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Lučenec, to nie sú len ulice,
kostoly a domy
JOZEF KLINDA

Lučenec, to ste predovšetkým vy,
ľudia, ktorí píšu a tvoria našu
minulosť, prítomnosť i budúcnosť
„Lučenec, to ste vy, ktorí ste prijali
pozvanie na dnešné slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Tak je to Lučenec, je krásny vami,
ľudia dobrí. Všetci tí, ktorí obohacujete naše životy, tvoríte hodnoty
pre blaho nás i budúcnosť našich
detí,“ týmito slovami privítala moderátorka slávnostného mestského zastupiteľstva v Lučenci primátorku mesta Lučenec Alexandru
Pivkovú, poslankyne a poslancov
mestského zastupiteľstva, milých
laureátov - vzácnych hostí, zástupcov partnerských miest. Za
mesto Petrohrad Svetlanu Štukovú (vedúcu Magistrátu Admiralitného obvodu Sankt-Peterburgu z Ruskej federácie), starostu
mesta Louny Radovana Šabatu,
místostarostu Loun Jana Čermáka,

starostu mesta Mělník Ctirada Mikeša a místostarostu Mělníka Milana Schweigstilla. Po hymnickej
piesni mesta Lučenec otvorila zastupiteľstvo slávnostným príhovorom primátorka mesta. Neskôr
už pódium na Námestí republiky
patrilo len oceneným.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci udelilo Čestné občianstvo
mesta Lučenec Jozefovi Klindovi
za dlhoročnú aktívnu prácu a výnimočné pracovné výsledky v oblasti environmentalistiky, trvalo
udržateľného rozvoja, ochrany
prírody a krajiny, za prínos v oblasti cestovného ruchu, publikačnú činnosť a aktivity v prospech
mesta Lučenec, regiónu Novohrad, Slovenska.
„Návrh na udelenie titulu Čestný
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občan Lučenca ma dosť prekvapil,
lebo som viac pomáhal pri rozvoji obcí a miest Novohradu, aj keď
v poslednej dobe som sa sústredil
na centrum severného Novohradu
- Lučenec. Začal som sa zaoberať
jeho históriou, osobitne bitkou pri
Lučenci, o ktorej som napísal prvú
environmentálnu knihu na Slovensku. Niekoľko rokov som spolupracoval s novohradskými inštitúciami
v Lučenci a s mojimi odborníkmi
na históriu, kultúru a životné prostredie. Okrem toho som sa snažil
pomáhať pri rôznych osvetových i

investičných aktivitách životného
prostredia a obnove pamiatok Lučenca. Všetkým tým, ktorí mi podali pomocnú ruku a spoločne sme
dokázali vytvoriť hodnoty prospešné pre Lučenec, ako aj spomenutú kultovú knihu Lučenca, srdečne ďakujem za podporu a verím, že
budeme v spolupráci a tejto aktivite pokračovať v prospech Lučenčanov, Novohradčanov a Slovenska,“
povedal po slávnostnom ceremoniáli Jozef Klinda (foto).
Cenu mesta v tomto roku získal mladý spisovateľ, scenárista
Peter Balko za aktívnu činnosť
a tvorivý prínos v oblasti kultúry, za zviditeľňovanie mesta Lučenec v oblasti kultúrneho a spoločenského života.
Cena mesta in memoriam bola
udelená Lenke Dedinskej za významné celoživotné pôsobenie
v pedagogickej a kultúrnej oblasti, za publikačnú a osvetovú
činnosť a reprezentáciu mesta
Lučenec. Cenu prevzal synovec
Miroslav Nagy.
Pri tejto slávnostnej príležitosti si Cenu primátorky za prínos
v pedagogickej a publikačnej činnosti v oblasti kultúry a cestovného ruchu, za propagáciu mesta
Lučenec a osobností Novohradu
doma a v zahraničí, pri príležitosti životného jubilea prevzal František Mihály.

Pokračovanie na strane č.2
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Pokračovanie zo strany č.1

PAVOL FILČÍK
Niekoľkonásobný majster ČSSR
v hode oštepom a diskom, predseda
MAC Redox Lučenec Ján Garaj získal
Čestné uznanie za hodnotné atletické ocenenia a úspešnú reprezentáciu
mesta Lučenec, za aktívnu činnosť
v oblasti športu, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
Primátorka mesta odovzdala
Čestné uznanie Danielovi Paukovi
za dlhoročnú pedagogickú, športovú a trénerskú činnosť, aktívnu
prácu s mládežou, šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
Ďakovný list bol udelený Zaherovi Mahmoudovi za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti
zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu,
za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike, pri príležitosti
životného jubilea.
Michaela Križová si prevzala
Ďakovný list za šírenie povedomia
a aktivitu v boji so zákerným ochorením cystická fibróza, za úspešnú
reprezentáciu v paralelnom a obrovskom slalome, snowboardslalome a parkúrovom jazdení, za
šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
Ďakovný list Jaroslavovi Žingorovi za dlhoročnú pedagogickú a športovú činnosť, za šírenie
dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea prevzala na ocenení manželka Dagmar.

