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Perly novohradského folklóru

XXIII. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO NOVOHRADSKÉHO
FOLKLÓRNEHO FESTIVALU BOL TOHTO ROKU NIEČÍM VÝNIMOČNÝ.
OKREM KRÁSNYCH VYSTÚPENÍ TANEČNÍKOV A SPEVÁKOV
SME SA MOHLI TEŠIŤ AJ NA TROJDŇOVÝ PESTRÝ PROGRAM.
Otvárací koncert sa konal Alexandra Pivková a predseda
v priestoroch radnice, v ktorom BBSK Ján Lunter. Po príhovore
vystúpila jazzová formácia AMC pódium so svojím tanečno-diTrio a Ľudová hudba Stana Balá- vadelným predstavením obsadili
ža. Program pokračoval 27. júla folkloristi FS Krtíšan z Veľkého
v mestskom parku, kde sa konal Krtíša. Vrcholom tohto večera
remeselnícky jarmok pod zášti- bolo vystúpenie umeleckého sútou Ústredia ľudovej umeleckej boru Lúčnica (3x foto). „Program,
výroby. Popri jarmoku vystupo- s ktorým sme prišli, je výber z tvorvali folklórne súbory z okolitých by Štefana Nosáľa. Sú to jeho chomiest. Hlavný program slávnost- reografie a snažili sme sa mu nejane otvorila primátorka mesta kým spôsobom vzdať úctu za to, čo
nám zachoval, nakoľko pomaličky
uplynie rok odvtedy, ako nás pán
profesor opustil,“ prezradil umelecký vedúci Lúčnice Mikuláš Sivý.

v speve detí ľudových piesní Zlatá guľôčka.
„Samozrejme sme pripravili aj regionálny program, na ktorom sa
objavujú také diamanty z regiónu, ktoré sa môžu poskladať ako
čriepky z džbána, čo môže mať
význam v budúcnosti pre ďalšie
generácie,“ povedal režisér festivalu Roman Malatinec.

Na záver večera vystúpili zahraničné folklórne súbory FS Dúha-FS
Szivárvány z Maďarska, Kulturno
XXIII. ročník Medzinárodného
Umetničko Društvo „Đerdan“-Val- Novohradského folklórneho fesjevo zo Srbska a Troy O´Herlihy tivalu zorganizovalo mesto LučeIrish Dance Group z Írska. Výni- nec v spolupráci s Novohradským
Umelecký zážitok pokračoval močným programom sa predsta- osvetovým strediskom v Lučen28. júla krojovaným sprievodom vili folkloristi z FS Partizán, ktorí ci a Ústredím ľudovej umelecmestom, po ktorom nasledoval oslavovali 60. výročie založenia kej tvorby. Podujatie z verejných
program s názvom „Črepy z No- súboru. Celé podujatie sprevádzal zdrojov podporil Fond na podpovohradu“. Predstavili sa súbo- hovoreným slovom Lukáš Pelč.
ru umenia a Banskobystrický sary z Lučenca a okolia, ako napr.
mosprávny kraj.
FS Ipeľ a DFS Radosť z Lučenca,
DFS Jánošík a FS Jánošík z Fiľakova a ĽH pod vedením Ondreja
text a foto: Monika Nagyová
Molotu, sestry Sihelské z Poltára, víťazi regionálneho kola súťaže

XXIII. ročník
MNFF
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VII. Lučenské
hodovanie

MESTSKÝ PARK

12:00 - 20:00

VI. LUČENSKÁ LEGENDA
Rytieri, kone, súboje, starovekí bojovníci, stredoveká kuchyňa, dobová móda, hudba, stredoveký tábor,
rímske gladiátorské zápasy... a iné

771. VÝROČIE
PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O MESTE LUČENEC

23.8.

24.8.

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

18:00 – 18:30

ŠTVRTOK

Slávnostné otvorenie
VII. Lučenského hodovania –
narazenie pivného suda

18:30 – 23:00

Námestie republiky
10:00 - 12:00

Námestie republiky
10:00 - 12:00

ROCKOVÝ KOTOL –
revivalový večer

18:30 – 19:30
Kabát Revival

20:00 – 21:00

Pink Floyd revival

21:30 – 22:30

Team revival

Koncert dychovej hudby

12:30 - 13:30

ESO – osvedčená lučenecká kapela,
ktorá už roky nechýba na tomto
podujatí

14:00 - 15:00

The Band Of Groove – Jazz
funková muzička spríjemní
popoludnie....

16:00 - 17:00

Slávnostné odovzdávanie
ocenení mesta Lučenec

18:00 - 19:00

TRIPLER a hostia & MARIAN
GREKSA – známi lučeneckí muzikanti a ich hostia

20:00 - 21:00

NOVINKA NA HODOVANÍ

Vyhliadkový
vláčik
Vláčik bude odchádzať vždy
v celú hodinu od 10:00 do 12:00
a od 14:00 do 20:00.
Štart – vo štvrtok až sobotu z Nám.
republiky, v nedeľu od altánku
v mestskom parku. Jazda zdarma.
Deti do 14 rokov len v sprievode
dospelej osoby.

B PÓDIUM ROZPRÁVKOVÉ PÓDIUM

(CIRKUSOVÉ ŠAPITO
PRI MESTSKOM ÚRADE)
Piatok - 24. august

13:00 - 13:30

Mím Miroslav Kasprzyk –
Zahrajme si rozprávku (úvodné
interaktívne predstavenie)

13:45 - 14:30

BDNR – Princezná na hrášku

15:00 - 15:45

Divadlo Harry Teater – Priadka a kráľ

MÁRIA ČÍROVÁ
– Jedna z najvýraznejších
súčasných slovenských speváčok
a jej prvé vystúpenie v Lučenci

21:45 - 22:45

HEX – Popredná kapela,
ktorá momentálne slávi veľký
comeback. Na slovenskej
populárnej scéne pôsobí viac
než tridsať rokov

23:00 - 01:00

Julo Viršík Disco Show –
Legendárny rádiový DJ a jeho
najväčšie tanečné hity a šlágre

Sobota - 25. august

13:00 - 13:30

Mím Miroslav Kasprzyk Zahrajme si rozprávku (úvodné
interaktívne predstavenie)

13:45 - 14:30

Divadlo Babadlo – Ako sova líške bájky čítala

15:00 - 15:45

Divadlo na hojdačke – Na Zemi dobre mi

16:15 - 17:00

Divadlo Komika – O zlatej rybke

17:30 - 18:15

16:15 - 17:00

Divadlo Žihadlo – Klaun Pepele

17:30 - 18:15

Moderuje a zvoláva: Miroslav
Kasprzyk + prekvapenie - zábava
s Brumíkom pri šapito (obidva dni).

Divadlo Bum Bác – Slncový kôň
Divadlo ŽuŽu – Ako chrániť prírodu

www.kultura.lucenec.sk

FOLKLÓRNE DOPOLUDNIE
– vystúpenie folklórnch súborov
a ľudových hudieb

12:30 - 13:30

LCB – obľúbené a nestarnúce
české country a trampské pesničky
v podaní skvelej kapely

15:00 - 18:00

SOBOTA

Live DJmixing Warm up – DJ )
naživo mixuje hity a oboznamuje
s programom

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

PIATOK

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

Námestie republiky
15:00 – 18:00

25.8.

Európsky deň v Lučenci –
oslava Európskeho dňa - program
partnerských miest, dobeh účastníkov Medzinárodného novohradského maratónu, krst knihy „Bitka
pri Lučenci“, premietanie filmu
SÁMSKA KRV, víťaz filmovej ceny
LUX za rok 2017, ktorú každoročne
udeľuje Európsky parlament, Kino
Apollo o 18.30 hod., vstup zdarma

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

štvrtok, piatok, sobota
(23. - 25. august)
VII. ročník Pivného festu 2018.
Je možnosť využiť ponuky 9
pivných stanov/občerstvenie
(Heineken, Staropramen, Čierna
hora, Pernstejn, Topvar, Urpiner,
Karpát, Franz, Poutník/Svijany).
Celkový počet druhov pív: 68!
Tento počet nemusí byť definitívny.
Námestie republiky

štvrtok a piatok (23. - 24. august)
Lučenský jarmok
(325-ročná tradícia) za účasti
mnoho predajcov zo Slovenska,
Maďarska,
Českej republiky, Poľska, Peru.
Ul. T.G. Masaryka

18:00 - 18:30

štvrtok a piatok (23. - 24. august)
Pouličný kinematograf
premietanie filmov – VSTUP
VOĽNÝ
Štvrtok 20:00 Čiara
22:00 Jízda
Piatok
20:00 Pelíšky 		
22:00 Cuky a Luky
Radničné námestie, Herzova 1

19:00 - 21:00

piatok 24.8.2018
13:30
Slávnostné odovzdanie diela projektu
„1:1 Workshop“ v mestskom parku

Promenáda automobilových
veteránov – na čele kolóny staré
nákladné auto s kapelou

KORD – lučenecká kapela zahrá
známe hity slovenskej a českej
hudobnej scény

22:00 - 24:00

Jungle label – funky skupina
z Košíc
C PÓDIUM TRUCK STAGES
(Ulica T. G. Masaryka)

21:00 - 02:00

VII. MEGA STREET DANCE
PARTY
MINISTRY of FUN DANCE STAGE 1
Decibely tanečnej muziky, skvelá
zábava, špičkoví DJ´s! Dve pódiá
s „namakaným“ zvukom a svetlami
sľubujú nevšedný tanečný zážitok!
Táto skvelá akcia je od roku 2016
zapísaná ako najväčšia pouličná
párty na Slovensku aj v oficiálnej
knihe netradičných rekordov!
LC´S ALL STARS DJ´S CREW -

DANCE STAGE 2
Obľúbených lučeneckých DJ´s
budete počuť hrať tak, ako ich
nikde inde nemáte možnosť počuť!

Počas Lučenského hodovania
bude sprístupnená Synagóga
v mimoriadnych otváracích
hodinách od 10:00 do 20:00

sobota 25.8.2018

8:00 - 13:00

VI. Majstrovstvá okresu a priľahlého vesmíru vo varení BABGUĽÁŠU
III. Medzinárodný novohradský maratón Salgótarján – Lučenec s cieľom
v Lučenci pri nemocnici

12:00

SPEEDtrial – Atraktívne preteky
bicyklových špeciálov na prekážkovej trati

14:00

Lučenec Extreme Balance Challenge
– vytváranie netradičného rekordu v
jazde na bicykli po koľajnici
Ul. T.G. Masaryka

