUTE
Od 24. júna 2019 používa
Mestská polícia v Detve nového, spoľahlivého pomocníka,
je ním novozakúpené služobné vozidlo.
Automobil Dacia Duster má
objem motora 1598 cm3, dĺžka vozidla je 4,3 m, šírka 1,8
m. Mesto Detva ho kúpilo za
zmluvnú cenu 12 630€.
Nové vozidlo mestským policajtom uľahčí prácu a zjednoduší im promptne zasahovať.
Ako uviedol náčelník Mest-

skej polície v Detve Jaroslav
Dominik, nové vozidlo je oveľa vyššie ako bola dosiaľ používaná Škoda Fabia. To je
výhodou pri pohybe v teréne,
zvlášť v miestnych častiach
na lazoch.
Súčasťou zákonného polepenia vozidla, pre uľahčenie dostupnosti občanom, je na ňom
napísané aj mobilné číslo policajnej hliadky 0905 933 868.
Text a foto: Zuzana Vrťová

Náčelník Mestskej polície pri novom aute
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DETVANIA PODPORILI CHARITATÍVNU CYKLOJAZDU PETRA KÁČERA
dokončenie zo strany 1
Nechýbali cyklisti zamestnanci Mestského úradu v Detve
aj člen Mestskej polície. Petra
Káčera prišli podporiť všetky
materské školy z Detvy a Materská škola z Dúbrav, tiež
všetky detvianske základné
školy. Bicyklovať s ním prišli aj
jednotlivci, obyvatelia z Detvy,
zo Zvolena či iných obcí.
Obzvlášť sa na Petra pripravili deti z Materskej školy, Nám.
SNP 17. Pred jeho príchodom
sa s pani učiteľkami rozprávali o tom, prečo je dôležité
pomáhať druhým. Keď Peter
prišiel na námestie, deti ho
už čakali a na svojich ma-

lých bicykloch ho sprevádzali
v hojnom počte 38. Kým Základná škola, Obrancov mieru,
Základná škola s materskou
školou A. Vagača a Základná
škola J. J. Thurzu podporovali
Petra v sídliskovej časti, Základná škola, Kukučínova ho
vyšla podporiť k ceste v historickej časti mesta.
Po okružnej cyklotrase, ktorá
pokračovala cez amfiteáter
na Stavanisko a Kostolnú,
sa Peter so sprievodom vrátil
pred Dom kultúry A. Sládkoviča. V cieli ho už očakával
primátor mesta s fanúšikmi.
Primátor Petrovi poďakoval
za to, že si i na tento ročník
vybral práve Detvu a venoval

mu novú monografiu. Peter
zanechal svoj podpis v pamätnej knihe mesta. Srdečnú
báseň, napísanú pre neho,
mu predniesla Božena Mikušová.
Celé dopoludnie prebiehal
pred Domom kultúry program,
o ktorí sa zaslúžili viacerí
účinkujúci. Podujatie prišiel
podporiť raper Kali, poďakovanie za spev a hru patrí aj
Jozefovi Uhrinovi, Detskému
folklórnemu súboru Slniečko,
za divadelné predstavenie
Základnej umeleckej škole
Svetozára Stračinu v Detve,
Speváckej skupine Senior
Detva a Tanečnej skupine
Radosť pri Klube dôchod-

cov č.3, tanečníkom z Crazy
rock, spevákom zo Superar,
Detskému folklórnemu súboru Podpoľanček. Podujatie
zakončil koncert skupiny Fragile.
Úprimné poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí charitatívnu akciu organizačne a inak
podporili. Oceniť treba zvlášť
spoluprácu pedagógov z detvianskych škôl s oddelením
školstva, kultúry a sociálnych
vecí na Mestskom úrade
v Detve. Opäť raz preukázali
výbornú súčinnosť na príprave prospešného podujatia.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja

SPIEVANKY POD POĽANOU OSLAVOVALI VÝROČIA
V nedeľu 16. júna 2019 sa
v Dome kultúry A. Sládkoviča
v Detve uskutočnil jubilejný
50. ročník regionálneho festivalu detí v speve ľudovej
piesne Spievanky pod Poľanou. Predstavilo sa na ňom
35 detských interpretov zo
základných škôl z Detvy, Hriňovej, Kriváňa, Divína, Očovej, Sliača a Zvolena.
Spevákov sprevádzala ľudová hudba Jara Hazlingera, ktorá na tomto festivale
účinkuje pozoruhodných 30
rokov. Slovom sa prihovárali Mária Vnučková a Tomáš
Dom. Hosťami podujatia boli
bývalí víťazi.
Jubilejný päťdesiaty ročník
Spievaniek pod Poľanou
ďakovným príhovorom otvoril primátor mesta Ján Šufliarský. Kyticu kvetov, ako
symbol vďačnosti mesta,
odovzdal do rúk Erike Moj-

žišovej, poverenej výkonom
funkcie riaditeľky za to, že
Kultúrne centrum už polstoročie úspešne a vytrvalo poriada tento regionálny detský
festival. Primátor mesta potom poďakoval aj Jaroslavovi
Hazligerovi, za to, že jeho ľudová hudba už tri desaťročia
sprevádza detský festival.
Jubilejné Spievanky svojou
účasťou podporili aj vzácni
hostia. Na I. ročníku Spievaniek pod Poľanou si v roku
1969 prvenstvo prebrala
Anna Klimová, dnes vedúca
a sólistka ženskej speváckej
skupiny Folklórneho súboru
Detva. Miroslav Kapec začínal v Detskom folklórnom
súbore Ratolesť ako tanečník, neskôr spevák a dnes
účinkuje s Ľudovou hudbou
Jara Hazligera a je primášom
ľudovej hudby Folklórneho
súboru Partizán z Banskej

Bystrice. Božena Ferancová Berkyvá bola pri zrode
Detského folklórneho súboru Ratolesť ako sólistka
speváčka. Spev jej učaroval
a jej cesta smerovala na konzervatórium a Vysokú školu
múzického umenia (VŠMU).
Dnes je sólistkou Opery Slovenského národného divadla
a vysokoškolskou pedagogičkou na VŠMU v Bratislave.
Odborná porota bola v nasledovnom zložení: Igor Danihel – riaditeľ Podpolianskeho
osvetového strediska vo Zvolene a zároveň výborný interpret ľudových hudobných
nástrojov a spevák, Miriam
Kubandová – hudobná redaktorka RTVS Rádia Regina Stred a docent Karol Kočík z Technickej univerzity vo
Zvolene, interpret ľudových
hudobných nástrojov.

Primátor Ján Šufliarský otvára 50. ročník Spievaniek pod Poľanou

Prvé
tri
umiestnenia
v oboch súťažných kategóriách:
I. kategória: I. Miesto: Karolína Buzáková – Mala som ja
raz peknýho frajera – Základná škola J. J. Thurzu
II. Miesto: Lukáš Ilčík – Z bohatýho som ja rodu – Základná škola s materskou školou,
Školská, Hriňová
III. miesto: Júlia Kosturjaková – Popred naše dvierka –
Základná škola, Sliač
II. kategória I. miesto: Katarína Trebuľová – Nad Hriňovou hviezda svieti – Základná škola s materskou školou,
Školská, Hriňová
II. miesto: Diana Poliaková –
Trhala som bazaličku – Základná škola M. Rázusa vo
Zvolene
III. miesto: Adam Hanes –
Mav som prsteň – Základná
škola J. J. Thurzu
Cena poroty: Alexandra Psotková – Vyšila mi moja mamka - Základná škola, Kriváň
Organizátori týmto vyjadrujú poďakovanie sponzorom,
medzi ktorými sú firmy i fyzické osoby.
Festival z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu
umenia.