Cenu primátorky mesta získal
David Koronczi za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti grafického
dizajnu (napr. Mestské noviny Lučenec), umeleckej a verejnoprospešnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
Pavol Filčík bol ocenený
Čestným uznaním mesta in memoriam za dlhoročnú prácu a prínos v
oblasti kultúry, školstva a komunálnej politiky, za tvorivé a významné
výsledky v oblasti umeleckej činnosti, za neoceniteľný prínos pre
umelecký a kultúrno - spoločenský
rozvoj mesta Lučenec na Slovensku i v zahraničí. Čestné uznanie
in memoriam prevzala manželka
Blaženka.
Čestné uznanie mesta bolo počas slávnostného ceremoniálu odovzdané Jozefovi Porubovičovi za
dlhoročnú prácu pedagóga, ktorý
sa významným spôsobom podieľa
na rozvoji školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov v meste Lučenec.
Robiť si dobre svoju prácu, to si
vyžaduje človeka láskavého srdca.
To si vyžaduje pedagóga, ktorý má
pedagogický dar. Viera Jakubove
bola ocenená Čestným uznaním za
dlhoročnú aktívnu pedagogickú
činnosť v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, za reprezentáciu
mesta Lučenec doma i v zahraničí.
Čestné uznanie udelilo Jánovi
Müllerovi (†8.8.2018) mestské zastupiteľstvo za vynikajúce športové
POZNÁMKA
výsledky v basketbale, za športovú,
O ocenených najúspešnejších
pedagogickú a trénerskú činnosť, športovcoch a kolektívoch za rok
za vzornú reprezentáciu a šírenie 2017 sa viac dozviete v nasledujúdobrého mena mesta Lučenec a re- com vydaní Mestských novín.
giónu. Pozdravom do neznáma a
milou spomienkou si prítomní uctext: Renata Libiaková Peržeľová,
tili Janka minútou ticha. Čestné
Ján Šnúrik foto: Monika Nagyová
uznanie prevzala manželka Iveta
Müllerová.
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Originálne regionálne produkty
z Novohradu, Hontu a Gemer-Malohontu
Počas VII. Lučenského hodovania sme mali jedinečnú možnosť
zakúpiť si regionálne produkty
z Novohradu, Hontu a Gemer-Malohontu. Mesto Lučenec umožnilo
po prvýkrát prezentáciu výrobcov
z troch regiónov v drevených stánkoch umiestnených okolo ostrovčeka medzi budovou YMCA a budovou Mestského úradu v Lučenci.
V pekných drevených stánkoch
vystavovali svoj jedinečný tovar
remeselníci a výrobcovia z Novohradu, Hontu a Gemer-Malohontu. Svoje výrobky vystavovali aj potenciálni záujemcovia
o certifikáciu regionálnych produktov. Záujemcovia si mohli zakúpiť originálne výrobky z dreva,
med a výrobky z medu, dekoračné medovníčky, sklárske výrobky,
textilné produkty, tkané koberce,
paličkovanú čipku, tekvicové semiačka, drôtom opletenú keramiku, pletené košíky a mohli ochutnať aj výborné hontianske lepníky.
„Využili sme príležitosť a tých
výrobcov, ktorí prešli certifikáciou, sme pozvali na ich prezentáciu počas VII. Lučenského hodovania. Obyvatelia sa tak mohli
s nimi zoznámiť a zakúpiť si jedinečný tovar od držiteľov certifikátu
Regionálny produkt NOVOHRAD,“
povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Prvýkrát sa na jarmoku prezentovali jedenásti úspešní výrobcovia a zároveň držitelia certifikátu
Regionálny produkt NOVOHRAD.
Vo štvrtok 23. augusta primátorka
mesta Lučenec Alexandra Pivková, zároveň aj predsedníčka združenia právnických osôb Región

Neogradiesis (združenie je koordinátorom regionálneho značenia v Novohrade), slávnostne
odovzdala certifikáty prvým výrobcom z Novohradu:
Ondrej Gajdoš (Vidiná) - Med kvetový, Med agátový, Med kvetový lesný, Medovina
Emília Mészárosová (Fiľakovo)
- Prírodné mydlá s kozím mliekom a olivovým olejom, Nechtíková masť
Katarína Schönová (Políchno) Med kvetový, Med lesný, Liečivé byliny v mede
Helena Rohožníková (Trebeľovce) - Med kvetový, Med agátový,
Med lesný medovicový, Med lipový, Orechy v agátovom mede,
Novohradská medovina
Ľubica Mitterová (Želovce) - Medovníčky od Ľubice
Sklodekor Szilágyi, s.r.o. (Lučenec) - Maľované, gravírovanie
a dekorované sklo
Peter Kanda (Trebeľovce) - Med
kvetový, Med agátový
Jaroslava Bolyošová (Trebeľovce,
časť Muľka) - Včelí med agátový, Včelí med lipový, Včelí med
lesné plody/černicový, Včelí
med medovicový, Medovina z
Novohradu
Janka Sláviková (Lučenec) - Krížiková výšivka aplikovaná na
rôznych materiáloch
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o. (Veľký Krtíš) - Víno
akostné a odrodové
Esencie života, s.r.o, Svetlana
Matúšková (Lučenec) - Novohradská výšivka v ľudovom
odeve a Novohradský čepiec,
Ľanové vrecko na chlieb

Pre zákazníka je produkt s označením Regionálny produkt NOVOHRAD zárukou kvality a jedinečnosti, čo znamená, že:
- pochádza z nášho územia a zároveň ho reprezentuje,
- vyrobil ho náš remeselník či výrobca predovšetkým
z miestnych surovín,
- je šetrný k životnému prostrediu,
- je vyrobený tradičným postupom,
- podporuje miestny rozvoj.

Konečne sa tento systém darí
prostredníctvom združenia právnických osôb Region Neogradiensis zaviesť aj v našom regióne.
Dňa 13. augusta 2018 v Radnici
Lučenec zasadala prvýkrát certifikačná komisia. Tá úspešne
certifikovala produkty od 11
žiadateľov z Novohradu.
text: Henrieta Čemanová,
Ján Šnúrik foto: Monika Nagyová

Jedinečná publikácia „Ján Jiskra
z Brandýsa a Bitka pri Lučenci“
je už v predaji
Kto bol Jan Jiskra z Brandýsa?
Kde sa konala Bitka pri Lučenci?
To všetko sa dozviete v jedinečnej
publikácii od autora Jozefa Klindu: Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci.
Je nevšedná aj svojou koncentrickou štruktúrou. Pôsobí ako
vajce - symbol plodnosti a života.
Rozbijete škrupinu a až za bielkom
v strede sa objaví jadro. To predstavuje Lučenec s okolitými obcami a ako čitateľ zistí - doteraz
neznáma bitka za jeho chotárom.
Knihu vydalo mesto Lučenec
a aj napriek rozsiahlosti (472 strán
a 1722 obrázkov, erbov a máp) ju
ponúkame vo výhodnej cene 25 €.