12:00 - 18:00

VI. Fotrova kára
Výstava veteránov
Ul. T.G. Masaryka

18:00 - 19:00

Promenáda veteránov
pri Námestí republiky

štvrtok, piatok, sobota, nedeľa
(23. - 26. august)
Príbehy 20. storočia
putovná výstava príbehov občanov,
ktorí sa stali hrdinami našej pamäti národa
pred Divadlom B. S. Timravy

www.lucenec.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Primátorka opäť vo
volebných obvodoch
V MESIACI JÚL 2018 BOLA ZA ÚČASTI
PRIMÁTORKY MESTA ALEXANDRY PIVKOVEJ
A ĎALŠÍCH ZÁSTUPCOV MESTSKÉHO ÚRADU
VYKONANÁ OBHLIADKA VO VOLEBNOM
OBVODE Č. 6. PRIORITNE BOLA OBHLIADKA
ZAMERANÁ NA SÍDLISKO RÚBANISKO III A OKOLIE.
Mesto Lučenec na vyššie
uvedenom sídlisku a v okolí zabezpečovalo za posledné
obdobie rokov 2014 - 2018 nasledovné úpravy:
- Oprava poškodeného chodníka
na Rúbanisku III pri bytovom
dome č. 5
- Oprava poškodeného chodníka,
parkoviska a dažďových vpustí
na Rúbanisku III pri bytovom
dome č. 3 (zámková dlažba)
- Zhotovenie nového súvislého
asfaltového krytu za bytovým
domom L7
- Rozšírenie vozovky a oprava
priľahlých chodníkov pri predajni Cent spolu aj s úpravou
organizácie dopravy
- Oprava výtlkov na miestnych
komunikáciách v rámci obvodu
- Oprava nespevnených komunikácií pri radových garážach
- Zhotovenie projektovej dokumentácie a vybavenie inžinierskej
činnosti na stavbu „Rekonštrukcia chodníkov vo vnútrobloku
pri vchodoch č. 24 - 31 a 32 - 39“
- Oprava poškodených chodníkov
v rámci obvodu, napr. pri Domove dôchodcov AMBRA, pri
autobusovej zastávke oproti bytovému domu L7, pri bytovom
dome č. 6, oproti vchodu č. 14,
medzi vchodmi č. 23 a 24 a pod.
- Súvislá oprava chodníkov na Rúbanisku III pri bytovom dome č.1
(asfalt), pri bytovom dome č. 2
(zámková dlažba), pri sánkovacom
kopci, pri bývalej knižnici a pod.
- Riešenie odvodnenia, zhotovenie odvodňovacieho rigolu a
príjazdu pri bytovom dome č. 2
- Zhotovenie odvodňovacieho rigolu pri bytovom dome č. 5
- Sfunkčnenie dažďovej vpuste
a výmena ležatého potrubia pri

výškovom bytovom dome č. 1
- Zabezpečenie nového zvislého
dopravného značenia (napr. na
križovatke neďaleko sánkovacieho kopca)
- Dopĺňanie nového a obnova starého vodorovného dopravného
značenia (napr. v križovatke
Budovateľov a vnútrobloková
prístupová komunikácia pri
sánkovacom kopci
- Vyznačovanie vyhradeného státia
pre osoby s pohybovým postihnutím, napr. pri bytovom dome
č. 6 a pod.
- Čistenie rigolov a dažďových
vpustí, ako napr. za bytovým
domom č. 24 - 31
- Dopĺňanie novej detskej zostavy a hojdačiek, smetného koša
vo vnútrobloku Rúbaniska III
- Zhotovenie projektovej dokumentácie a vybavenie inžinierskej činnosti na stavby „Úprava
detských ihrísk vo vnútrobloku č.
24 - 39 a pri bytovom dome č. 5“
- Participácia na rekonštrukcii bývalého schátralého objektu na
Rúbanisku III a následné vybudovanie nových bytov spolu s parkoviskom a osvetlením
- Zriadenie vysunutej kancelárie
Mestského úradu na Rúbanisku
- Sfunkčnenie osvetlenia pri bytovom dome č. 5 a 6
- Úprava vzrastlej zelene v predmetnej lokalite, odstraňovanie
náletov, napr. za bytovým domom č. 9 - 17 a 40 - 46, kotolňou a garážami
- Rozširovanie kvetinovej výzdoby - výsadba nového kvetinového
záhona oproti bytovému domu L7
(pri pizzerii Romantik), osadenie
surfínií na stĺpy osvetlenia, dopĺňanie a následná výsadba betónových kvetináčov (pri L7, ...)
- Výsadba stromov v predmetnom

Chodník s parkoviskom
a prekrytým kontajnerovým
stanovišťom pri byt. dome č. 3.
obvode, napr. pri bytovom dome
č. 6, 40 - 46 a pod.
- Odstránenie zdevastovaných
bývalých záhradiek za bytovým
domom č. 9 - 11 pri poli a dočisťovanie priestoru okolo kotolne a za bytovým domom č. 9 - 17
- Zhotovenie pákovej studne pri
bloku č. 7
- Zhotovenie nových prekrytých
uzamykateľných kontajnerových stanovíšť spolu s úpravou
spevnených plôch na Rúbanisku
III (napr. pri bytovom dome č. 3)
- Zhotovenie projektovej dokumentácie a vybavenie inžinierskej činnosti na stavbu „Polopodzemné kontajnerové stanovište
na Rúbanisku III medzi bytovými domami č. 1 a 2“
- Výmena a dopĺňanie zberných
1100-litrových nádob na odpad,
napr. pri bytovom dome č. 5
- Dopĺňanie a výmena betónových
odpadkových košov, napr. medzi bytovými domami č. 5 a 7, vo
vnútrobloku byt. domu č. 24 - 31
- Umiestnenie novej konzoly na
osádzanie vianočného stromu na
Rúbanisku III neďaleko tržnice
- Odstraňovanie poškodených
oceľových sušiakov a nefunkčných stĺpikov spolu s betónmi
vo vnútrobloku za bytovým domom č. 24 - 31
Okrem vykonaných prác
a činností boli počas obhliadky
zistené nasledovné nedostatky,
požiadavky obyvateľov a prijaté opatrenia na zveľadenie
kontrolovaných lokalít:
- Zabezpečenie realizácie zhotovenia polopodzemného kontajnerového stanovišťa medzi bytovými
domami č. 1 a 2 v súlade so zhotovenou PD- Zabezpečenie úprav

detských ihrísk vo vnútrobloku
č. 24 - 39 a pri bytovom dome č. 5
- Príprava podkladov pre opravu
betónového, resp. asfaltového
detského ihriska pri bytovom
dome č. 6
- Príprava podkladov pre vyznačenie priechodov pre chodcov
v lokalite Rúbaniska III (súhlas
ODI Lučenec a pod.)
- Zhotoviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníka
pozdĺž Domova dôchodcov AMBRA a bytového domu č. 40 - 46
- Upraviť nespevnený chodník
neďaleko bytového domu č. 6
- Ďalej opravovať poškodené komunikácie (výtlky) v rámci obvodu
- Zhotoviť ďalšie prekryté uzamykateľné a polopodzemné kontajnerové stanovištia
- Riešiť kontajnerové stanovište
(2 veľkokapacitné kontajnery)
pri kotolni
- Naďalej dočisťovať verejné
priestranstvá v rámci predmetného obvodu (napr. nálety,
smeti a pod.)
- Zabezpečiť ďalšie opravy a dopĺňanie lavičiek v predmetnej lokalite
- Riešiť obnovu autobusovej zastávky oproti bytovému domu L7
- Prostredníctvom Mestských novín upovedomiť obyvateľov na
termín vykladania objemného
odpadu, t. j. len deň pred vývozom objemného dopadu. Samotný
vývoz je realizovaný vždy každý
párny týždeň v pondelok
V prípade ďalších podnetov
a návrhov informujte poslancov svojho volebného obvodu.

text a foto: Robert Ladoš
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Rekonštrukcie ciest a chodníkov
v meste Lučenec
pokračujú
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Práce na fasáde budovy kina Apollo
pokračujú podľa plánu.

Pohľad na Jókaiho ulicu
Mesto Lučenec pokračuje aj v roku 2018
v realizácii ďalších rekonštrukcií ciest v meste.
Po zhotovení rekonštrukcií, ako napr. Ul. J.
A. Komenského, F. Lehára, časť Ul. L. Mocsáryho, Ul. Dr. Herza, Ul. Begova, Rúbanisko
II pri bloku A, C, Ul. železničná, úsek B, vás
touto cestou chceme informovať o ďalšej
stavbe a tou je „Rekonštrukcia Ul. Jókaiho,
Lučenec, úsek A“.

Vonkajšie steny
budovy kina Apollo
sa už opravujú

zastupiteľstve, sú vo výške 280 000 € s DPH
s tým, že stavba by sa mala začať koncom augusta a začiatkom septembra 2018 a práce by
Počas letných školských prázdnin sa v kine
mali byť dokončené do dvoch-troch mesiacov. Apollo nepremieta, keďže mesto Lučenec už
pokračuje v komplexnej revitalizácii centra
PRIBUDNÚ ĎALŠIE ZREKONŠTRUOVANÉ
mesta. Postupne tak počas týchto mesiacov
ÚSEKY CIEST A CHODNÍKOV
na budove kina Apollo vymenia okná a žalúV tomto období sa realizujú práce v lokali- zie, opraví sa fasáda, v okolí budovy sa osadia
tách: Ul. železničná (úsek C), Ul. továrenská nové prvky. Fasády (vonkajšie steny budovy)
v úseku od Gemerskej cesty až po Ul. Samu- dostanú nový vzhľad. Pred vstupnou časťou
Vyššie uvedená stavba bude v prvej etape ela Mikovíniho, vnútrobloková cesta na Rú- už pribudla tematická lavička v tvare filmu.
pozostávať z komplexnej rekonštrukcie Ul. banisku II za blokmi K, L, M spolu s dobudoJókaiho v úseku od križovatky Novohrad- vaním chodníka k Lidlu.
text a foto: Ján Šnúrik
Avšak mesto Lučenec v tomto roku ešte pláskej ulice (kino Apollo) až po zrekonštruovanú križovatku Ulica železničná. V uvedenom nuje realizovať (okrem Jókaiho ulice) ďalšie
úseku sa postupne upravia podkladové vrs- rekonštrukcie ciest a chodníkov, ako napr.:
tvy spevnených plôch, zabezpečí odvodne- rekonštrukcia Ul. maloveská, rekonštrukcia
nie ciest, chodníkov a samostatne budú od- chodníkov - Rúbanisko III za blokmi L2 a L6,
vedené aj dažďové vody z priľahlých objektov. rekonštrukcia chodníka na Ul. Vajanského
Pribudne nové osvetlenie, parkovacie miesta pri bytovom dome č. 24 - 36 a ďalšie.
(pozdĺžne a kolmé státie), dopravné značenie.
ZAČIATOK STAVEBNÝCH PRÁC
Realizácia a riešenie spevnených plôch bude
RÚBANISKO II BLOK C
bezbariérové. Nové chodníky budú rozšíreVážení občania, pozývame vás na verejnú
Mesto Lučenec oznamuje začatie stavebných prezentáciu návrhov projektu „1:1 WORKné. Komunikácia bude pre vozidlá obojsmerná. Mesto Lučenec bude aj v tejto lokalite prác stavby „Oprava vnútroblokovej komu- SHOP“, ktorá sa uskutoční 17.8.2018 o 13:00
klásť dôraz na skľudnenie dopravy a zlepše- nikácie a chodníkov na Rúbanisku II pred bl. pri altánku v mestskom parku.
nie komfortu pre chodcov. Chodníky a par- C v meste Lučenec“. Predpokladaný termín
Projekt realizuje mesto Lučenec v spolukovacie miesta budú zhotovené zo zámkovej prác je od 8.8. do 15.9.2018. Žiadame účast- práci OZ YOUNG FOLKS LC a OZ WOVEN
dlažby, kde farebnosť dlažby bude nadväzovať níkov cestnej premávky, užívateľov bytov a je zameraný na realizáciu drevených umena okolitý priestor, oba jazdné pruhy (oboj- a prevádzok o zhovievavosť a rešpektovanie leckých objektov a ich umiestnenie v mestsmerná premávka) budú asfaltové. Zrealizo- prenosného dopravného značenia.
skom parku v Lučenci.

Prezentácia návrhov
projektu
1:1 WORKSHOP

vaná bude aj obnova zvislého a vodorovného
značenia, nezabudne sa ani na sadové úpravy. Predpokladané náklady na komplexnú
rekonštrukciu vyššie uvedenej stavby (prvá
etapa - A), ktoré boli schválené v mestskom

text: Ján Šnúrik
vizualizácia: Peter Kollár

text: Michaela Hrnčiarová
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Verejné priestranstvo s novým názvom

RADNIČNÉ NÁMESTIE

Mnohí Lučenčania si už iste všimli, že v blíz- priestranstvu tvorenému prvkami drobnej
kosti pamiatkovej zóny Námestia Kubínyiho architektúry pri radnici na Ulici Dr. Herza,
v Lučenci bola na Ulici Dr. Herza vynovená ktorá má reprezentatívny charakter, určili
historická radnica. Súčasťou revitalizácie boli názov RADNIČNÉ NÁMESTIE.
terénne úpravy a výsadba zelene, veľkoploš“Navrhované názvy ulíc a verejného priestranná maľba na stene priľahlej budovy, vybudo- stva boli dané na širokú diskusiu prostrednícvanie oporných múrov, oplotení a zábradlí, tvom Mestských novín. Fyzické osoby a právako aj nové osvetlenie či zhotovenie vodných nické osoby sa k návrhu mali možnosť vyjadriť
prvkov vo forme jazierka a studne. Za radni- do konca októbra 2017. K uvedenému termínu
cou zároveň vzniklo nové parkovisko s vyše nebol doručený ani jeden návrh, podnet, pripo40 parkovacími miestami.
mienka,” uvádza komisia vo svojej správe s tým,
Vlani revitalizovali priestor oproti radni- že pri výbere názvov brala okrem iného zrece, ktorý dostal oficiálny punc na poslednom teľ na miestne označenie územia v minulosti.
minuloročnom zasadnutí mestského zastupiLučenec sa tak môže pochváliť ďalším, už
teľstva. Poslanci schválili Všeobecne záväz- šiestym námestím. K Námestiu republiky,
né nariadenie mesta Lučenec o určení názvov Smetanovmu námestiu, Námestiu Kubínyisiedmich novovzniknutých ulíc a verejných ho, Námestiu Tuhárskemu, Námestiu Artézpriestranstiev mesta Lučenec. Verejnému skych prameňov pribudlo Radničné námestie.