Text: Emília Sekerešová,
Zuzana Vrťová
Foto: Zuzana Vrťová
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54. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU
12. - 14. júla 2019
Program
SCÉNICKÉ PROGRAMY - HLAVNÁ SCÉNA,
AMFITEÁTER
Piatok, 12. júla 2019
20.00 - 21.30 h
PODPOLIANSKA PIESEŇ RODINY
Uvítací program domáceho regiónu
21.30 – 23.00 h
ZEMPLÍN VO SVOJEJ KRÁSE
Program folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec
Sobota, 13. júla 2019
15.30 – 16.30 h
LÚKA SA NÁM NÚKA…
Program detských folklórnych súborov
16.30 – 17.30 h
OD OBRADOV K DETSKÝM HRÁM
Program o jarných chorovodoch
17.30 – 18.00 h
MLADUCHA VO VENCI, POTOM ŽENA ZAČEPČENÁ
Ukážky tradičného svadobného odevu z obcí regiónov
stredného Slovenska
20.00 - 20.15 h
HODVÁBNY HLAS A HODVÁBNY SLÁČIK
Speváčka Anka Klimová a ženská spevácka skupina FS
Detva s Ľudovou hudbou Jaroslava Hazlingera
20.15 - 21.15 h
PODPOLIANSKE ROZKAZOVAČKY
Program z cyklu Klenoty kultúrneho dedičstva
21.30 – 23.00 h
KOREN(I)E TVORBY
Zrodené 2018 – 2019
Nedeľa, 14. júla 2019
13.30 - 15.00 h
ČARO PASTIEROV
46. Krajanská nedeľa - Program súborov, skupín a sólistov
Slovákov žijúcich v zahraničí
Garant: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Folklórny
spolok Púčik, Brno, ČR
15.15 – 16.30 h
SPIEVA CELÁ RODINA, SPIEVA CELÁ DEDINA
Program vyzdvihujúci príklady rodín pri pestovaní folklórnych
tradícií obcí na Slovensku
NESCÉNICKÉ PROGRAMY
Štvrtok – piatok, 11. - 12. júla 2019, Dom kultúry A.
Sládkoviča, Ul. Obrancov mieru 1
INSTRUMENTUM EXCELLENS 2019 – ZVUKOVÉ
HUDOBNÉ NÁSTROJE - HRAČKY, ZVONCE
Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov

12. júla 2019 o 10.00 – 18.00 h, Dom umenia Arteska,
Partizánska ul. 63, Detva
ZÁHRADA UMENIA
Tvorivé dielne pre deti a dospelých
12. júla 2019 o 15.30 – 18.00 h, od fontány pred Domom
kultúry A. Sládkoviča na Nám. SNP a amfiteáter
HORE DETVOU…
Hudobná pozvánka, vyhrávanie heligonkárov
12. júla 2019 o 17.00 – 18.00 h, Areál amfiteátra Jarmočná scéna
OTVORENIE PODUJATÍ V AREÁLI JARMOKU
REMESIEL
Pozvanie na nescénické programy festivalu
12. – 14. júla 2019, Areál amfiteátra
JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL
Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov
12. – 14. júla 2019, Areál amfiteátra
DETVIANSKE DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE A ICH
MAJSTRI
Majstrovstvo detvianskych drevorezbárov - prvok
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska
12.- 14. júla 2019, Areál amfiteátra
MAS PODPOĽANIE PREDSTAVUJE REGIONÁLNE
PRODUKTY Z BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
Prezentácia certifikovaných výrobkov
12. – 14. júla 2019, Areál amfiteátra
SALAŠ NA DETVE
Ukážky zo života a práce na salaši v podaní chovateľa
oviec Jozefa Zvaru
12. – 14. júla 2019, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna
DVOR U DETVANOV
Neformálny priestor u domácich Detvanov - gazdu Joža
Rudhana a členov folklórnej skupiny Detvani
12. – 14. júla 2019, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna
PODPOLIANSKY DVOR
Pozvanie do regiónu, prezentácia pozoruhodností
a možností cestovného ruchu
12. – 14. júla 2019, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna
KRAJANSKÝ DVOR
Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí
a ich tradičnej kuchyne
12. – 14. júla 2019, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna
GAJDOŠSKÝ DVOR
Zaujímavosti o gajdách a gajdošoch - Prednášať
o zvykoch, hre a speve v poľských Tatrách a okolí bude Dr.
Dorota Majerczyk a Pioter Majerczyk.
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12. júla 2019, o 18.00 – 19.00 h, Areál amfiteátra Jarmočná scéna
PRI HELIGÓNKE
Spievanie s tými a pre tých, ktorým heligónka prirástla
k srdcu
13. júla 2019 o 10.00 – 11.00 h, Dom kultúry A. Sládkoviča
ROZHOVORY O ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH
NÁSTROJOCH - ZVUKOVÉ HRAČKY
Program spojený s tvorivou dielňou (určené aj deťom)
13. júla 2019 o 10.00 – 11.00 h, Areál amfiteátra
a Jarmočná scéna
ŠKOLA PODPOLIANSKYCH ROZKAZOVAČIEK
Základy spevno-hudobno-tanečného rozkazovania si pred
muzikou
13. júla 2019 o 11.00 - 12.00 h, Areál amfiteátra
a Jarmočná scéna
POĎTE SI ROZKÁZAŤ
Možnosť vyskúšať si podpolianske rozkazovačky