Zakúpiť si ju môžete v Mestskom informačnom centre, Ulica Dr. Herza 1, Lučenec.
text: Mária Bérešová
foto: Monika Nagyová
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Rekonštrukcie ciest a chodníkov
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v meste Lučenec
pokračujú

Pohľad na Ul. Jókaiho, úsek A
(od križovatky Novohradskej
ul. po Železničnú ul.).

Mesto Lučenec pokračuje aj Lučenec, úsek A“ a „Stavebné úprav roku 2018 v realizácii ďalších vy komunikácie Ul. maloveská“.
rekonštrukcií ciest v meste. Po zhoZAČATIE STAVEBNÝCH PRÁC
tovení rekonštrukcií, ako napr. Ul.
NA ULICI JÓKAIHO
J. A. Komenského, F. Lehára, časť
Vyššie uvedená stavba bude
Ul. L. Mocsáryho, Ul. Dr. Herza, Ul. Begova, Rúbanisko II pri v prvej etape pozostávať z kombloku A, C, Ul. železničná, úseky plexnej rekonštrukcie Ul. Jókaiho
A, B, C, Továrenská ulica vás in- v úseku od križovatky Novohradformujeme ešte o stavbách, kto- skej ulice (kino Apollo) až po zreré sú rozostavené: Rúbanisko II konštruovanú križovatku Ulica že(K, L, M), Rúbanisko II/C (druhá lezničná. Stavebné práce sa začali
etapa). V dnešnom vydaní sa viac 30. augusta. Predpokladaný terzameriame na stavby, ktoré sa idú mín ukončenia stavby bude 10. novembra 2018. Touto cestou žiada
realizovať, a tými sú:
„Rekonštrukcia Ul. Jókaiho, mesto Lučenec všetkých účastníkov

cestnej premávky o rešpektovanie
prenosného dopravného značenia
na uvedenej komunikácii!
ZAČATIE STAVEBNÝCH PRÁC

a ostatných dotknutých subjektov
mesto Lučenec žiada o zhovievavosť
a rešpektovanie prenosného
dopravného značenia počas
stavebných prác.

NA ULICI MALOVESKÁ
POZNÁMKA
Mesto Lučenec oznamuje obyvaV najbližšej dobe sa začne s reteľom mesta začiatok stavebných
alizáciou aj ďalších stavieb, napr.
prác stavby „Stavebné úpravy koSpevnenie plôch na Rúbanisku
munikácie Ul. maloveská v meste
I/1-8, Rekonštrukcia chodníka na
Lučenec“ v úseku - začiatok za žeVajanského ulici č. 24-36, Rekonlezničným priecestím a ukončenie
štrukcia vnútroblokových chodnína konci mostného objektu. Termín
kov na Rúbanisku III/24-39 a pod.
realizovaných prác je od 3. septembra do 10. novembra 2018.
text a foto: Ján Šnúrik
Účastníkov cestnej premávky,
vizualizácia: Peter Kollár
užívateľov rodinných domov
Ulica železničná vo finálnej fáze
dokončenia. Úsek od križovatky
Ul. mieru po Ul. K. Nálepku
(kruhový objazd).

Investičná akcia „Jegorovova ulica - vodovod,
kanalizácia“ je tesne pred kolaudáciou
Bolo to ešte 12. septembra 2016, kedy sa
odovzdalo stavenisko zástupcovi zhotoviteľa
diela Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. závod Lučenec. Uvedená akcia bola zaradená do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Banská Bystrica. Keďže obyvateľom Ulice
záhradnej znehodnocovali pozemky pretekajúce nevyhovujúce žumpy z Jegorovovej ulice,
bolo potrebné vzhľadom ku kanalizácii vyriešiť tento problém. Cieľom vybudovania verejPracovné stretnutie realizácie stavby.
ného vodovodu bolo vyradenie z prevádzky
starého poruchového 60-ročného vodovodu
Hodnota diela s DPH predstavuje 383 007 €. Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
z liatinového materiálu, ktorý bol vybudovaTermín podania žiadosti o vydanie kolaudač- kanalizáciách, po vydaní právoplatného koný sčasti na súkromných pozemkoch.
ného rozhodnutia je mesiac august 2018. Sub- laudačného rozhodnutia napojili na novovySTAVBA BOLA REALIZOVANÁ V ROZSAHU: dodávateľom bola spoločnosť SVOMA, s.r.o. budovanú kanalizáciu a vodovod. O možnosti
Lučenec. Projektovú dokumentáciu zabezpe- napojenia bude písomne informovať obyvaVODOVOD: v dĺžke 799,5 m, verejná časť
čilo mesto Lučenec.
teľov Stredoslovenská vodárenská prevádzvodovodných prípojok, armatúrna šachta ková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, závod
AT stanica - asanácia.
Mesto Lučenec má v pláne dať do rozpočtu
02 Lučenec, Veľký Krtíš.
KANALIZÁCIA: zberače v dĺžke 938 m + na rok 2019 vybudovanie novej verejnej ko28 šácht, kanalizačné prípojky domové po munikácie na Ulici Jegorovova, preto týmto
text: Ivana Ráczová
hranicu pozemku, 11 prípojok dažďových apeluje na jej obyvateľov, aby sa vo vlastnom
foto: Peter Kollár
vôd od vpustov.
záujme, ako aj v zmysle Zákona č. 442/2002
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Milí žiaci, vážení pedagógovia a rodičia,