Prekryté uzamykateľné kontajnerové
stanovištia naďalej pribúdajú
•
•
•
•

Námestie republiky 2
Majakovského 2-12
Komenského 24
Továrenská 13

V tejto dobe prebieha príprava ďalších stanovíšť (zhotovovanie oceľových konštrukčných prvkov a úprava spevnených plôch):
• Cintorínska 5,7
• Pivničný rad 6
• Továrenská 23
• Továrenská 1-11
Mesto Lučenec z dôvodu zvýšenia čistoty,
hygienických a estetických kritérií pristúpilo ešte v roku 2014 k pilotnému projektu
zhotovovania prestrešených uzamykateľných kontajnerových stanovíšť. V rozmedzí rokov 2014 - 2017 zabezpečilo zhotovenie spolu 25 takto upravených stanovíšť.
V roku 2018 je v rozpočte mesta Lučenec
vyčlenených na zhotovenie prekrytých uzamykateľných stanovíšť 80 tisíc eur. Prekryté uzamykateľné stanovištia sa zhotovujú na
základe došlých žiadostí od obyvateľov mesta
(tieto musia obsahovať uznesenia z domových
schôdzí s potvrdením nadpolovičnej väčšiny
obyvateľov k súhlasu na zhotovenie prekrytého uzamykateľného stanovišťa) a taktiež s prihliadnutím na komplexné revitalizácie okolia.
Konkrétne v roku 2018 mesto Lučenec
zabezpečilo zhotovenie a úpravu nasledovných prekrytých uzamykateľných stanovíšť.
Jednalo sa o lokality:

V týchto dňoch v areáli Radničného
námestia osadili nové prvky, ktoré
zdobia nové verejné priestranstvo.
text a foto: Ján Šnúrik

Po nadobudnutí
účinnosti zákona
po novom!
Vážení spoluobčania, mesto Lučenec, zástupcovia Zboru pre občianske záležitosti pri
MsZ v Lučenci svojim občanom pravidelne
zasielali písomné blahoželania pri významných životných jubileách (75, 80, 85 a 90 rokov), pri ktorých sme jubilantov pozývali do
obradnej siene na malú slávnosť.
Vzhľadom k tomu, že od mája 2018 je v platnosti nový zákon na ochranu osobných údajov, nie je možné, aby sme vás osobne kontaktovali. Preto sa na vás obraciame s prosbou,
aby ste nás v prípade záujmu o občianske obrady a slávnosti oslovili vy.

Mesto Lučenec aj v roku 2019 plánuje pokračovať v budovaní uzamykateľných kontajnerových, resp. polopodzemných kontajnerových stanovíšť a vyčleniť finančné
prostriedky na zhotovenie ďalších stanovíšť.
Nakoľko cieľom projektu prestrešených uzamykateľných kontajnerových stanovíšť je prioritne riešiť čistotu a eliminovať neporiadok
pri zberných nádobách, mesto Lučenec žiada
obyvateľov, aby si svoje prístrešky uzamykaPri príležitosti životného jubilea, jubilejli a následne v týchto uzamknutých priestoného
sobáša alebo inej významnej slávnosti
roch zabezpečovali čistotu.
radi
pre
vás bezplatne pripravíme slávnostDo uzamykateľných kontajnerových stané
prijatie
v obradnej sieni mesta.
novíšť budú v druhej polovici mesiaca august
Kontaktujte
nás na Mestskom úrade v Luumiestňované 240-litrové hnedé zberné náčenci,
oddelení
školstva, sociálnych vecí, kuldoby určené na zber biologicky rozložiteľtúry
a
športu,
kancelária
číslo dverí 147 alebo
ného odpadu.
e-mailom: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk, tel. 43 072 32, 0905 614 782.
text: Jarmila Fekiačová
foto: Ján Šnúrik

text: Renáta Libiaková Peržeľová
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Mestskí policajti
budú spolupracovať
so štátnou políciou
V dnešnom vydaní sa budeme viac venovať
bezpečnostnej situácii na sídlisku Rúbanisko
II. Podľa viacerých ohlasov a námetov obyvateľov žijúcich v tejto lokalite sme pri tejto príležitosti oslovili náčelníka Mestskej polície
v Lučenci Jána Tučeka, ktorý nám viac „otvoril“
tému bezpečnostnej situácie na Rúbanisku II.
„Príslušníci Mestskej polície (MsP) Lučenec
v tejto lokalite za rok 2017 riešili celkovo 86
priestupkov, z toho bolo 8 priestupkov za znečisťovanie verejného priestranstva, 37 priestupkov s nakladaním s odpadom, 37 priestupkov
za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a 4
priestupky proti verejnému poriadku,“ povedal
v úvode Ján Tuček.

(obchodnej zóny), ako aj v chátrajúcom objekte
bývalých potravín na Ulici budovateľov, či pri
Poliklinike alebo pred Ubytovňou. Títo neprispôsobiví obyvatelia okrem iného od rána do
večera vysedávajú na lavičkách pri detských
ihriskách, znečisťujú okolie. Zaberajú miesta
rodičom, ktorých deti sa hrajú v uvedených
detských areáloch. „Vieme aj o tejto časti Rúbaniska, kde dochádza k najčastejšiemu sústreďovaniu sa neprispôsobivých občanov. Hliadka MsP pravidelne aj niekoľkokrát denne rieši
okrem iných priestupkov aj situáciu na úseku
znečisťovania verejného priestranstva, no po
napomenutí a výzve, aby neporiadok po sebe
odstránili, sa presunú do iných lokalít, napríklad pred Drogériu (Rúbanisko III),“ pokračoval náčelník Tuček.

ČASTÉ HLUČNÉ „PIKNIKOVANIE“
Obyvatelia tejto časti mesta sa sťažujú na časté hlučné „piknikovanie“ bezdomovcov požívajúcich alkohol na verejných priestranstvách.
Najčastejšie ich vídavame pri novinovom stánku pri autobusovej zastávke oproti bankomatu

DOHODA O SPOLUPRÁCI
Pretrvávajúce problémy s bezpečnostnou situáciou na sídlisku Rúbanisko bude mestská
polícia riešiť spoluprácou s hliadkami štátnej
polície. Len pred pár dňami sa uskutočnilo ich
stretnutie, na ktorom sa dohodli. „Na základe

listu adresovanému Okresnému riaditeľstvu PZ
SR Lučenec bolo zorganizované stretnutie so
zástupcom riaditeľa Obvodného oddelenia PZ
Lučenec, na ktorom bola dohodnutá spolupráca pri riešení bezpečnostnej situácie na Rúbanisku. Hliadky obvodného oddelenia nasmerujú
svoju činnosť aj do lokality medzi bytovkami so
zameraním sa najmä na „obchodnú zónu“ a na
problémové bytovky s vytipovanými vchodmi.
Vzhľadom na uvedené pretrvávajúce problémy
mestská polícia posilní hliadkovú činnosť v tejto lokalite, najmä vo večerných hodinách a to
vysielaním motorizovaných a aj peších hliadok,
pričom do tejto lokality sú v mesiacoch, kedy to
poveternostná situácia dovoľuje, velené aj cyklohliadky a to najmä v popoludňajších hodinách,“
vysvetlil Ján Tuček.
PODNETY PRIJÍMAJÚ V KANCELÁRII
PRVÉHO KONTAKTU
V súvislosti s Rúbaniskom II dávame do povedomia našim čitateľom Kanceláriu prvého
kontaktu mesta Lučenec, v ktorej každý štvrtok v dobe od 14:00 do 16:00 je príslušník MsP
pripravený prijať podnety občanov, prípadne
zodpovedať na otázky týkajúce sa bezpečnostnej situácie a práce mestskej polície.
NETREBA BYŤ ĽAHOSTAJNÍ, PÁCHANIE
KRIMINALITY OZNÁMTE NA LINKU 159...
Na záver chceme požiadať obyvateľov Rúbaniska, aby neboli ľahostajní k dianiu na ich
sídlisku a aby páchanie kriminality oznamovali
na bezplatnú linku MsP Lučenec 159, prípadne aj na linku 158. Mestská polícia bude všetky
oznámenia riešiť v rámci svojich kompetencií.
text a foto: Ján Šnúrik

PREVENCIA KRIMINALITY

Zo 122 osôb malo pozitívny výsledok
až 47 mladistvých a 7 maloletých!
Mestská polícia v Lučenci v zmysle zákona až 49 mladistvých a 7 maloletých. U niektorých
č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním al- sú hodnoty nízke od 0,05 mg/l, ale pohybujú sa
koholických nápojov, o zriaďovaní a prevádzke až po 0,93 mg/l, čo predstavuje skoro 2 promile
protialkoholických záchytných izieb a doplnku alkoholu. Žiaľ, až v 4 prípadoch sme museli prizákona 214/2009 z.z. organizuje kontroly podá- volať sanitku rýchlej zdravotníckej pomoci, navania a požívania alkoholických nápojov osobám koľko sa jednalo o vážnu intoxikáciu alkoholom.
mladším ako 18 rokov, t. j. mladistvým a maloleV prípade, že kontrolovaná osoba nevie hodtým, ako aj samotnú kontrolu mladistvých a ma- noverne preukázať svoju totožnosť, a teda aj svoj
loletých. Tieto osoby nesmú požívať alkoholic- skutočný vek, môžu ju príslušníci mestskej polície
ké nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné predviesť na útvar za účelom zistenia totožnosti.
podrobiť sa dychovej skúške testovacím prístro- Udelili sankcie zákazu
jom na zistenie týchto látok. Zároveň osoby mlad- navštevovať miesta s alkoholom
šie ako 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru
Mestská polícia oznamuje, v zmysle zákosvojich zákonných zástupcov po 21:00 na verej- na, tieto správne delikty príslušným obecným
ne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú a mestským úradom v mieste trvalého bydlisalkoholické nápoje.
ka zistenej osoby a zároveň zasiela oznámenie
K 4 prípadom privolali sanitku
aj príslušnému úradu práce a sociálnych veci.
V prvom polroku 2018 sa dychovej skúške pod- Nakoľko u niektorých mladistvých bolo zisterobilo 122 osôb, z toho s pozitívnym výsledkom né opakované požívanie alkoholických nápojov,

Mestská polícia v Lučenci organizuje kontroly
podávania a požívania alkoholických
nápojov v jednom z miestnych barov.
bola im udelená sankcia zákaz navštevovať verejne prístupné miesta, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje. Porušením tohto zákazu sa
mladistvý dopúšťa priestupku v zmysle §30 ods.
1 /c, za ktorý je možné uložiť v blokovom konaní
pokutu do 60 eur alebo oznámiť priestupok na
správne konanie.

text: Dana Domoková, MsP Lučenec
foto: Ján Šnúrik
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Okienko EÚ