TÉMA

11. – 14. júla, Dom kultúry A. Sládkoviča, Ul. Obrancov
mieru 1
KRAJINOMAĽBA PODPOĽANIA - Robert Haček
11. – 14. júla, Dom kultúry A. Sládkoviča, Ul. Obrancov
mieru 1
KOVAČICKÁ INSITA
Výstava z tvorby insitných maliarov
11. júla – 31. októbra, Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1
TRADIČNÉ KOŽUCHY A KOŽUŠNÍCI
Výstava zo zbierok Podpolianskeho múzea a z tvorby
súčasných výrobcov
Vernisáž: 11. júla o 17.00 h
11. – 14. júla, Detvianske ľudové umenie, Partizánska ul. 75
VYŠÍVANÉ KRIVOU IHLOU
Výstavka prác vyšívačiek spolupracujúcich s Detvianskym
ľudovým umením - Ivetou Smilekovou

13. júla 2019 o 11.00 – 12.00 h, Dom kultúry A. Sládkoviča,
Ul. Obrancov mieru 1
PRIJATIE ZÁSTUPCOV KRAJANSKÝCH KOLEKTÍVOV
PRIMÁTOROM MESTA

12. – 14. júla, Kultúrny dom pri kostole, Partizánska ul. 71
ZABUDNUTÉ DEDINY
Úvodná výstava z cyklu Zabudnuté dediny, prezentujúca
tradičný odev a artefakty tradičnej kultúry obcí Žibritov,
Beluj a Klastava
Vernisáž: 12. júla o 15.00 h

13. júla 2019 o 13.30 – 14.00 h, Areál amfiteátra
a Jarmočná scéna
ĽUDOVÁ HUDBA MAJERCZYKOVCOV z Chabowky,
Poľsko
Goralská rodinná muzika

12. – 14. júla, Areál amfiteátra, Humno
ŽIVOT PASTIEROV
Výstava zo života pastierov. Pastierstvo je život na ceste
a táto cesta znamená život
Vernisáž: 12. júla o 17.00 h

13. júla 2019 o 14.00 – 15.00 h, Nám. SNP Detva
INŠPIROVANÉ TRADIČNÝM ODEVOM PODPOĽANIA
Prehliadka replík tradičného odevu a súčasného oblečenia
inšpirovaného tradičným

FSP OČAMI NOVINÁROV A FOTOGRAFOV
Galéria na stránke festivalu www.fspdetva.sk

13. júla 2019 o 14.30 – 15.30 h, Areál amfiteátra
a Jarmočná scéna
ORAVSKÁ GAJDOŠSKÁ MLAĎ
Gajdošské tradície Oravskej Polhory a ich mladí nositelia
13. júla 2019 o 23.00 - 03.00 h, Areál amfiteátra
a Jarmočná scéna
POĎME TAM, KDE HRAJÚ!
Zábava pri ľudovej hudbe
14. júla 2019 o 17.00 – 17.30 h, Areál amfiteátra
a Jarmočná scéna
POĎAKOVANIE V KRAJANSKOM DVORE
VÝSTAVY
máj 2019 – október 2019, Galéria Jána Kulicha vo
Zvolenskej Slatine, Ul. T. Vansovej 2
OSOBNOSTI A SYMBOLY ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
Výstava z diela akademického sochára Jána Kulicha
31. mája - 17. novembra 2019, Dom umenia Arteska,
Partizánska 63, Detva
FESTIVAL ROK 30
Cyklus výstav súčasnej umeleckej tvorby študentov
umeleckých škôl a umelcov zo Slovenska