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

CENTRA VOĽNÉHO ČASU V ŠKOLSKOM
dva mesiace prázdnin a sladkého „nične- akým je poslanie učiteľa. Pamätajte, že v kažROKU 2018/2019
robenia“ sú už neodvratne za nami. Zača- dej lavici sedí iný žiak so svojimi radosťami
la sa škola a ja verím, že ste si všetci dobre i starosťami a osobnosť každého musíme poELEKTROTECHNICKÝ od 5. ročníka ZŠ:
oddýchli a do nového školského roka ste znať, rešpektovať a rozvíjať.
plošné spoje, letovanie, jednoduché elektMilí rodičia, vaša práca s deťmi je nenanačerpali dostatok síl. Verím, že zažijeme
rotechnické výrobky
príjemné okamihy vzdelávania, upevníme hraditeľná. Vytvorte svojim deťom podnetné
vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a bu- prostredie plné lásky, v ktorom vládne poro- PLASTOVÝ MODELÁR od 4. ročníka ZŠ:
deme sa tešiť z dobrých výsledkov spoločnej zumenie, istota. Toto bude dobrým predpoklavyhotovenie plastových modelov lietadiel
práce. Zvlášť želám veľa úspechov a trpez- dom pre vysokú výkonnosť vašich detí v škole. „MAJSTERKO“ od 3. ročníka ZŠ: rozšírenie
Spoločne si zaželajme, aby sa nám tento
livosti našim prváčikom. Som presvedčená,
techn. myslenia, nadobudnutie zručnosti
že škola bude pre nich od prvého dňa zau- školský rok vydaril. Snažme sa splniť všetky
pri práci s drevom (pílenie, brúsenie, pojímavou prechádzkou medzi mnohými prí- ciele a očakávania, ktoré sme si predsavzali.
vrchová úprava, spájanie materiálov lepeÚspešný štart do nového školského roka
jemnými prekvapeniami.
ním a klincami…)
Milí učitelia, pedagógovia, želám vám pev- 2018/2019.
HRA
NA HUDOBNÝ NÁSTROJ klavír, zobné zdravie, veľa síl, múdrosti, kreativity, ale
Alexandra Pivková, primátorka mesta
cová flauta deti ZŠ: úvod do hudobnej teói ľudskosti pri napĺňaní tak dôležitého poslania,
rie, inštruktívne cvičenia
Pondelok 8.00 - 16.00 hod.
UPRAVENÁ PRACOVNÁ DOBA
GYMNASTIKA HROU deti vo veku 5-6 rokov,
Utorok 8.00 - 16.00 hod.
na Mestskom úrade od 3.9.2018
I. stupeň ZŠ: gymnastické cvičenia s loptou,
Streda 8.00 - 17.00 hod.
Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
stuhou, obručou
Štvrtok 8.00 - 16.00 hod.
MINIMAŽORETKY predškolský vek, I. stuPiatok 8.00 - 15.00 hod.
Informácie: 43 07 151, www.lucenec.sk
peň ZŠ: nácvik pochodu a rytmických zostáv
MAŽORETKY od 3. do 5. ročníka ZŠ: nácvik
Každý z nás je jedinečný a každý má svoj
pochodu a ucelených rytmických zostáv
príbeh. Stačí sa obzrieť, spomenúť jedinečné
ČARBIČKY deti vo veku 5-6 rokov: základné
medzníky života pri významných príležitostiach.
výtvarné techniky
Primátorka mesta Alexandra Pivková a čleVÝTVARNÁ
VÝCHOVA deti ZŠ: základné
Z ČINNOSTI ZPOZ
novia Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ
i netradičné výtvarné techniky
v Lučenci v sobotu večer 18. augusta 2018
v priestoroch radnice prijali 92-ročnú jubi- HELLO - ANGLIČTINA HROU deti MŠ: prilantku Helenku Madurovú (na foto v strerodzené jazykové činnosti spojené s kresde). Maminku, starkú, prastarkú sprevádzabou a počúvaním
li najbližší a oslávenkyňa s úsmevom na tvári HVIEZDIČKY V ANGLIČTINE deti ZŠ: priprijala gratulácie zástupcov mesta a rodiny.
rodzené jazykové činnosti spojené s kresbou, počúvaním a písmom
text: Renáta Libiaková Peržeľová
JAZDECKÝ deti od 8 rokov: starostlivosť o kofoto: Fotocolor studio
níka, sedlanie a uzdenie, základy jazdenia
STOLNÝ TENIS deti ZŠ: základy a zdokonalenie techniky hry
ŠACH deti ZŠ: základy hry, príprava na turnaje
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY deti od 10 rokov: základy a zdokonaľovanie sa v streľbe
FLORBAL deti ZŠ: základy a zdokonaľovanie
techniky, florbalová liga
BASKETBAL žiaci a žiačky 8. až 9. ročník
ZŠ: zdokonaľovanie techniky v basketbale
Mesto Lučenec vyhlasuje zbierku školských pomôcok. S prázdnou taškou sa do školy
FUTBAL deti 5 až 8-ročné: základy a zdokonechodí. Pomôžte nám naplniť ďalšiu školskú tašku detí, ktoré sa možno v súčasnosti
naľovanie futbalovej techniky
nachádzajú v znevýhodnenej situácii, ale vďaka vám získajú tak šancu na plnohodnotné
CVČ-ky dopoludnie pre mamičky s deťmi na
vzdelávanie a lepšiu budúcnosť.
materskej dovolenke: básničky, pesničky,
ukazovačky
Možno máte doma už nepotrebné nové ale- v Lučenci do kancelárie terénnych sociálbo používané, ale stále funkčné veci potreb- nych pracovníčok (kanc. č. 159, na prízemí).
Prihláška do záujmových krúžkov je dostupná na www.cvclc.edu.sk. Ponuka záujmoné pre školopovinné deti. Všetko, čo môžu
vých krúžkov bude priebežne aktualizovaná.
deti v škole na vyučovaní využiť, najmä
Ďakujeme!
V prípade záujmu je potrebné vyplnenú
tašky, zošity, pravítka, peračníky, nožnice,
prihlášku doručiť do Centra voľného času,
fixky, pastelky a perá, môžete priniesť od
text: Monika Nagyová
Ulica mieru 1702/39 Lučenec do 14.9.2018,
3. do 29. septembra 2018 na Mestský úrad
telefonický kontakt: 047/4333797

Každý má svoj
jedinečný príbeh

Zapojte sa do zbierky
školských pomôcok
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Padol DEVIATY rekord!