Leto v EÚ s novými
digitálnymi právami
Toto leto si môžu európski ob- • od decembra bude mať každý
čania užívať viac digitálnych práv
prospech z voľného toku iných
ako kedykoľvek predtým.
ako osobných údajov, keďže sa
umožní prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám
Sú to tieto digitálne práva:
• od júna 2017 sú zrušené roauchovávania a spracovania údamingové poplatky v EÚ: na cesjov v EÚ. Podnikatelia budú
tách telefonujete za rovnakých
mať zasa právo rozhodnúť, kde
podmienok ako doma, od zrušev EÚ chcú uchovávať a spracúnia roamingových poplatkov sa
vať všetky druhy údajov.
v EÚ spotrebovalo viac než päť- • od 3. decembra budú môcť Eunásobné množstvo dát a uskurópania nakupovať online bez
točnilo sa takmer 2,5-krát viac
neopodstatnenej diskriminátelefonátov;
cie bez ohľadu na to, kde v EÚ
• od apríla 2018 majú spotrebitesa nachádzajú.
lia prístup k online obsahovým • od roku 2019 sa zlepší porovslužbám, ktoré si predplatili
nateľnosť a znížia ceny za cev domovskej krajine, aj v oszhraničné doručovanie balíkov.
tatných krajinách EÚ (vrátane • dohodnuté pravidlá o dani z prifilmov, seriálov a športových
danej hodnoty v kontexte elekprenosov – informačný prehľad);
tronického obchodu umožnia
• od 25.mája 2018 je vďaka novým
podnikateľom vyriešiť všetky
pravidlám ochrany údajov v EÚ
potreby v oblasti cezhraničných
bezpečné prenášať osobné údaplatieb DPH na jednom online
je medzi poskytovateľmi služieb.
portáli a vo vlastnom jazyku
Spotrebitelia majú právo vedieť,
či ich osobné údaje unikli, ako
Európsky kódex elektronickej
sa zhromažďujú a rovnako ich komunikácie poskytne právo jedúdaje môžu byť na požiadanie noduchšie meniť poskytovateľov
vymazané;
internetových a telekomunikač• od jari 2016 sa uplatňujú pra- ných služieb. Zároveň budú môcť
vidlá neutrality siete, vďaka v prípade núdze na mobilný tečomu majú všetci Európania lefón prijímať verejné výstrahy.
prístup k otvorenému internetu. Zaručuje to ich slobodu
Aktualizované pravidlá pre aua vylučuje diskrimináciu pri diovizuálne médiá Európanom
výbere obsahu.
prinesú právo na bezpečné online prostredie, ktoré ich bude
chrániť pred podnecovaním k násiliu a nenávisti, terorizmom, detskou pornografiou, rasizmom
a xenofóbiou.

text: zdroj ZEK v SR

Čoskoro pribudnú aj ďalšie
digitálne práva:
• od septembra budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú
identifikáciu (eID) na prístup
k verejným službám v celej EÚ;

Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.

Mega street dance párty
bude bezpečnejšia....
Obľúbená súčasť podujatia Lučenské hodovanie - Mega street
dance párty sa vo svojom siedmom ročníku dočká niekoľkých zaujímavých zmien. K týmto zmenám sa mesto Lučenec rozhodlo pristúpiť najmä kvôli zvýšeniu bezpečnosti baviacich sa návštevníkov.
Organizátori Lučenského hodovania sa každoročne snažia zvyšovať úroveň tohto veľkolepého podujatia, a nie je to inak ani v prípade oficiálne uznanej najväčšej pouličnej párty na Slovensku.

VSTUP MOŽNÝ LEN
S ROZLIŠOVACOU PÁSKOU!
Počas tohto ročníka bude navýšený počet členov SBS. Na podujatie bude dozerať aj mestská polícia a štátna polícia. Všetky vstupy
na miesto podujatia, teda Masarykovu ulicu budú kontrolované členmi SBS. Vstup do areálu
párty bude možný len s rozlišovacou páskou na ruke. Pásku si
bude nutné zakúpiť za symbolické
3 eurá. Nejedná sa však o vstupné v pravom slova zmysle, nakoľko ku každej páske návštevník dostane kupón v hodnote 3,5
eur, ktorý bude možné zameniť za
nápoje v stánkoch RedBull. Táto
spoločnosť je aj partnerom celého podujatia.
Tak ako všade inde vo svete pri
podobných podujatiach, tak aj
počas tejto párty bude pri vstupe SBS kontrolovať návštevníkov,
aby do areálu nevnášali nevhodné
predmety, zbrane, sklo a podobne.
Všetky tieto opatrenia sú robené
v prvom rade a výlučne len kvôli
bezpečnosti návštevníkov. Vstup
na Pivný festival a iné podujatia
v rámci Lučenského hodovania
ostáva samozrejme voľný!
Organizátori ďakujú návštevníkom za porozumenie, zhovievavosť a želajú všetkým, čo prídu, vynikajúcu zábavu!
text: Stanislav Spišiak ml.

POZOR NA TIETO
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
- vstupenky sa kupujú pri vstupe
od ČSOB a od Železničnej ulice
- cena vstupenky je 3 eurá (ku každej vstupenke je kupón na nápoje
v hodnote 3,5 eur)
- vstupenku je možné si zakúpiť aj
na internete na www.kultura.lucenec.sk alebo v MIC Lučenec
- vstupenku si bude možné zakúpiť
aj v označenom stánku na Pivnom
festivale (Námestie republiky) od
23.8.2018 do 25.8.2018 (všetky
dni od 10:00 do 23:00)
- každý návštevník musí byť viditeľne
na ruke označený reflexnou páskou, ktorú dostane ku vstupenke
- návštevník zakúpením vstupenky
potvrdzuje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami návštevy VII.
Mega street dance párty
- zákaz nosenia sklenených fliaš
a pohárov, nápojov v akýchkoľvek obaloch (plast. fľaše, plechovky a podobne)
- zákaz užívania nelegálnych drog
a omamných prostriedkov v akejkoľvek forme
- zákaz nosenia zbraní, dlhých predmetov, ostrých predmetov, nožov,
tyčí, paralyzérov, slzotvorných
plynov a podobne
- podrobné pravidlá pre správanie
sa účastníkov na Mega street dance párty 25. augusta 2018 budú
zverejnené pri vstupoch do areálu a aj na www.lucenec.sk, či na
Facebooku mesta Lučenec.
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Veselé ihrisko

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

Merida Road Cup

2018

CK Rimavská Sobota, Občianske združenie-Novohrad, Haličské
občianske združenie, mesto Lučenec usporiadajú 1. septembra 2018
so štartom a cieľom v Zbrojnici Halič cyklistické preteky IX. ročník
O cenu Novohradu ku Dňu ústavy SR, ako 17. kolo cyklistických
pretekov masters MRC, verejné cyklistické preteky pre neregistrovaných cyklistov.
spoznali aj región Novohrad. Pozývame všetkých cyklistov, hlavTRAŤ PRETEKOV:
ne rodičov s deťmi, aby podporili
Zbrojnica Halič - výpadovka zdravý štýl života. Motiváciou by
Lučenec - križovatka smer Tomá- im mohla byť príprava na preteky,
šovce - križovatka smer St. Ha- ako aj samotná ich účasť na podulič - St. Halič - Tuhár - Polichno jatí,“ povedal viceprimátor mesta
Lučenec Pavol Baculík.
času Magnet (maľovanie na tvár). križovatka Lupoč - Halič.
„Dospeláci“ si mohli vyskúšať kozDĹŽKA OKRUHU:
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:
metiku Mary Kay. Chuťové pohácca 27 km - okruh je prejazdný.
online na www.ckrs.sk do
riky pošteklil výborný guľáš v réPROFIL TRATE:
30.8.2018
žii OZ Novohrad. Deti s výborným
od St. Haliče 8 km mierne stúvysvedčením získali od organizáKATEGÓRIE A ČAS ŠTARTU:
panie
do Tuhára, z Tuhára na Potorov drobné upomienkové darče• muži B + J - 10:00 - 3 okruhy
ky. V rámci zábavného podujatia lichno 3,5 km kopec 3-7 % stúpa(81 km)
mesto Lučenec ocenilo najlepšie nie, Polichno - križovatka Lupoč • masters A - 10:00 - 3 okruhy
tímy a jednotlivcov zo súťaže Do 5 km zjazd v strede zjazdu prud(81 km)
ké klesanie (800 m ) so zákrutapráce na bicykli 2018.
• masters B -10:00 - 3 okruhy
„Tak ako organizujeme Rúba- mi - upozorňujeme na bezpeč(81 km)
niskovú veselicu na najväčšom nosť jazdy!
• masters C + Ž Elite - 10:05 - 2
sídlisku v Lučenci, podobne orgaPOVRCH VOZOVKY:
okruhy (54 km)
nizujeme podujatie Veselé ihrisko.
výtlky opravené, úseky s no- • masters D + Ženy Masters A Som rada, že obyvatelia tejto časti vým kobercom, križovatky budú
10:05 - 2 okruhy (54 km)
mesta využili pozvanie a prišli sa zabezpečené členmi policajného • masters E + Ženy Masters B
k nám zabaviť. Je to vlastne o tom, zboru a usporiadateľskou službou. - 10:05 - 2 okruhy (54 km)
že na koniec školského roku chceme,
• masters F, G- 10:05 - 1 okruh
ŠTARTUJÚ:
aby sa okrem detí stretli aj ich ro(27 km)
Muži B, Ženy ELITE, Muži
dičia či susedia. Myslím si, že treba Masters A, B, C, D, E, F, G, Ženy
VEREJNÉ PRETEKY takéto akcie robiť pravidelne, aby Masters A, Ženy masters B, JunioNEREGISTROVANÍ CYKLISTI
sa ľudia spoločne stretávali, pose- ri a Hobby.
deli pri pivku či guľáši,“ prezradi„V pretekoch bude použitá elek- /HOBBY/:
la primátorka Alexandra Pivková. trická časomiera, každý pretekár • od 19 r. - 39 r. - 10:15 - 2 okruhy
TECHNICKÉ USTANOVENIA

Začiatok letných prázdnin
odštartovali obyvatelia mesta
Lučenec zábavou, športom,
hudbou, dobrým jedlom. Veselé
ihrisko je názov podujatia, ktoré
všetky tieto veci spája. Pre
obyvateľov ho pravidelne v areáli
vnútrobloku Ulice J. Bottu a Ulice osloboditeľov pripravuje mesto
Lučenec s OZ Novohrad. V sobotu 30. júna sa podujatie začalo streetballovým turnajom mladých basketbalistov z Akadémie
pohybu Lučenec (foto).
„Názov Veselé ihrisko sme dali
preto, lebo chceme, aby sa všetci zabávali nielen na ihrisku, ale
i pod tribúnou. Máme pripravené pre deti zábavné hry, niekoľko
druhov športu, ale i spev, hudbu
a divadlo. Vždy budeme radi, keď
sa každý bude cítiť na našom spoločnom podujatí príjemne,“ povedal viceprimátor Pavol Baculík.
O zábavu sa postarali herci z bábkového divadla Babadlo.
Na pódiu sa predstavili tanečníci z tanečnej školy Wanted Štefan
Chlebo Lučenec. Program podporili žiačky zo SZŠ s MŠ DSA
sídliacej na Kubínyiho námestí.
Zahrali rozprávku o Popoluške.
„Keďže sme sídlisková škola, na Veselé ihrisko sme radi s deťmi prišli.
Siedmaci zahrali divadelné predstavenie a najmladšie dievčatá
z materskej školy prišli zatancovať ako roztieskavačky,“ doplnila
riaditeľka SZŠ s MŠ DSA Lučenec Lenka Dymová.
O zážitky sa deťom postarali
dobrovoľní hasiči mesta Lučenec
s penovou show, rozprávková Šaška Baška, basketbalisti BKM Lučenec, animátorky z Centra voľného

text a foto: Ján Šnúrik

Vyhodnotenie
o značku

54 km, muži - výkonnostnejší
štartuje s čipom.
Naším každoročným cieľom • od 19 r. - 39 r. - 10:15 hod
- 1 okruh 54 km, muži +ženy
je, aby účastníci pretekov bližšie
• od 40 r. - 59 r. - 10:15 hod.
- 1 okruh 27 km, muži +ženy
• od 60 r. a viac - 10:15 hod.
- 1 okruh 27 km, muži + ženy
- štartovať môže každý, kto
nevlastní žiadnu licenciu SZC,
má chuť si vyskúšať svoje sily a
športovo si zasúťažiť s priateľmi.