Trvalé výstavy a expozície:
OVCE MOJE, OVCE… Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1
Valaská kultúra na Podpoľaní
DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠSKÉHO PANSTVA,
Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1
Výstava o histórii Detvy
Z DETVY NA MORE… Július Juraj Thurzo, Podpolianske
múzeum, Nám. SNP 1
Výstava o živote slávneho detvianskeho rodáka a prvého
slovenského námorného kapitána
DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE, Kalvária pri
detvianskom cintoríne
Expozícia obnovených náhrobných krížov
KABANICE JÁNA PIVKU, Penzión Pri Studni, Partizánska
ul. 70
Výstavka o poslednom tradičnom detvianskom výrobcovi
kabaníc
Z HISTÓRIE KOHNOVHO DOMU, Penzión Pri Studni,
Partizánska ul. 70
Dokumentácia o histórii jedného z najstarších domov
v Detve
ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ
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ORGANIZÁTORI PRIPOMÍNAJÚ
Organizačný výbor 54. ročníka Folklórnych slávností pod
Poľanou pripravil pre návštevníkov festivalu súhrn užitočných organizačných pokynov:
Vstupenky
Zakúpením vstupenky na scénické programy automaticky
nevzniká nárok na sedenie
na lavičkách v hľadisku amfiteátra.
Bezpečnosť
V areáli festivalu, sprievodných podujatí a v stravovacom areáli budú po celý čas
prítomní pracovníci bezpečnostnej služby, preto organizátori žiadajú návštevníkov rešpektovať ich pokyny.
V priestoroch festivalu budú
prítomní aj príslušníci štátnej
polície, ktorí budú mať stanovisko neďaleko pokladní.
Označenie organizátorov
Členovia programovej rady
budú označení visačkou
s menom a nápisom Programy. Členovia organizačného
výboru budú označení visačkou s menom a nápisom Organizácia.
Čo je zakázané
Plieskanie bičom, púšťanie
hlasnej hudby, fotografovanie
s bleskom, svetelné efekty, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, ostré predmety a ďalšie predmety ohrozujúce bezpečnosť. Drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane
akéhokoľvek druhu. Fajčenie
v uzatvorených priestoroch.
V blízkosti pódií je všeobecný

zákaz používať fotografický
blesk a iné zdroje ostrého svetla. Z bezpečnostných dôvodov
a aby neboli rušené predstavenia a sprievodné programy,
je dôrazne zakázané používať
drony a bezpilotné lietadlá
v celom areáli amfiteátra.
Autorský zákon: Pretože všetky programové výstupy počas
festivalu sú chránené autorskými právami, je zakázané
zhotovovanie
zvukových,
filmových,
fotografických
záznamov alebo videozáznamov, s výnimkou výkonu práce akreditovaných pracovníkov médií označených visačkou akreditovaného novinára.
Straty a nálezy
V prípade straty osobných
predmetov a osôb je možné
využiť miestny rozhlas so stanovišťom v blízkosti pokladní.
Čo si zobrať
Pokrývku hlavy, občiansky
preukaz, preukaz poistenca.
Potrebné lieky, hygienické potreby, pršiplášť.
Pitný režim
V areáli amfiteátra sú viaceré
toalety a umývadlá. Vo všetkých je pitná voda, ktorú si
možno naberať do fliaš.
Občerstvenie
Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet stánkov
s občerstvením v stravovacom areáli kde možno konzumovať na mieste zakúpené
jedlo aj v prípade nepriaznivého počasia.