EURÓPSKY TÝŽDEŇ
MOBILITY A ŠPORTU V LUČENCI

NAJVIAC NAJAZDENÝCH KILOMETROV NA KOĽAJNICI
odjazdili dovedna 3936 metrov,“
povedal v nedeľu Igor Svítok zo
Slovenských rekordov.
Medzi účastníkmi bol aj jeden
jazdec na jednokolke, objavil sa
aj cyklista s klasickým bicyklom
s blatníkmi a zvončekom. Certifikát za ustanovujúci slovenský rekord si z rúk riaditeľa Knihy slovenských rekordov v rámci podujatia
prevzala primátorka mesta Alexandra Pivková.
SUMÁR REKORDOV
Tentokrát sa o deviaty slovenský rekord vytvorený v meste Lučenec postarali miestni športovci.
Počas siedmeho ročníka Lučenského hodovania najazdili po koľajnici za hodinu na bicykloch
skoro štyri kilometre. O nový
slovenský rekord sa v sobotu
(25.8.) postarali nadšenci cyklistiky, cyklotrialu i jednokoliek
zo športového klubu NovoCK,
o.z. Lučenec.
Na Masarykovej ulici z drevených profilov vytvorili koľajnicu
dlhú 75 metrov. K nej bola na začiatku vytvorená nájazdová rampa. Po krátkom tréningu sa o 14.20
hodine začal lámať rekord - najviac
odjazdených metrov na koľajnici
na bicykli. Tento mal stanovený
časový limit jednu hodinu.
„Na koľajnici sa pohyboval vždy len
jeden jazdec. Započítaval sa každý
prejdený meter, našli sa však aj borci, ktorí absolvovali 75 metrov bez
problémov. Úderom 15.20 hodiny
bol rekord ukončený. Po spočítaní jednotlivých odjazdených dĺžok
bol výsledok úžasný - Lučenčania

V MESTE LUČENEC:
2011 - obnova manželkých sľubov,
2012 - najdlhšia reťaz z kancelárkych spiniek (august)
2012 - najdlhší list napísaný Ježiškovi (december)
2014 - spoločná stavba mesta
z kartónu
2015 - najviac strihajúcich kaderníkov na jednom mieste
2016 - najväčšia pouličná zábava a najviac tanečníkov na
skladbu Zorba
2018 - hodinovka v jazdení na bicykli po koľajnici
Celkom 9 slovenských rekordov.
text: Ján Šnúrik
foto: Igor Svitok

Mesto Lučenec v pohybe
21.09.2018 od 09.00-12.00 hod.
na Námestí republiky v Lučenci.

21.09.
2018
09:00 - 12:00

Cieľom podujatia je podporovať športovanie v meste a využívanie viac alternatívneho spôsobu dopravy v meste. Počas celého
dňa bude MHD zdarma.Bližšie informácie
o podujatí uvedieme v nasledujúcom čísle.

Voľby do orgánov samospráv
sa budú konať 10. novembra
V siedmich volebných obvodoch budeme voliť 21 poslancov
Keďže predseda Národnej rady
Slovenskej republiky Andrej Danko
podpísal rozhodnutie o vyhlásení
volieb do orgánov samospráv obcí
na deň 10. novembra 2018, poslanci mestského zastupiteľstva v Lučenci rozhodli o tom, že po týchto
komunálnych voľbách bude mať
v rokoch 2018 až 2022 mestské
zastupiteľstvo (MsZ) dokopy 21
poslancov v 7 volebných obvodoch. V porovnaní so súčasnosťou
sa tak počet poslancov nezmení.
K miernej zmene dochádza len
pri územnom rozsahu jednotlivých
obvodov. Na návrh poslanca Pavla Baculíka totiž zástupcovia občanov odsúhlasili, aby boli všetky
bytové domy na Ulici osloboditeľov, Arm. gen. Ludvíka Svobodu
a Jána Bottu v jednom volebnom
obvode a nie rozdelené, ako to
bolo doteraz. Ulice L. Svobodu
a J. Bottu s počtom obyvateľov 591
odčlenili z volebného obvodu č. 1
do obvodu č. 2, pričom vo volebnom obvode sa zníži počet obyvateľov na 6195, počet poslancov 5.
MsZ určilo 7 volebných obvodov s nasledujúcim počtom
poslancov v jednotlivých volebných obvodoch
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1:
5 poslancov 6195 obyvateľov
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2:
2 poslanci 3276 obyvateľov
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3:
4 poslanci 5561 obyvateľov
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4:
2 poslanci 2628 obyvateľov
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5:
3 poslanci 3788 obyvateľov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6:
3 poslanci 3134 obyvateľov
VOLEBNÝ OBVOD Č. 7:
2 poslanci 1927 obyvateľov
Lučenec mal ku koncu júna podľa údajov mestského úradu 26509
obyvateľov. Podľa platnej legislatívy tak môže mať najmenej 15
a najviac 25 mestských poslancov.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má každý občan, ktorý ku dňu volieb dosiahol vek 18
rokov a má tu trvalý pobyt. Za
mestských poslancov môžu byť
zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať
aspoň 18 rokov. Vek nad 25 rokov sa vyžaduje od kandidátov na
primátorov. Voľba je jednokolová a väčšinová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom
obvode v poradí najviac platných
hlasov. Za primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti
hlasov sa podľa zákona vykonajú
nové voľby. Na rozdiel od parlamentných volieb v komunálnych
voľbách môžu kandidovať aj nestraníci. Hoci do konania volieb
zostávajú prakticky iba necelé tri
mesiace, kampaň na primátora
a poslancov sa rozbehne zrejme
až po letných prázdninách.

text: Ján Šnúrik
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Nová ponuka pre turistov Multimediálne tabule

Multimediálne tabule sú osadené
na Námestí republiky
a Kubínyiho námestí.