Regionálny produkt
Novohrad

Po výzve o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD
v pondelok 13. augusta zasadá komisia, aby vybrala produkty
na certifikáciu. Osvedčenie bude udelené, ak výrobok, či služba a aj jeho výrobca, poskytovateľ splní kritéria pre udelenie
značky. Slávnostné udeľovanie certifikácií sa uskutoční v rámci
Lučenského hodovania. 		
text: Monika Nagyová

ŠTARTOVNÉ:
• Muži B, Masters Muži A, B, C,
D, 10 €
• Masters Muži E, F, G, Ženy Masters A, B, Ženy ELITE 5 €, J 2 €
• Verejné preteky 5 €
text: Vladimír Melo a Ján Šnúrik
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Putovná výstava Príbehy 20.
storočia dorazila do Lučenca

Spolužiaci sa prvýkrát stretli
po viac ako päťdesiatich rokoch

„Po problémoch, ktorým čelila
Výstava Príbehy 20. storočia
pokračuje v putovaní po Sloven- výstava a organizátori v Rimavskej
sku. Tentokrát zavítala do Lu- Sobote, sme považovali za správne
čenca. Na štyroch panelových vyjadriť priateľské gesto a tomuvežiach nachádzajúcich sa pred to projektu dať podporu. Sme radi,
budovou B.S.Timravy sa do 26. že môžeme v Lučenci túto výstavu
augusta môžu okoloidúci zozná- hostiť a veríme, že všetci Lučenčamiť s príbehmi 14 ľudí, ktorí pre- nia si ju so záujmom prezrú a obozžili totalitné režimy na vlastnej námia sa s minulosťou práve cez
koži. Expozícia zachytáva príbe- výpovede konkrétnych ľudí, ktorí
hy obyčajných ľudí, ktorí sa sta- prežili totalitné režimy na vlastnej
li hrdinami našej pamäti národa. koži,“ dodáva za občianske združenie YOUNG FOLKS LC hlavný
koordinátor Ivan Siláči.
Podujatie sa uskutoční v rámci
sprievodného programu Dní mesHistória našej 11. C triedy sa zata Lučenec vďaka úsiliu a ochočala
písať v septembri roku 1955.
te spoluorganizátorov výstavy:
Boli
sme triedou, ktorá sa skladaobčianskeho združenia YOUNG
la
predovšetkým
z dochádzajúcich
FOLKS LC a predstaviteľov mes„cezpoľných“
žiakov.
Naším triedta Lučenec.
nym bol Pavol Kršňák.
Hoci sme neboli prominentnou
triedou,
podarilo sa nám všetkým
text a foto: Monika Nagyová
zmaturovať. Bolo to pred 60 rokmi v júni 1958. Po maturite sme sa
rozpŕchli po školách rôzneho typu,
aby sme si splnili svoje sny a predV sobotu 23. júna 2018 sa v Kališti, okres Banská Bystrica uskusavzatia. O tom, že nám škola dala
točnil 13. ročník Stretnutia generácií. Podujatie sa uskutočnilo pod
dobrý základ, svedčí aj fakt, že sú
záštitou predsedu vlády P. Pellegriniho a predsedu Banskobystricmedzi nami lekári, inžinieri, učitekého samosprávneho kraja J. Luntera. Oblastný výbor Zväzu prolia, právnici aj podnikatelia. Prvýtifašistických bojovníkov v Lučenci zorganizoval pre svojich člekrát sme sa stretli až po 53 rokoch.
nov zájazd na toto podujatie, aby sme sa poklonili pamiatke obetí
Stretnutie bývalých abiturientov
z radu obyvateľov tejto usadlosti, ktorá sa udiala v marci 1945. Na
bolo v bývalej budove Gymnázia.
zájazde sa zúčastnilo 47 členov ZO ZPB v Lučenci, Poltári, CinoĎalšie stretnutie na obecnom úrade
bani, Uderinej a Utekáči.
v Tomášovciach. Jubilejné výročie
Kalište sa stálo symbolom slo- prítomnosti a nezaslúži si budúc- 60 rokov od maturity sme si pripovenských obcí, ktoré boli vypále- nosť.“ Chceme veriť, že sloven- menuli v peknom prostredí Obecné počas nacistických represálií skému národu i vďaka takýmto ného úradu v Gregorovej Vieske.
v rokoch 1944-45. Termín stretnu- podujatiam to nehrozí. Program
tia bol z polovice augusta presu- tohto podujatia bol bohatý a dôsnutý na jún, aby bolo umožnené tojný, zaujal všetkých prítomných
Tak ako každoročne, aj tento
navštíviť toto podujatie všetkým (ako prvý sa prihovoril predseda
rok Slovenský zväz telesne pogeneráciám, od vnukov až po sta- P. Pellegrini), zazneli hymnické
stihnutých, základná organizárých a prastarých rodičov. V tých- piesne v podaní speváckeho zbocia Lučenec s podporou mesta Luto dňoch Kalište symbolicky oží- ru Hron, nasledovala prechádzka
čenec zorganizoval oslavu MDD
va. Cieľom Stretnutia generácií je Sadom života. Po oficiálnej časti
formou zájazdu do termálneho
pripomenúť si obete brutálneho už z amfiteátra zneli ľudové piesne
a zážitkového kúpaliska Eger.
a nezmyselného vraždenia počas a dupot tanečných krokov v po2. svetovej vojny. Organizovanie daní súborov Poľana zo Zvolena,
Všetci zúčastnení - deti s rodičtakýchto podujatí má veľký výz- Kýčera z Čierneho Balogu a Ru- mi, starými rodičmi si tu užili blanam, čo dokazuje aj širokospek- sín Čendeš z Banskej Bystrice. Pre hodarne pôsobiacu termálnu vodu
trálne generačné zastúpenie: od deti bolo k dispozícii zábavné det- za nádherného slnečného počasia.
ľudí, ktorí majú vyše 80 rokov až ské ihrisko so športovými hrami a Príjemných zážitkov, či to už boli
súťažami. Ďakujeme za dôstojne tobogany alebo výborné palacinky,
po deti predškolského veku.
si deti užili neúrekom. To však ešte
Touto skutočnosťou sa napĺňa pripravené podujatie.

Nezabúdame...

Zaspomínali sme si na školské
časy. Na vyučujúcich, výlety, lyžiarsky kurz. Pripomenuli sme si
aj tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Opustilo nás už dvanásť spolužiakov. Čas plynie, o to vzácnejšie sú chvíle, kedy sa ešte môžeme stretnúť.
Na záver sme si popriali dobré zdravie, aby sme sa všetci opäť
mohli stretnúť možno už o rok.
text: Mária Strašková

Oslávili sme spoločne s deťmi

filozofické tvrdenie: „Národ, ktorý
nepozná svoju minulosť, nerozumie

text: Anna Škamlová

nebolo všetko. Z rúk predsedníčky
zväzu Lýdie Vargovej každé dieťa

dostalo darček vo forme kozmetickej taštičky s motívom policajného
auta (chlapci) alebo ružového autobusu (dievčatá). Obsahom neboli len sladkosti, ale aj drobnosti užitočné pre každodenný život
(zubná pasta, uteráčik, presýpacie hodiny, hubka na umývanie).
Vysoko si ceníme prácu a dobré
nápady tohto výboru, ktorými spríjemňujú a obohacujú život svojim
členom a ich rodinným príslušníkom. Veľmi pekne im za to v mene
všetkých členov ďakujeme.
text: Kristína Oravcová

10 | inzercia / pozvánky
RIADKOVÁ INZERCIA
Viete, ako získať
www.viacenergieprezivot.sk? 

PO/82

• Predám podpivničenú chatu so záhradkou
v Malej Vsi. Cena 35000 eur (aj na splátky).
0902 657 075
PO/87
SPOMIENKA
Dňa 8.8.2018
uplynulo desať
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil výnimočný človek,
uznávaný majster kachliar,
ale aj rozhodca, tvorca máp
a staviteľ tratí
pre orientačný
beh František Reiprich.
S láskou spomínajú dcéry Helena, Marianna a Iveta s rodinami.
PO/86
SPOMIENKA
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
Už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
Ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 5. augusta 2018
sme si pripomenuli smutné prvé výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec
a starý otec Štefan Jačmeník. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka a dcéra s rodinou.

PO/81
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
NOVOHRAD PONÚKA
22.8. Kurz opatrovania - aj cez RE-PAS
22.8. Nemčina pre opatrovateľky
- aj cez RE-PAS
4. - 5.9. Kurz kuričov
24.9. Kurz obsluhy počítača
20.9. Jesenný trimester „Cambridge“ angličtiny pre deti aj dospelých
Informácie a kontakt: Lučenec, Partizánska 17, tel. 0911 936 120, 0902 930 235, kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.
sk
PO/90

ZÁJAZD NA FESTIVAL BIOJEDÁL A VÍNA
Oznamujeme vám, že organizujeme v dňoch
14. až 17. septembra 2018 4-dňový zájazd na
festival biojedál a vína do Hajdúszoboszló. Počas dňa je možné kúpanie vonku v termálnych
bazénoch s liečivou vodou, v prípade nepriaznivého počasia je možné kúpanie pod strechou. Odchod je 14. septembra o 6:00 spred
Mestského úradu v Lučenci. Cena na 4 dni:
55 eur, ktoré treba uhradiť vopred! Cena zahrňuje ubytovanie s dopravou.
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0908 525
840 Andrea Krivánsky alebo 047/43 25 889
Brigita Mihalčáková.
PO/89
KURZY ANGLIČTINY - ZÁŽITKOVÉ UČENIE
UČÍME SA NA HODINE
Akreditovaná medzinárodná jazyková škola s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od
septembra a októbra 2018 v Lučenci nové kurzy angličtiny pre všetky vedomostné úrovne,
deti, mládež, dospelých a firmy, príprava na
maturity a štátnice B2/C2. Po ukončení absolventi získajú Európsky licencovaný certifikát - všeobecná angličtina a Business English platný v EÚ a USA. Testy, certifikáty
a učebný materiál - zdarma. Učíte sa na hodine (Sedonova metóda). Lektorka s praxou
33 rokov vo výučbe angličtiny (garantka jazykového vzdelávania v SR).
NOVINKA: DETSKÁ ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov, výučba
ruského jazyka, kórejčina, japončina.
Info a prihlášky: Dr. Katarína Tóthová, PhD.,
tel.: 0907 825 372, levelaj@gmail.com , www.
levelaj.sk, FB: Katarína Liščáková
Tóthová, LEVEL jazyková škola. 
PO/59
POZVÁNKA NA HONTIANSKU PARÁDU
KVOK o.z. Lučenec, Kolonáda č. 8 Lučenec
organizuje celodenný výlet na Hontiansku parádu do obce Hrušov. Odchod je 18. augusta
2018 o 8:00 spred Mestského úradu Lučenec.
Info: p. Rácz 0903 756 883, Mária Kuttnerová 0908 918 624.

POZVÁNKA DO TRENČIANSKYCH TEPLÍC
ZPcCH - Kardiaci Lučenec organizuje týždenný pobyt v Trenčianskych Tepliciach
v dňoch od 15. októbra do 20. októbra 2018
(5 nocí od pondelka do soboty). Plná penzia
+ procedúry. Informácie: Mária Kuttnerová
0908 918 624.
DNI DETSKEJ RADOSTI
Mesto Lučenec a Občianske združenie RÚBANISKO III Lučenec, Vás pozývajú na
2. ročník DNÍ DETSKEJ RADOSTI NA MESTSKÝCH SÍDLISKÁCH v sobotu 8. septembra 2018 (pri bývalej tržnici na Rúbanisku III)
s nasledovným programom:
10:00 - otvorenie podujatia a príhovory hostí
10:15 - športové súťaže detí + výtvarná súťaž:
každé dieťa môže priniesť kresbu na tému
- „Zvieratká očami nás detí“, na kresbu je
potrebné uviesť meno, priezvisko a vek
dieťaťa
10:15 - súťaž o Najchutnejšiu bábovku - do súťaže je potrebné sa prihlásiť v deň podujatia
a doniesť doma upečenú bábovku s označením mena a bydliska (po vyhodnotení
súťaže budú bábovkami pohostené deti)
11:15 - kultúrny program pre deti 1. vstup:
Šaška-Baška
12:00 - vyhodnotenie súťaží detí a odovzdávanie diplomov a vecných cien
12:30 - kultúrny program pre deti 2. vstup:
Šaška-Baška
13:00 - sprievodné podujatia:
• SOKOLIARSTVO - KANÁT: sokoliarske
predvádzanie ukážok voľne lietajúcich
dravcov, ukážky ich letových schopností,
akrobacií a imitáciu útokov,
• prezentácia činnosti a ukážky Hasičského a záchranného zboru
14:00 - hudobno-spevácka skupina HALIČAN 1. vstup
14:30 - vyhodnotenie súťaže o Najchutnejšiu bábovku a odovzdávanie diplomov
a vecných cien
14:45 - hudobno-spevácka skupina HALIČAN 2. vstup
Bližšie informácie: Jana Haláková, telef. kontakt 0907 811 725
Podujatie finančne podporili: Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Lučenec a Občianske združenie - RÚBANISKO III Lučenec.