Odpadky
Návštevníci sú vyzývaní, aby
sa všetkých odpadkov zbavovali len do odpadových košov
a nádob, aby odpady separovali podľa príslušného druhu
ako je bioodpad, plasty, kovy,
sklo, papier do na to určených
odpadových nádob alebo stojanov s vrecami. Treba pamätať na to, že najlepší odpad je
ten, ktorý sa nevytvorí.
Zvieratá
Do festivalového areálu je povolený vstup psov a iných domácich zvierat len na vôdzke
a s náhubkom. Majitelia sú
povinní po svojich zvieratách
odstraňovať exkrementy.
V opačnom prípade budú vykázaní z areálu.
Do areálu hľadiska nie je vhodné vodiť zvieratá, vo výnimočnom prípade, je možný vstup
s domácim miláčikom, ale je
nevyhnutné zabezpečiť nerušené sledovanie programu
pre ostatných návštevníkov.
Inak bude návštevník vyzvaný na opustenie areálu.
Počasie
Festival sa koná za každého
počasia s výnimkou III. stupňa
povodňovej aktivity, pri vyhlásení III. stupňa meteorologickej výstrahy a pri vyhlásení
mimoriadnej situácie.
V prípade očakávaného pekného počasia je potrebné si
chrániť hlavu pred slnkom.
Pokrývka hlavy však nesmie
zabraňovať ostatným návštevníkom v hľadisku sle-

dovať program. Pre prípad
dažďa sa oplatí mať so sebou
pršiplášť, prípadne gumenú
nepremokavú obuv.
Parkovanie
Parkovné bolo stanovené na
2 € na jeden deň pre osobné
vozidlá a motocykle, 5 € na tri
dni pre osobné vozidlá a motocykle, 5 € pre autobusy. Je
potrebné pripraviť si vopred
drobné peniaze. Je odporúčané využiť kyvadlovú dopravu
zabezpečovanú SAD, ktorá
bude chodiť na amfiteáter
v pravidelných intervaloch od
zastávky Detva, Siroň a odchádzať z amfiteátra pol hodinu po ukončení scénických
programov z priestranstva
vedľa kolotočov. Pracovníci
parkovacej služby budú označení oranžovými bezpečnostnými vestami a čiapkami. Na
organizovaní parkovania sa
budú podieľať aj príslušníci
Mestskej polície Detva v uniformách.
Z 54. ročníka Folklórnych
slávností
pod
Poľanou
v Detve budú zhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré budú zverejnené
v masovokomunikačných prostriedkoch mesta Detva www.
detva.sk, www.fspdetva.sk,
Detvianskych novinách a ostatných akreditovaných masmédiách. Viac informácií na
www.detva.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
Text: Zuzana Vrťová
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ELEKTROODPAD NEPATRÍ NA ULICU, ALE DO ZBERNÉHO DVORA

Stará práčka, ktorú sa už neoplatí opravovať. Chladnička,
čo nechladí… A možno aj
chladí, no jej dizajn nezodpovedá moderným štandardom.
Podobne televízor, rádio,
počítač… Rôzne zariadenia
z domácností majú jedno spoločné, veľmi, naozaj veľmi,
často končia len tak pohodené pri kontajneroch.
Stačí, že to urobí jeden občan
a o týždeň si rovnako vyrieši
problém aj jeho sused. Príklady priťahujú, nielen tie dobré.
Prečo nie, veď o starú práčku,
chladničku či televízor sa po
pár dňoch aj tak niekto „postará“. Nemusíme sa hanbiť,
že to práve náš odpad špatí
sídlisko či ulicu.
Pritom je to jednoduché:
v priestoroch Technických

služieb Detva je zberný dvor
na elektroodpad. Stačí ho
odviezť. „V zbernom dvore je
na vrátnici stála 24-hodinová
služba. Vrátnici sú upovedomení o tom, ktorý elektronický
odpad môžu zobrať,“ vysvetlil
vedúci Technických služieb
Detva Marián Stančík. Rozprávame sa o odpade z domácností, ktorý ľudia nehádžu

do nádob na smeti. Rozprávame sa o veľkom elektroodpade, ktorý veľmi často končí
pri kontajneroch. Áno, je to
lepšie riešenie, ako ho vyhodiť niekde vedľa poľnej cesty.
Áno, je to lepšie riešenie, ako
ho odviezť do hlbokého lesa
a ukryť medzi kríky. Lepšie
nemusí znamenať správne.
Ľudia spohodlneli. Nechce sa