V týchto dňoch boli na Námestí republiky a Kubínyiho námestí
osadené multimediálne tabule, kto- prezentáciu s množstvom video
ré poskytujú občanom, turistom spotov a zvukovým sprievodcom
a návštevníkom dôležité informá- v slovenskom, anglickom a macie o meste Lučenec. Atraktívnou ďarskom jazyku, mobilnú apliformou ich zoznámia s význam- káciu a QR kódy.
nými historickými a turistickými
text: Mária Bérešová
atraktivitami v meste a jeho okolí.
foto: Monika Nagyová
Tabule ponúkajú multimediálnu

Ambulantná
pohotovostná
služba v Lučenci
funguje po novom

VÝSTUP NA HRAD MURÁŇ
Mesto Lučenec a Občianske združenie Novohrad v rámci projektu
„Pre zdravší Lučenec“ vás pozývajú na výstup na hrad Muráň. Akcia
sa koná 15. septembra s odchodom
o 9:00 spred MsÚ v Lučenci. Príchod účastníkov do Lučenca bude
Systém fungovania lekárskej
cca o 15:00. Záujemcovia sa môžu služby prvej pomoci (LSPP) sa
prihlásiť od 3. septembra do 12. menil od júla 2018, po novom zaseptembra osobne v Mestskom viedli Ambulantnú pohotovostnú
informačnom centre (Ul. Dr. Her- službu (APS) aj v našom meste.
za 1, Radnica) alebo na tel. čísle 43
Mesto Lučenec podľa pokynov
315 13. Turistika je za symbolické Ministerstva zdravotníctva SR
2 eurá. Hrad Muráň je tretí naj- oznamuje, že ambulanciu pevvyššie položený hrad na Sloven- nej ambulantnej služby pre deti,
sku. Postavili ho ako strážny hrad dorast a dospelých (LaboraMed
v 13. storočí na brale Cigánka, na s.r.o.) nájdete na Ul. M. Rázusa
okraji Muránskej planiny vo výške 142/26 v Lučenci.
935 m. V súčasnosti je zrúcaninou
so zachovalým areálom a vstupnou
ORDINAČNÉ HODINY:
vežou. „Je to už naše tradičné šporPondelok: 16:00 - 22:00
tovo - spoločenské podujatie. Tohto
Utorok: 16:00 - 22:00
roku sme zmenili trasu, ktorá mala
Streda: 16:00 - 22:00
byť pôvodne na Kráľovu hoľu. DôŠtvrtok: 16:00 - 22:00
vodom zmeny je, že priaznivci tuPiatok: 16:00 - 22:00
ristiky navrhli iné krásy Slovenska.
Sobota: 7:00 - 22:00
Teším sa na všetkých,“ prezradil viNedeľa: 7:00 - 22:00
ceprimátor Pavol Baculík. TuristiPočas sviatkov: 7:00 - 22:00
ka je pre všetky vekové kategórie
a uskutoční sa za každého počasia.
text: Monika Nagyová

text: Monika Nagyová

Pripomínanie si histórie je nevyhnutným varovaním pred predsudkami, neznášanlivosťou a rasizmom, ktoré degenerujú princípy demokracie. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
si pripomíname podujatím Cesty neznámej v druhom pokračovaní,
čím vraciame pamäť mestu a národu. Pri tejto príležitosti predstavujeme širokej verejnosti obete holokaustu z Lučenca. Každoročným výsledkom projektu je písanie mien na pôvodné schody odstránené zo synagógy počas jej rekonštrukcie a ich spätné
umiestnenie v jej areáli. V tomto roku pokračujeme písaním mien
po „B“. V rámci podujatia odprezentujeme literatúru o holokauste,
osudoch a príbehoch obyvateľov Lučenca, ktoré boli knižne spracované a to: Oľga L. Gálly NEMÝ VTÁK, Jozef Hidasi LOSONTÓL - LOSONCIG, Veronika Homolová - Tóthová MENGELEHO DIEVČA, Agáta Schindler MALIČKÁ SLZIČKA.
Udalosť ukončí koncert Presburger Klezmer Band. Srdečne
ste vítaní v nedeľu 9. septembra 2018 o 15.00 hodine.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondom na podporu
umenia a Nadácia Ezra.
text: Andrea Moravčíková

Dni detskej radosti
Mesto Lučenec a Občianske združenie - RÚBANISKO III Lučenec,
Vás pozývajú na 2. ročník podujatia DNI DETSKEJ RADOSTI NA
MESTSKÝCH SÍDLISKÁCH, ktoré sa uskutoční 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 - Šaška-Baška 1. vstup
12:00 - vyhodnotenie súťaží detí
a odovzdávanie diplomov a cien
12:30 - Šaška-Baška 2. vstup

13:00 - sprievodné podujatia:
SOKOLIARSTVO - KANÁT:
sokoliarske predvádzanie
ukážok - prezentácia činnosti a ukážky Hasičského a záchranného zboru
14:00 - HALIČAN 1. vstup
14:30 - vyhodnotenie súťaže o Najchutnejšiu bábovku a odovzdávanie diplomov a vecných cien
14:45 - 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.
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POZVÁNKA NA OPEKAČKU
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
v Lučenci vás pozýva na opekačku, ktorá
sa uskutoční 7. septembra 2018 (piatok).
Zraz členov je o 10:00 pri altánku v areáli
lučeneckých mestských kúpeľov. Informácie: 0907 668 237.

Na vandalizmus a bezohľadnosť
niektorých doplácame všetci

Mesto Lučenec pokračuje v revitalizácii
mestského parku s cieľom ešte viac ho zatraktívniť a priblížiť ľuďom. V rámci proPOZVÁNKA NA ORAVSKÚ PRIEHRADU
jektov sa snaží doň zakomponovať aj rôzne
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov náučné prvky, ktoré vytvárajú veľmi dobrú
v Lučenci vás pozýva na jednodňový zájazd príležitosť pre rozvíjanie vzťahu k prírode
na Oravskú priehradu (plavba loďou, Orav- a životu s ňou. Zábavnou formou pre deti
ský hrad), ktorý sa uskutoční 13. septembra a možno aj pre starších chce priblížiť, čo
2018 (štvrtok). Zraz účastníkov je v ten istý deň všetko možno v lučeneckom parku vidieť.
na parkovisku pred Mestským úradom v Lu- Tomu by mali postupne slúžiť ďalšie etačenci o 6.00 hod. Informácie: 0907 668 237. py náučného chodníka. No zdá sa, že nové
objekty v týchto dňoch viac lákajú vandalov
POZVÁNKA DO JASKYNE
ako malých návštevníkov parku.

zvonkohry. Okrem toho vandali poškodili aj
tabuľu - múdru sovu z dielne škôlkarov a zničili
tri vtáčie búdky, ktoré svojpomocne pri tejto
príležitosti vyrobili deti z lučeneckých základných škôl. Dokonca niektorí obyvatelia chodia s vedrom do nového areálu a postupne si
odtiaľ odnášajú drevo-štiepku! „Koľko práce
sme museli s našimi deťmi vynaložiť na zhotovenie sovy, ktorá má svoje miesto na tabuli
o vtáčích otvoroch,“ povzdychla si po týchto
nemilých správach jedna z učiteliek Materskej
školy na Partizánskej ulici v Lučenci.