POZVÁNKA DO JASKYNE...
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka Lučenec pripravuje výlet na 13. septembra 2018 (štvrtok) do aragonitovej jaskyne v Ochtinej, s návštevou banského múzea
v Rožňave, kaštieľa Betliar. Záujemcovia sa
POZVÁNKY DO KNIŽNICE
môžu hlásiť záväzne na mob. tel. č. 0907 878
Novohradská knižnica si vás v septembri
518 do 13. augusta 2018. Cesta autobusom dovoľuje pozvať na nasledujúce podujatia:
tam a späť. Miesto odchodu: V uvedený deň • 7.9. - 28.9. Výstava Najkrajšie kalendáre
spred
Mestského úradu Lučenec (zastávka
ZÁJAZD DO ZSÓRY - MEZŐKÖVESD
o Slovensku bude inštalovaná na galérii
MHD).
Čas odchodu: od 7:00.
Oznamujeme vám, že 25. augusta 2018 sa
oddelenia náučnej literatúry
uskutoční zájazd do Zsóry - Mezőkövesd (lieUpozornenie: Prehliadka jaskyne je prístup- • 18.9. o 16:00 sa na oddelení náučnej litečebné kúpele). Doprava 8 eur. Odchod autobu- ná cez 104 schodov s výškovým rozdielom 14
ratúry bude konať prednáška so psychososu je o 6:00 spred Mestského úradu v Lučen- metrov. Je potrebné si to uvedomiť pri prihlamatičkou A. Krzemieňovou na tému: Choci. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0908 525 sovaní. Odporúčame pre zdatnejších.
roby z emócií.
840 Andrea Krivánsky alebo 047/43 25 889
Všetky vstupy do uvedených zariadení si hradia Tešíme sa na vašu návštevu. Kolektív NovoBrigita Mihalčáková.
PO/88
účastníci sami. Tešíme sa na spoločný zážitok. hradskej knižnice.
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Úspešný gymnazista

Spoločné foto účastníkov volejbalového turnaja.
ktoré by bolo možné označiť ako volejbalové
výkony, je veľmi málo. Asi si to ešte celkom
neuvedomujeme, no naše mesto sa pomaly,
ale iste lúči s ďalším kolektívnym športom.
Volejbal v našom meste umiera. O to viac je
potrebné oceniť akúkoľvek snahu o podporu športu, o organizovanie podobných podJedenásty ročník turnaja O pohár riaditeľa ujatí, ktorých je málo. Aj preto patrí vďaka za
Strednej zdravotníckej školy v Lučenci sa vy- podporu tohto turnaja mestu a primátorke
daril podobne ako tie predchádzajúce. Dobrá Alexandre Pivkovej.
organizácia, kvalitne pripravené antukové ih- VÝSLEDKY - DIEVČATÁ:
riská a slnečné počasie vytvorili v závere škol1. Gymnázium B. S. Timravy Lučenec
ského roka optimálne prostredie pre súpere2. Obchodná akadémia Lučenec
nie dievčat i chlapcov z piatich lučeneckých
3. Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec
stredných škôl. Turnaj organizuje zdravotnícka
4. Stredná zdravotnícka škola Lučenec
škola ako snahu podporiť tento krásny šport
VÝSLEDKY - CHLAPCI:
a vzťah k nemu v dobe, v ktorej sa o športe
1. Gymnázium B. S. Timravy Lučenec
viac hovorí ako reálne preň niečo robí. Žiaľ,
2.
Obchodná akadémia Lučenec
športovcov ubúda aj na stredných školách
3.
Stredná
priemyselná škola stavebná LC
a je čoraz náročnejšie zostaviť družstvo šies4.
Stredná
zdravotnícka
škola Lučenec
tich volejbalistov alebo volejbalistiek. Chlapcov a dievčat, ktorí by boli schopní pod vytext a foto: SZŠ
sokou sieťou preukázať pohybové schopnosti,

Stredoškoláci
bojovali o volejbalový
pohár

Koľko rečí vieš...

Človek je tvor komunikatívny. Do vienka dostal
dar reči obohatený o schopnosť učiť sa a komunikovať v iných jazykoch. „Koľko rečí vieš, toľko
ráz si človekom,“ zvyklo sa kedysi hovoriť. Na začiatku 21. storočia je čeština pre naše deti a mládež „už“ dostatočne „cudzia“, no z pohľadu spoločnej historickej etapy obidvoch národov „ešte
stále“ dostatočne príbuzná, zrozumiteľná, kultúrna. A tak sme po dohode s českými partnermi v rámci medzinárodného projektu Erasmus+
začali dvojročnú spoluprácu na projekte s názvom Šírenie a podpora porozumenia českého
a slovenského jazyka u žiakov stredných škôl
a detí v materských školách. Koordinátormi

z českej strany boli Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6, Evropská 33.
Naša Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia v Lučenci bola
partnerskou školou na Slovensku. Projekt sme
odštartovali 1.9.2016 a jeho obsah sme realizovali na základe tzv. mobilít – výmenných pobytov, zameraných na medzinárodné vzdelávacie aktivity. Do projektu boli zapojené žiačky
zo zmienených stredných škôl a malí škôlkari z vybraných českých a slovenských materských škôl v Prahe na Tréglovej ulici a v MŠ na
Ul. Dr. Herza v Lučenci. Vzácnym momentom
pre účastníkov projektu bola aj návšteva u slovenského veľvyslanca v Prahe Petra Weissa.
Vyzdvihol snahu obidvoch škôl o zblíženie sa
pomocou príbuzných jazykov a práce v materských školách. Samotná realizácia a napĺňanie
cieľa projektu boli jednoznačne prínosné pre
všetkých zúčastnených. Pedagógov, žiačky, aj
škôlkarov. Aj keď nie je zaručené, že tí poslední ľahko nezabudnú, „jak že se ten krocan řekne slovensky?“
text a foto: Zuzana Danišová, Erika Ráczová

Pri príležitosti ukončenia školského roka
2017/2018 získal študent Súkromného gymnázia v Lučenci Igor Žilák výročnú cenu školy
za výborný prospech (čisté jednotky) a mimoškolskú činnosť, ktorá mu bola udelená na Záhradnej slávnosti Súkromných škôl v Lučenci.
Po ročnom študijnom pobyte v USA, kde získal nové skúsenosti a jazykové zručnosti, sa ako
študent septimy naplno zapojil do mimoškolskej činnosti, v ktorej získaval počas školského roka jeden úspech za druhým. V septembri
2017 sa zúčastnil na medzinárodnom česko-slovenskom zasadnutí projektu Rozhoduj o Európe v Brne v Českej republike a získal študijný
pobyt v Bruseli v októbri 2017. V decembri 2017
sa zúčastnil na V. národnej výberovej konferencii Európskeho parlamentu pre mladých pre
Slovensko (EYP SK), kde si vybojoval opäť medzinárodnú účasť na zasadnutiach Európskeho parlamentu pre mladých (EYP) vo Vilniuse
v Litve, v Mechelene v Belgicku a v Rotterdame
v Holandsku (na týchto zasadnutiach sa ešte len
zúčastní). Vo februári 2018 sa zúčastnil na krajskom kole Olympiády ľudských práv, kde si
vybojoval 2. miesto, postup na celoslovenské
kolo a vzdelávaciu návštevu OSN v Ženeve vo
Švajčiarsku, na ktorej sa zúčastnil začiatkom
mája tohto roku. V apríli 2018 sa zúčastnil ešte
s ďalšími dvomi spolužiakmi na regionálnom
kole celoslovenskej súťaže Mladý Európan
(2. miesto). Na krajskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) získal svojou prácou
Ľudské práva v kontexte Olympiády ľudských
práv v odbore História,
filozofia a právne vedy
1. miesto a postup na celoslovenské kolo SOČ.
Začiatkom júna 2018 si
vybojoval 3. miesto na
Štúrovom Zvolene – 32.
ročníku celoslovenskej
súťaže v rétorike. 21. - 23.
júna 2018 sa zúčastnil na workshope „Neformálne o ľudských právach“ v Osrblí, ktorý bol
organizovaný Iuventou (Slovenský inštitút mládeže) a Slovenským národným strediskom pre
ľudské práva. Igor Žilák je príkladom študenta,
ktorý si vytýčil vysoké ciele a ku ktorým sa krok
po kroku približuje. Je príkladom študenta, ktorý
je na seba náročný, tvrdo na sebe pracuje, rozvíja svoje vedomosti nad rámec školských požiadaviek a rozvíja svoju osobnosť vo všetkých
smeroch. Na všetkých podujatiach v zahraničí
šíril dobré meno Slovenskej republiky, mesta
Lučenec a Súkromného gymnázia v Lučenci. Má
vysoké ambície a veríme, že svojou húževnatosťou, pracovitosťou a vytrvalosťou ich aj dosiahne.
text a foto: Viera Jakubove,
Súkromné gymnázium Lučenec
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Nordic walking klub Lučenec

v Štrbe opäť zažiaril
41. ročník Malého štrbského maratónu, ktorý sa konal v nedeľu 8. júla, privítal celkom
675 pretekárov, ktorí spolu s organizátormi
i fanúšikmi dali pretekom naozaj vynikajúcu
atmosféru. Sme radi, že sa kategória nordic
walking na 10 kilometrov stala už tradičnou
súčasťou tohto podujatia.
Tento rok sa postavilo na štart spolu 37 žien
a mužov. Nordic walking klub Lučenec reprezentovalo päť žien a jeden muž. Za nádherné
výhľady na slnkom zaliate Vysoké Tatry zaplatili pretekári množstvom potu, lebo takmer celá
trať viedla otvoreným priestorom a slniečko si
na nás poriadne posvietilo. Veľkým víťazstvom
bolo, že všetci členovia tímu prišli do cieľa
v poriadku. A nielen to. Naša Simona Šimová

Boľkovce zažili vojnu konských síl

bola tentokrát najrýchlejšou ženou a skončila
v absolútnom poradí žien prvá. Pri vyhodnotení kategórie žien do 49 rokov sa stupienky
víťazov rozžiarili neónovou farbou našich dresov. Simona Šimová zlato, Danica Kancková
striebro a Hana Dobrocká bronz.
Malý štrbský maratón však nie sú pre nás
len preteky. Je to stretnutie s priateľmi, výmena skúseností, zážitkov, je to jednoduchá a tak potrebná komunikácia medzi ľuďmi.
Preto po oficiálnom ukončení nasledovalo srdečné stretnutie doma pri Jiřine a Michalovi
Šerfelovcoch. Rodinná atmosféra stretnutia
walkerov z rôznych kútov Slovenska plne vyjadruje moju predstavu o športe. Šport by mal
ľudí spájať. Zdravé športové zápolenie sa za
cieľovou páskou mení na zdieľanie spoločnej
radosti a pohody. V tomto duchu sa aj my pripravujeme na náš Novohradský pohár nordic
walking 2018, ktorý sa bude konať v septembri.
Teší nás, že vďaka dobrej spolupráci s vedením mesta Lučenec, podpore sponzorov a práci členov nášho klubu, ideme už do tretieho
ročníka podujatia. Radi uvítame pretekárov
z celého Slovenska a zvlášť sa tešíme na účasť
nordic walkerov z Lučenca a blízkeho okolia.
Okrem členov nášho nordic walking klubu je
dosť takých, ktorí trénujú individuálne. Budeme radi, keď ich stretneme na štarte pretekov.
O to môže byť športové zápolenie zaujímavejšie.
Viac o pretekoch nájdete na: pretekaj.sk/sk/
podujatia/novohradsky-pohar-2018.