im naložiť nespratnú chladničku do auta a odviezť ju na
zberný dvor. „Ľudia si zvykli,
že v pondelok sa robí po
meste zber nadrozmerného
odpadu,“ pomenoval možnú
podstatu problému Stančík.
Ako ich potom prevychovať?
Zrušíme pondelkový zber
a chladničky či práčky zmiznú
z ulice? Asi ťažko. Raz to však
niekto bude musieť urobiť.
Podobne pri smetiakoch končia staré stoličky, kreslá a niekedy aj celé obývacie steny.
„Niečo drevené sa dá recyklovať, no nie všetko. Napríklad drevo zo stavieb, ktoré
je znečistené od betónu, nám
nezoberie nikto,“ pripomenul
Marián Stančík.
Text a foto: Milan Suja

KÚPALISKO V DETVE OTVORILO LETNÚ SEZÓNU

Od júla 2019 môže verejnosť
každodenne využívať mestské kúpalisko v Detve.
Otváracie hodiny kúpaliska sú
každý deň od 9.00 h do 18.00
h. V piatok a v sobotu je na
kúpalisku večerné kúpanie,
vtedy je otvorené do 21.00 h.
Okrem dvoch bazénov pre
deti a jedného bazéna pre
plavcov a neplavcov kúpalisko ponúka aj detské šmýkačky, volejbalovú sieť či stánok

s občerstvením. Tam si návštevníci môžu kúpiť nápoje aj
jedlo.
Pred otvorením letnej sezóny
nechalo mesto Detva nanovo
vymaľovať bazény, obnovená
bola aj dlažba, bezpečnosť infraštruktúry. Kúpalisko môžu
návštevníci využívať celé letné prázdniny.
Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja

DO TOHTOROČNÉHO BEHU ZDRAVIA SA ZAPOJILO 398 BEŽCOV

Základná škola na Ulici obrancov mieru
884 v Detve dňa 5. júna 2019 usporiadala 6. ročník Behu zdravia. Podujatia sa
zúčastnilo 398 bežcov.
Boli to deti z detvianskych základných
škôl s pani učiteľkou Ľudmilou Ďuricovou

a pánom učiteľom Jánom Nosáľom i deti
materských škôl so svojimi pani učiteľkami, Gymnázium v Detve spolu s pánom
riaditeľom Pavlom Lalíkom a pani učiteľkou Alenou Dekrétovou.
Okrem školských zariadení sa do podu-

jatia zapojili aj zamestnanci Mestského
úradu v Detve, mestský poslanci Katarína Krekáňová, Gabriela Melichová,
Pavel Golian, Klub športovej gymnastiky
i dôchodcovia mesta.
Podporiť v pohybovej aktivite mladších
i starších prišiel aj bývalý žiak školy, hokejista Marek Ďaloga, ktorý sa porozprával so žiakmi, odpovedal na otázky a dodal im motiváciu ísť si za svojím snom.
Menší žiaci bežali v areáli školy 300-metrový okruh. Ostatní zabehli veľký okruh
jedného kilometra okolo letného štadióna.
Príjemnú atmosféru vytvárali bývalý žiak
Radovan Kučera a deviatak Samuel Golian svojimi hudobnými vstupmi. Pani
kuchárky pripravili chutné občerstvenie,
výborné halušky. Pri všetkých aktivitách
pomáhali deviataci.
Podujatie sa uskutočnilo s podporou
mesta Detva a firmy z Banskej Bystrice.
Podujatie bolo spolufinancované
z rozpočtu mesta Detva.
Text a foto: Jana Jedličková,
Tatiana Šufliarská
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ZAŽIARILI V ÚLOHE HVIEZDY
V jeden júnový večer, 12. júna
2019, v areáli Základnej školy
s Materskou školou A. Vagača v Detve v rámci verejného
podujatia zažiarili hviezdy.
Cieľom stretnutia bol totiž
vydarený pokus o vytvorenie
nadrozmerného
súhvezdia
Veľkej medvedice pomocou
ľudí a bateriek. Výzva k tvorivej pohybovej aktivite zarezonovala najmä u žiakov
spomínanej základnej školy
a študentov, rodičov a pedagógov z Gymnázia v Detve.
Teplá letná noc sa niesla
v príjemnej atmosfére pozorovania nočnej oblohy za účasti
členov Slovenského zväzu
astronómov.
Po úplnom zotmení sa všetci
zúčastnení postavili na vopred
starostlivo vymerané body súhvezdia a baterkami spoločne
svietili do oblohy. Zábery na-