A BANSKÉHO MÚZEA...
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 môžu hlásiť
záväzne na mob. tel. č. 0907 878 518. Cesta autobusom tam a späť. Miesto odchodu:
V uvedený deň spred Mestského úradu Lučenec (zastávka MHD). Čas odchodu: od 7:00.
Upozornenie: Prehliadka jaskyne je prístupná cez 104 schodov s výškovým rozdielom 14 metrov. Je potrebné si to uvedomiť pri
prihlasovaní. Odporúčame pre zdatnejších.
Všetky vstupy do uvedených zariadení si
hradia účastníci sami. Tešíme sa na spoločný zážitok.

NA VANDALIZMUS A BEZOHĽADNOSŤ...
...niektorých obyvateľov doplatíme my všetci.
Hlavne na to ale doplácajú naši najmenší návštevníci. Mamička dievčatka, ktoré v škole
pomáhalo zhotovovať búdku pre vtáčiky
nám prezradila, že dcérke sa kotúľali slzy po
tvári, keď ju uvidela rozbitú. Chodievajú sem
často, lebo dcérka je zvedavá, či sa v búdkach
uhniezdili vtáčiky. Povedala, že najťažšie bolo
pre ňu zodpovedať na otázku: „Mami, a prečo
nám našu búdku rozbili?“.
No práve túto otázku si majú klásť „rambovia“ skôr, ako deštruktívne zdvihnú ruku s
úmyslom poškodiť, čo deti zo srdiečka vytvorili.
Mesto Lučenec sa snaží v najbližšom čase
poškodené prvky dať do pôvodného stavu.

Poškodená tabuľa s múdrou sovou
z dielne škôlkarov!

Už v novembri 2017 sa primátorka Alexandra
POZVÁNKA NA OPEKAČKU
Pivková vo svojom príhovore v rámci doplneZväz postihnutých civilizačnými choroba- nia inovovaného náučného chodníka (druhá
mi v SR, základná organizácia VP-K16 pozýva etapa) v mestskom parku venovala pokračosvojich členov na opekačku, ktorá sa usku- vaniu revitalizácie. „Náučný chodník plní dôtoční 14. septembra 2018 v areáli priehra- ležitú funkciu, pretože sa významnou mierou
dy Ľadovo so začiatkom od 10:00 do 17:00. podieľa na prezentácii prírodných daností nášHudba a opekanie je zabezpečené. Informá- ho regiónu. Budeme radi, ak otvoríme aj tretiu
cie: Július Varga 0948 009 654, Mária Kutt- etapu, v ktorej by sme chceli deťom priblížiť kvenerová 0908 918 624.
ty, zvieratá, hmyz a ďalšie zaujímavosti,“ povedala primátorka s tým, že túto etapu možno zrealizujú v lete budúceho roka.
POZVÁNKA DO BOTANICKEJ ZÁHRADY
KVOK o.z. Lučenec, Kolonáda č. 8 Lučenec organizuje 22. septembra 2018 zájazd
výlet do botanickej záhrady v Košiciach.
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.

ZAMRZNUTÝ ÚSMEV NA TVÁRI
Uplynulo niekoľko mesiacov a tretia časť
náučného chodníka je tesne pred dokončením. Návštevníci parku so záujmom sledujú, ako pokračujú práce, no v týchto dňoch
ich čakalo nemilé prekvapenie. Nadšencom
chodníka pri pohľade na už vybudované prvky zamrzol úsmev na tvári. Vandali stihli na
novom bludisku poškodiť trstinu, ktorá tam
bola nainštalovaná len dva dni. A to nie je
všetko, počas našej návštevy sme sa dozvedeli, že z netradičnej drevenej zvonkohry už
po tretíkrát ukradli kyjak a jedno drevo zo

POZNÁMKA
Oficiálne otvorenie tretej časti náučného
chodníka je naplánované na prvý septembrový týždeň.

Vandali stihli na novom bludisku
poškodiť aj trstinu!
text: Ján Šnúrik
foto: Jana Miadoková

31. august 2018
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Návštevníci zvieratám prehadzujú
zabalené mäsové výrobky aj neotvorené
plastové fľaše!
ANKETA S NÁHODNÝMI
NÁVŠTEVNÍKMI MINIZOO
Prečo vaše prvé kroky dnes (2. augusta)
viedli k zvieraciemu kútiku a detskému ihrisku? Ak by ste mohli niečo zmeniť či odporučiť, čo by to bolo?

PRIBUDNÚ ĎALŠIE DETSKÉ IHRISKÁ
Mesto Lučenec pokračuje v rekonštrukcii detských ihrísk. Tentokrát sa skrášli novými prvkami ihrisko - vnútroblok na Ul. J.
M. Hurbana a ihrisko na Ulici L. Svobodu.
V súčasnosti sú tieto plochy využívané ako
detské ihriská avšak s nevyhovujúcimi detskými hracími prvkami.