Do boja o trofeje sa zaregistrovalo celkovo 119
šprintérov zo štyroch krajín, avšak kvôli dažďu
sa podvečerné finálové jazdy automobilov museli zrušiť a výsledky boli určené na základe kvalifikačných výsledkov. Najlepší absolútny čas
6,817 sekundy pri rýchlosti 176km/h spomedzi
áut zajazdil pretekár Erik Fehér na Nissane Skyline. V triede Motocykle cenu za absolútne najlepší čas prevzal Peter Herc na preplňovanom
drag špeciáli Suzuki GSX-R, ktorý zdolal trať
v čase 5,966 s. a dosiahol rýchlosť 209 km/h.

text a foto: Štefan Lieskovský

7. júl bol opäť dňom, kedy horel vzduch, duneli
VÝSLEDKY ŠPRINTOV NA 201M
motory a dym zo spálených pneumatík a výfukov
(víťazi v jednotlivých kategóriách):
zamoril priestor pristávacej dráhy boľkovskéAUTÁ TRIEDA PROFI:
ho letiska. Na trati sa počas Power festu stretli
P1 Milan Šovčík (Honda Civic turbo), P2 Tonajvýkonnejšie a najextrémnejšie autá repubmáš
Polonec (Fiat 127 turbo), P3 Martin Prokop
liky svojho druhu. Kto chcel vidieť najrýchlej(BMW
Z3 turbo), P4 Monika Weisová (Honší Golf Slovenska, Skyline s vyše tisíckou konda
Civic),
P6 Branislav Hudeček (VW Golf).
ských síl, najvýkonnejšie turbom preplňované
predokolky, brutálne dízláky, luxusné štvorAUTÁ TRIEDA STREET:
kolesové rakety, kuriózne špeciály stavané na
S0 Tomáš Drexler (Škoda Favorit), S1 Juraj
šprinty a k tomu nadupané motocykle, ten naHolečko (Seat Ibiza), S2 Michal Kudláč (Cipriek nie ideálnemu počasiu určite neoľutoval
vic turbo), S3 Rudolf Nowák (Fiat Coupe turnávštevu Novohradu.
bo), S4 Peter Čižmárik (Porsche 911 GTS), S5
Erik Fehér (Nissan Skyline), S6 Tomáš Lupták
Tradičné dejisko situované v blízkosti Lu(Seat Leon), S7 Martin Greňo (BMW M550d).
čenca hostilo 4. kolo Majstrovstiev Slovenska
v šprintoch áut a motocyklov, zaradeného do
ABSOLÚTNI VÍŤAZI:
kalendára Slovenskej asociácie motoristické1. Erik Fehér (Nissan Skyline), 2. Tomáš Poloho športu a tiež i kalendára Slovenskej moto- nec (Fiat 127 turbo), 3. Ján Banas (Nissan GTR).
cyklovej federácie. Boľkovský majstrák s doplnkovým názvom „Drag Wars SK vs. HU“ bol
MOTOCYKLE:
navyše zaradený aj do maďarského šampionáM1 Michal Zeman (Yamaha R6), M2 Ondrej
tu, vďaka čomu od juhu dorazilo množstvo za- Cerovský (Suzuki GSX-R), M3 Radovan Mačai
ujímavých mašín.
(Yamaha R1), M4 Ondrej Cerovský (Kawasaki

Okrem tandemových duelov si diváci mohli
vychutnať motokaskadérsku show maďarského
profesionála Attilu Palatinusa, ktorý predviedol majstrovské umenie ovládania motocyklov
a štvorkolky a zaujímavosťou bola i show driftovacích trojkoliek. V statickej zóne si v rámci
3. kola seriálu New Car Fans Cup prišli na svoje aj priaznivci vyleštených kúskov, v stánku
Audio Cup Slovakia prebiehalo meranie akustického tlaku extrémnych aparatúr a novinkou
bol zraz talianskych áut, organizovaný slovenským F.A.L klubom.

ZX10R), M5 Stano Poživenec (Hayabusa turbo).
text a foto: Peter Kovács
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Basketbalisti Lučenca
v príprave „zarezávajú“
BKM Lučenec pod vedením
trénera Rudolfa Juga odštartoval
prípravu v pondelok 6. augusta
2018. Tak ako sme vás už informovali v predchádzajúcom vydaní
Mestských novín, o basketbale po
dohode s vedením klubu vám budeme podávať v rámci možností
MUŽI do 49 r.: 1. Viliam Kováč - len tie najhorúcejšie informácie.
Revúca (47:54)
Kategória NORDIC WALKING/
BKM Lučenec postupne kompletiMUŽI 50 r. a viac: 1. Vladimír zuje svoju súpisku na nováčikovskú
Vlčko - Nordic walking klub Lu- sezónu v Eurovia Slovenskej basketčenec (45:02)
balovej lige. Vedenie klubu dotiahlo
NAJMLADŠÍ bežec: Klaudia Ber- príchod troch nových tvárí z USA:
kyová (2010) - Rapovce (53,01)
T. J. Bell, Ike Agusi, Duke Shelton.
NAJSTARŠÍ bežec: Peter Slanin- Zároveň sa dohodlo na pokračovaka (1953) - Bežci Lučenec (30,47) ní spolupráce so štvrtým Američa-

Kto dobehol, neoľutoval
Záujemcovia o štart v šiestom
ročníku Ipeľského behu Lučenec Rapovce, ktorí chceli prežiť súťažné „peklo“, sa opäť stretli, a to symbolicky pred lučeneckým Divadlo B.
S. Timravy. V sobotu 21. júla dalo
prednosť pred záhradkou, kúpaliskom, či opekačkou až 131 pretekárov (Slovensko, Nemecko, Maďarsko), ktorí absolvovali známu
trať Lučenec - Rapovce.
„Spolu s Ipeľským behom sa v tento deň organizujú aj ďalšie bežecké
súťaže. Preto som rád, že sa našlo
toľko ľudí, ktorí uprednostnili práve
náš Ipeľský beh,“ povedal pred štartom predseda organizačného štábu podujatia Pavol Baculík. Okrem
bežcov sa zúčastnili aj nordic walkeri. Všetci súťažiaci absolvovali trať
dlhú 6,5 kilometra. Cieľová páska
bola aj tento rok umiestnená pri
futbalovom ihrisku v Rapovciach,
kde sa uskutočnilo aj vyhodnotenie najlepších súťažiacich. Každý
pretekár mal v cene štartovného
zahrnuté občerstvenie a chutný
kotlíkový guľáš, voľný vstup na
rapovské kúpalisko Novolandia
a pamätné tričko s emblémom behu.

„Naše spoločné poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na pretekoch. Verím, že si preteky užili a svojou účasťou podujatie
podporia aj ďalší rok. Ďakujem tiež
všetkým spoluorganizátorom pretekov: mestu Lučenec, obci Rapovce, Novolandii Rapovce, Slovenskej
autobusovej doprave Lučenec. Naše
poďakovanie patrí všetkým sponzorom. Na záver pozývam všetkých na 3.
ročník Medzinárodného Novohradského maratónu (25. augusta) a na
cyklistické preteky do Haliče 1. septembra. Verím tomu, že spolu prežijeme opäť krásne športové dni,“ dodal
viceprimátor mesta Pavol Baculík.
text a foto: Ján Šnúrik

SÚPISKA BKM LUČENEC
na extraligový ročník 2018/19:
• T. J. Bell 206/1994/USA
• Ike Agusi 180/1995/USA
• Johnny Griffin 196/1995/USA
• Duke Shelton 203/1995/USA
• Tihomir Vranjes 199/1995/
Bosna a Hercegovina
• Tomáš Marčok 205/2000
• Jakub Kádaši 199/1999
• Marko Grenda 192/2000
• David Bendik 191/1998
• Tomáš Mederi 185/2001
• Patrik Sarna 183/1997
• Simeon Jackuliak 180/1992
• Branislav Pipíška 180/1995
* za menom výška/rok narodenia

BUDÚCI PROGRAM
nom Johnny Griffinom, ako aj s le- V závere mesiaca (sobota 25.8.
gionárom Tihomirom Vranjesom o 18:00) v športovej hale Arena
z Bosny a Hercegoviny. V klube po odohrá BKM Lučenec prípravný
postupe do EUROVIA SBL ostá- zápas so Šalgotarjánom.
vajú: Simeon Jackuliak, David
- Medzinárodný basketbalový turBendík, Patrik Sarna, Branislav naj v dňoch 14. - 16.9.2018 za účasPipíška, Tomáš Mederi a Marko ti: Oberwart Gunners (Rakúsko),
Grenda. Do prípravy sa zapojil aj JKSE Jaszberényi (Maďarsko),
18-ročný odchovanec lučeneckého BKM Lučenec a tím z najvyššej súbasketbalu, 205 centimetrov vysoký ťaže veľmi vyspelej krajiny.
Tomáš Marčok. Po dvoch rokoch
sa na Slovensko vrátil mládežnícky
text: Ján Šnúrik
reprezentant Jakub Kádaši.
BKM LUČENEC PODPORUJÚ: MESTO Lučenec, Miroslav Tóth - ELEKTRO M.T.,
Lučenec, KAM RENT s.r.o., Lučenec, ERNSTPROFIL s.r.o., Lučenec, TRANSSILV
s.r.o., Lučenec, Stavebné Stroje Slovakia s.r.o., Bratislava, JAKOMAT s.r.o., Lučenec,
Hotel Clavis, Lučenec, Dvor u Moniky Lučenec, Slovexpres - autoslužby-Peter
Kucej, Lučenec, EX PRINT - František Šándori, Lučenec, 23 FOOD COMPANY s.r.o.,
Lučenec, Bagetka Puccino, Lučenec, Gabriel Molnár - Creative, Lučenec, ARKON
a.s., Zvolen, IKE, spol. s r.o., Pôtor, Piváreň Krokodíl, Lučenec, Slovenská autobusová
doprava Lučenec, a.s., BODYLAND underwear s.r.o., B 6 Slovakia s.r.o., HEY TAXI.

UMIESTNENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH

MUŽI do 39 rokov: 1. Ján Piala Maratón klub Rajec (23:25)
MUŽI nad 40 r. a viac: 1. Andrej
Lenhardt - VFL Murnau, Nemecko (22:32)
ŽENY do 39 r.: 1. Petra Šuleková
- MAC REDOX Lučenec (28:20)
ŽENY nad 40 r. a viac: 1. Renáta Bolfová - OZ Bežci Veľký Krtíš (30:44)
Kategória NORDIC WALKING/
ŽENY do 49 r.: 1. Simona Šimová - Nordic walking klub Lučenec (45:15)
Kategória NORDIC WALKING/
ŽENY 50 r. a viac: 1. Zuzana Páleníková - Fiľakovo (49:48)
Kategória NORDIC WALKING/

Brazílčanov nahradili Brazílčania
Sezóna 2018/2019, základné in- Ferreira, Marlon Silva, Kayque
formácie o príprave a pohybe v kádri Mendes, Zoltán Csaba, Peter Petímu MIMEL Lučenec. Príprava tík, Patrik Kulich, Adam Keszi, Tomužstva dospelých začína 15.8.2018 máš Meszároš, Dominik Badinka.
prvým tréningom v ŠH Arena.
Počas prípravy je možné, že prídu
na skúšku ešte ďalší hráči. V príPOHYB V KÁDRI
Odišli: Johne Melo, Alex Viana. pade, že sa presadia, budeme vás
Prišli: Marlon Silva (Brazília), informovať.

Kayque Mendes (Brazília).