snímané pomocou dronu tak
poskytli žiarivý výsledok. Veľká medvedica bola zároveň
aktom k významnému jubileu
Medzinárodnej astronomickej
únie, ktorá tento rok oslavuje
100 rokov.
Spoločné stretnutie mladých
ľudí v kontexte neformálneho vzdelávania určite nebolo
tento rok posledné. Karpatské
združenie altruistov Zvolen so
Správou Chránenej krajinnej
oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana totiž v budúcom
polroku bude v Podpoľaní
realizovať inovačný vzdelávací projekt s názvom Letom
svetom s Poľanou. Zámerom
je osloviť najmä dorastajúcu mládež, ktorá v súčasnej
dobe trávi svoj voľný čas viac
menej pri počítači a sociálne
väzby nadobúda výhradne
cez médiá. Kampaň preto vy-

zýva deti, žiakov, študentov
aby vyšli do prírody a počas
svojho voľna vyhľadávali krásy Poľany.
Projekt vytvára priaznivé podmienky a priestor pre zamyslenie sa nad hodnotami svojho
kraja a zároveň povzbudzuje
mladú generáciu k zdravšiemu
životnému štýlu a trávenie voľných chvíľ s kamarátmi.

Organizátori veria, že vytváraním plnohodnotných zážitkov
v podpolianskej prírode sa posilní puto detí s Biosférickou
rezerváciou Poľana, ich hrdosť a identita s krajinou, ktorá má vďaka značke UNESCO svetom uznávaný status.
Text: Lucia Miňová
Foto: Michal Vasil

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva
oznamuje

Zápis do jazykovej školy v školskom roku 2019 / 2020
od 26. augusta do 5. septembra 2019 od 14:00 do 15:30
v budove školy na 1. poschodí
do kurzov anglického jazyka pre všetky vekové kategórie
1. Prípravný kurz na Cambridge testy: PET, YLE, FCE, CAE - 40 hodín
2. Základný kurz pre začiatočníkov a pokročilých - 210 hodín
Viac informácií: www.zsstudt.edu.sk
Iný termín zápisu je možné dohodnúť telefonicky:
0903 997 957
Text: Margita Gajdošová

V júnovom čísle Detvianskych
novín, na strane 12 v článku
JEDNOTA DÔCHODCOV
NA SLOVENSKU ZORGANI-

OPRAVA A OSPRAVEDLNENIE

ZOVALA V DETVE ŠPORTOVÉ HRY, bol omylom uvedený ako hlavný rozhodca pán
Pavel Golian. Správne znenie

je: „Pod dohľadom hlavného
rozhodcu Ladislava Goliana
a pomocných rozhodcov sa
všetci súťažiaci snažili o čo

najlepšie výkony...“ Redakcia
sa za chybu ospravedlňuje.
Text: redakcia

Prijmite pozvanie na

FURMANSKÚ SÚŤAŽ ŤAŽNÝCH KONÍ O VALAŠKU
17. ročník Furmanskej súťaže ťažných koní o valašku
na amfiteátri v Detve
sobota 31. august 2019
Detvianske noviny - bezplatne distribuovaný mesačník o živote v Meste Detva. Vydavateľ v spolupráci s Mestom Detva a redakcia: TIK Detva, Námestie mieru 9, 962
12 Detva. IČO: 45 734 097 e-mail: tikdetva@tikdetva.sk, detvianskenoviny@tikdetva.sk (045/545 9087). Zodpovedná redaktorka: Mária Fekiačová (045/545 9087).
Číslo neprešlo jazykovou úpravou. Registrácia: MK SR, evidenčné číslo: EV 4386/11. ISSN 1338-9823