PLÁNOVANÉ PRÍPRAVNÉ ZÁPASY

22.8. Prodexim Kherson (majNA NOVÚ SEZÓNU SA ZAPOJA
Brankári: Richard Oberman, ster Ukrajina) - Mimel LučeErik Klema, Peter Mikuš. Hrá- nec, miesto zápasu: Užhorod
či: Attila Fehérvári, Juraj Kuhaj- 23.8. Prodexim Kherson (majdík, Anton Brunovský, Adrián ster Ukrajina) - Mimel LučeHricov, Peter Kočiš, Gustavo Hen- nec, miesto zápasu: Užhorod
rique, Ricardo Sobral, Matheus 31.8. Mimel Lučenec - Era-Pack

Chrudim (majster ČR), miesto
zápasu: ŠH Arena Lučenec
1.9. Mimel Lučenec - Era-Pack
Chrudim (majster ČR), miesto zápasu: ŠH Arena Lučenec. Po odohratí prípravných zápasov tréner Marián Berky uzavrie káder na novú
sezónu. V zápasoch dostanú príležitosť ukázať sa aj chlapci z juniorky, ktorých by sme postupne veľmi radi zapracovali do „A“ mužstva.
Tešíme sa na novú sezónu, v ktorej
nás okrem súperov zo slovenskej
Extraligy čakajú aj náročné zápasy
s kvalitnými súpermi v skupinovej
fáze Champions League.
text: Mimel Lučenec
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Novou posilou Lučenčanov
je Tomáš Čákovský (vpravo).

Tentokrát domáci dorastenci na
rezervu Podbrezovej nestačili
Bez najlepšieho minuloročného strelca domáceho celku Višiča (Rumunsko), Kováča (Rimavská Sobota), Saviča (Fiľakovo), Bíreša (Badín), Kulicha (Poltár), zraneného Iliča to v sobotu dopadlo tak, ako
dopadlo. Hráči z Podbrezovej boli strelecky efektívni, keď im do siete padlo takmer všetko, do čoho kopli. Tréner domáceho celku pokračoval v omladzovaní. Na trávnik vybehli ďalší domáci odchovanci, no na dobre hrajúceho súpera tentokrát nestačili.
TIPOS III. LIGA STRED28.7.2018
LUČENEC - PODBREZOVÁ „B“
1:4 (0:2)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Pipíška, Čákovský, Sarvaš
- Jankovič, Beľa, Marek Majkút,
Tannhauser - Mészáros (63. Keszi),
Berky. GÓLY: 68. Tannhauser - 5.
Matalík, 35. Lepieš, 65. V. Mojžiš,
89. Mejri. ŽK: Pipíška, Sarvaš Antal. Rozhodovali: Krajči, Kuba,
Širanec. Divákov: 150.
Csaba Tóth (tréner, MŠK Novohrad Lučenec): „Škoda, góly sme
dostali po hrubých individuálnych
chybách našich zadákov. Súper bol
síce lepší, no takto vysoko prehrať,
to sme si nezaslúžili. Na prípravu
sme mali veľmi málo času. Ťažko sa
pripravuje zostava, keď vám počas
týždňa odídu hráči, s ktorými som
na sezónu počítal. Višič po pohárovom zápase v Jesenskom odišiel
na skúšku do druholigového rumunského klubu. Savič sa pobral
do Fiľakova, Bíreš prešiel do Badína, Kováč je v Rimavskej Sobote,
Kulich sa vrátil do Poltára a Ilič je
zranený (bude chýbať 2-3 týždne).
Napriek tomu, že sa nám podarilo
doplniť káder, nie je ľahké takých
hráčov nahradiť. Prišli mladí hráči,
ktorí budú musieť ešte dlho trénovať. Máme na skúške štyroch Srbov.
O dva týždne budeme vedieť, či káder doplníme o dvoch, troch hráčov.
Mojím cieľom je dotiahnuť späť do
klubu lučeneckých hráčov, aby hrali

futbal zo srdca pre Lučenec a mať
tak v tíme maximálne dvoch-troch
zahraničných hráčov. Podarilo sa
nám získať späť Mareka Majkúta,
Sarvaša a pokúšame sa aj o ďalších
hráčov. Pre mňa bude úspech, keď
na trávnik vybehne čo najviac vlastných odchovancov.“
text a foto: Ján Šnúrik

Sme Majstri Slovenska!
Táto veta zaznela po návrate
žiakov ZŠ L. Novomeského v Lučenci z Olympiády detí a mládeže
s medzinárodnou účasťou v Trnave. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Slovenská asociácia športu na školách
organizuje športové súťaže pre
žiakov základných škôl. Jednou
z nich je aj súťaž Kalokagatia,
v ktorej si žiaci môžu zmerať sily
v rôznych športových disciplínach.
Naši žiaci pod vedením učiteľov
telesnej výchovy L. Bernátha a M.
Portelekyho po víťazstve v okresnom kole v atletike obhájili svoje
prvenstvo aj v Banskobystrickom
kraji, a tým sa prebojovali až na
majstrovstvá SR v Trnave.
Chlapci odhodlane bojovali
a vzorne reprezentovali nielen

Višič rozhodol o troch bodoch
pre MŠK Novohrad Lučenec
V lučeneckom futbalovom klube
MŠK Novohrad Lučenec už„zbroja“. Tak ako po prvom majstráku
Lučenca s rezervou Podbrezovej
uviedol tréner Csaba Tóth, nahradiť hráčov, ktorí dali mestu zbohom, nebude ľahké. Vedeniu sa
podarilo získať späť do tímu Miroslava Sarvaša, Mareka Majkúta.
V zostave sa po prvýkrát objavil
23-ročný Tomáš Čákovský, ktorý
v minulosti pôsobil v MFK Nová
Baňa, Lokomotíve Kozárovce
a v Slovane Šimonovany. Ďalším
novým hráčom je Dino Trajkovski. Je to 24-ročný ofenzívny hráč,
ktorý do MŠK prichádza z DAC
Dunajská Streda. V minulosti pôsobil v Slavoji Trebišov, Javorníku
Makov, ŠKM Liptovský Hrádok,
či v českom Valašskom Medziříčí.
Veríme, že ďalšou dobrou správou nielen pre trénera Tótha, ale
i divákov je návrat Stefana Višiča,

ktorý bol na skúške v druholigovom rumunskom klube. A práve
Stefan Višič v nedeľu tesne pred
koncom zápasu v Ružomberku
rozhodol o tesnom víťazstve Lučenčanov 1:0.
TIPOS III. LIGA STRED 5.8.2018
RUŽOMBEROK „B“ - LUČENEC
0:1 (0:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič, Pipíška, Sarvaš - Čákovský, Višič, Marek Majkút (90.
Hajduk), Trajkovski - Tannhauser
(77. Mészáros), Berky (88. Rác).
Góly: 84. Višič ŽK: Berky, Mészáros. Rozhodovali: Burger, Perexta, Kosturský. Divákov: 285.
Ďalšie zápasy okolitých tímov:
Poltár - Oravské Veselé 0:1, Martin - Kalinovo 4:1, Liptovský Hrádok - Fiľakovo 1:2, Rimavská Sobota - Námestovo 1:0.

športové triedy ZŠ L. Novomeského, ale aj mesto Lučenec. V celoslovenskom meraní síl zvíťazili
s náskokom 120 bodov, s celkovým ziskom 997 bodov pred atlétmi z Nižnej a Považskej Bystrice.
Všetkým zúčastneným športovcom veľmi pekne ďakujeme. Sme
na nich hrdí. Bližšie výsledky si
môžete pozrieť na www. atletikasvk.sk
Reprezentovali: zľava Oliver
Tóth, Marek Majkút, Ľubomír
Varchol, Adam Huszár, Miroslav
Majkút, Milan Sabó, Marek Belko,
Martin Biblyák, Šimon Golian, Jakub Petruš, vpredu Ladislav Bernáth, Marek Porteleky.
text: O. Marčoková
foto: T. Novenková

TABUĽKA
1. Podbrezová B
2. Žarnovica

2200
2200

8:2  6
6:1  6

3. Orav. Veselé
4. Rim. Sobota

2200
2200

4:2  6
3:1  6

5. Fiľakovo
6. Martin 		

2200
2101

3:1  6
4:3  3

7. Poltár 		

2101

2:2  3

8. Lipt. Štiavnica
9. Lučenec

2101
2101

2:4  3
2:4  3

10. Ružomberok B
11. Čadca 		

2011
2011

2:3  1
2:3  1

12. Zvolen
13. Kalinovo

2011
2011

1:2  1
3:6  1

14. Lipt. Hrádok
15. Námestovo

2002
2002

3:5  0
1:3  0

16. Krásno

2002

2:6  0

BUDÚCI PROGRAM
11.8.2018 o 17:00:
Lučenec - Martin
18.8.2018 o 16:00:
Žarnovica - Lučenec
25.8.2018 o 16:00:
Lučenec - Liptovská Štiavnica
text: Ján Šnúrik

10. august 2018
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M E STO
S A LG ÓTA RJÁ N

VÁ S
P O Z Ý VA

Šalgotarján - Lučenec

M.N.M.

www.lucenec.sk

Štart:

Prihlášky:
Šalgotarján
do
20.hod.
augusta 2018
o 14.00
Prihlášky:
Propozície:
Prihlášky
do 20. augusta 2018
na
FB stránke
Medzinárodný
Propozície:
Novohradský
Maratón
na FB stránke Medzinárodný
Lučenec-Šalgotarján
Novohradský Maratón LučenecaŠalgotarján
na www.lucenec.sk
a na www.lucenec.sk

www.salgotarjan.hu

www.salgotarjan.hu
www.lucenec.sk

HU
HU

15:OO

pri altánku lučenecký park

SVK
SVK

11.8.2018

Štart:
Šalgotarján
o 14.00 hod.

Piknikiáda
25. 8.2018 14:OO

III. Medzinárodný
Novohradský
Maratón

Program:
15:00 Oficiálne otvorenie
15:00 - 15:30 Lounge music DJ set
15:30 - 16:15 TripleR Unplugged: hudobná skupina
16:30 - 17:15 Divadlo z Domčeka: rozprávkové predstavenie
17:15 - 17:30 Vyhodnotenie súťaže v grilovaní - Grilmajster
17:30 - 18:00 TripleR Unplugged
18:00 - 18:30 DJ set
18:30 - 19:00 TripleR Unplugged
Deky, košíky plné všakovakých dobrôt, príjemné letné
popoludnie, pohoda a skvelý program! Príďte opäť s nami
piknikovať do nádherného lučeneckého parku k altánku.
Aj tentokrát máme pre rodičov s deťmi novinky.

www.lucenec.sk

2018

11. august 2018

Team Race

Ružiná
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Ružiná - Chopok - Srdiečko
Chopok

Doletina 8:09:48
Dudášová 9:08:14
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www.activeplanet.sk
Organizátori:

Partneri podujatia:
obec Divín

Podujatie podporili:
Mesto Hriňová
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PREDÁM RODINNÝ DOM
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NA OKRUŽNEJ ULICI
V LUČENCI
Tel. číslo: 047/4330190,
po 18:00 volajte 4330456

Mesto Lučenec, Okresný úrad Lučenec, OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lučenci Vás
pozývajú na spomienkové oslavy
74. výročia SNP dňa 28. augusta
2018 o 14:00 pri Pamätníku padlých na Ul. J. Kármána v Lučenci.
Oslavy pokračujú odhalením pamätnej tabule obetiam 2. svetovej
vojny v priestoroch železničnej
stanice, v spolupráci so ŽSR - Železničná stanica Lučenec. V programe vystúpi spevokol REZEDA.

VII. Majstrovstvá okresu
a priľahlého vesmíru vo varení
BABGUĽÁŠU
Mesto Lučenec a OZ Novohrad vás pozývajú v sobotu 25. augusta 2018 od 7:30 do 13:00 hod. na Námestie republiky (za budovou YMCA pri OXYGEN CAFE) ukázať svoj talent vo varení babguľášu (fazuľový guľáš).
Súťaže vo varení sa môžu zúčastniť minimálne 3-členné družstvá. Organizátori zabezpečia pre každé súťažné prihlásené družstvo priestor na varenie, drevo na kúrenie, vodu a 1 pivný set (stôl
a dve lavice). Prezentácia sa uskutoční 25. augusta od 8:00 do
9:00. Vyhodnotenie bude od 12:00 do 12:30.
Registrácia súťažných družstiev trvá do stredy 22. augusta
a prihlásiť sa môžete e-mailom: martina.hoduliakova@lucenec.sk
alebo na tel. 4307231.
PL 2018/31