Nový objekt bude plniť športovo oddychovú zónu. Hracie prvky sú určené pre deti od 3
do 12 rokov. Do areálu ihrísk nainštalujú visiacu hojdačku, visiacu hojdačku s hniezdom,
kolotoč, kombinovanú zostavu, pružinové
Edita Petríková (Ozdín):
„Keď máme cestu do Lučenca, tak sa vždy hojdačky, preklápacie hojdačky, pieskoviss deťmi zastavíme v mestskom parku. Naše ko, interaktívny panák a tabuľu na kreslenie.
prvé kroky vedú k minizoo a na detské ihrisko. Budú umiestnené aj lavičky a odpadkové koše,
Spoločne sa tešíme na zvieratká. Je o ne dobre informačná tabuľa s prevádzkovým poriadpostarané, aj dnes mali čerstvú zelenú potra- kom ihriska. Výstavbu ihrísk začnú v prievu a vodu. Možno, keby som mohla odporučiť, behu tohto mesiaca.
Hodnota daru od StVPS (Stredoslovenská
aby kŕmidlá na vodu boli častejšie umyté. Podľa
Na Slovensku teploty už niekoľko dní neklesli môjho názoru majú všetko to, čo by mali mať.“ vodárenská prevádzková spoločnosť) a nadácie
Veolia pre tieto ihriská je 20 000 eur. Všetky
pod 30 stupňov Celzia. Nielen ľudský organiznáklady nad rámec hradí mesto.
Mamička (Lučenec):
mus dostáva poriadne zabrať. Vážne kolapsové
Mesto ešte v tomto roku plánuje s rekon„S kamarátkou a našimi deťmi chodievame
stavy hlásia aj veterinárne ambulancie. Skoré
ranné prechádzky, ochladzovanie a dostatok do mestského parku tak raz do týždňa. Deti sa štrukciou ďalších detských ihrísk, napr. na
čerstvej vody v miskách by mali byť v týchto najviac tešia na zvieratká a šmykľavky. Mňa by Ul. novohradskej, Rúbanisku III/5 a Rúbadňoch samozrejmosťou. V podstate platí jed- potešilo, kedy sa minizoo ešte zväčšilo a pribudli nisku III - vnútroblok.
noduché pravidlo - keď je horúco vám, o to v ňom ďalšie zvieratká, ako napríklad poníky,
ťažšie je to pre zvieratá, pretože majú rýchlejší malé kozičky. Keďže chodievame len predpometabolizmus a pre absenciu potných žliaz aj ludním, viem, že zvieratká vtedy majú podľa
horšiu termoreguláciu. My sme sa v dnešnej mňa dostatok potravy a vody. Som spokojná.“
téme zamerali na zvieratká, ktoré sú súčasMamička (Lučenec):
ťou minizoo.
„Musím súhlasiť so slovami mojej kamarátky.
Je pre tieto zvieratká v horúčavách potreb- Ak by som mohla doplniť jej slová, sme za to,
aby sa detské ihrisko zmodernizovalo. Mohli by
ný špeciálny režim?
„Počas horúčav nemáme pre naše zvieratá za- pribudnúť nové prvky. Na pieskovisku by mohli
vedený špeciálny režim. Stačí im, ak je počas dňa ostávať hračky. Deti by to potešilo.“
zabezpečený dostatok vody a krmiva. PravidelLucia (Plzeň/Česká republika):
ne chodievam do zvieracieho kútika-minizoo
„Na dovolenku do vášho mesta chodievaráno o štvrtej a musím skonštatovať, že zvieratá majú vodu nielen v nádobách, ale aj v napá- me tak dvakrát do roka, v lete a v zime. Mujačkách pre hydinu. Správca mestského parku sím sa však priznať, že park v lete je nádherný.
Róbert Gorelík dopĺňa vodu podľa potreby,“ po- Návšteva vášho parku nás vždy poteší. My v Plzni
vedal pre Mestské noviny veterinár Jaroslav máme zoo, no minizoo v Lučenci je tak trochu
Čermák. Ako sme sa však dozvedeli pri našej špecifické. Je to pre nás niečo nového. V podnávšteve mestského parku, niektorí návštevní- state každý rok tu pribúdajú zvieratká. Ešte si
ci minizoo sú nepoučiteľní. Napriek viditeľnej pamätám osla, ktorého vystriedali lamy. Máte
text: Monika Nagyová
tabuli s nápisom upozorňujúcim, aby zvieratá tu poriadok, dobrý vzduch a veľa chládku. Denekŕmili, robia presný opak. „Ja nenachádzam ťom sa páčia zvieratká a detské ihrisko. Pozreslov. Denne musíme z ohradeného areálu pre li sme si pred chvíľkou Rybí chodníček, kŕmili
zvieratá vyhadzovať zabalené mäsové výrobky, sme aj labute s kačkami. Máte super altánok.“
RADNICA/MESTSKÉ MÚZEUM LUČENEC
chleby či rožky! Dokonca návštevníci cez plot prevás srdečne pozýva
Danielka Magová (Lučenec):
hadzujú zatvorené plastové fľaše. Veď naše zviena slávnostné otvorenie výstavy
„Spolu s mojou sestrou a bratrancom sme
ratá majú všetko. Okrem potravy majú minerály
a kryštalickú soľ. Denne spotrebujú dvakrát po pravidelnými návštevníkmi minizoo. Páčia sa
nám všetky zvieratká. Keby som mohla, tak by
150 litrov vody,“ prezradil správca.
som si priala, aby sem pribudli malé zajačiky.“ SAKRÁLNE UMENIE V NOVOHRADE

MYSTERIUM FIDEI

text a foto: Ján Šnúrik

Lučenecké minizoo funguje približne 14 rokov. Je voľne prístupné vždy v čase otváracích
hodín parku, teda denne od 6:00 do 22:00.

Dňa 13. septembra 2018 o 17:00
v priestoroch výstavnej siene múzea
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Kino Apollo po dvojmesačnej pauze
s novou programovou koncepciou

Brány kina Apollo sa opäť od septembra 2018
otvoria na premietanie dokorán. Po dvojmesačnej pauze a s novou programovou koncepciou. Prioritami bude európska kinematografia, slovenský film a tematicky vybrané tituly.
VYSKÚŠAJTE - 11 METROVÁ
UHLOPRIEČKA MÁ SVOJE KÚZLO
Plánujeme do Lučenca priniesť filmy pre rôzne cieľové skupiny a nezameriavať sa výlučne na premiérove tituly. Kino považujeme za
atraktívny priestor, ktorý aj vďaka skracovaniu

www.kultura.lucenec.sk

distribučných okien stráca svoje postavenie
v očiach verejnosti, ale ešte neumrel. Vidieť
film na plátne s uhlopriečkou 11 metrov má
svoje kúzlo. Okrem premietania plánujeme v
kine Apollo aj ďalšie projekty z oblasti kreatívneho a audiovizuálneho priemyslu, o ktorých vás budeme aktuálne informovať.

5. 9. o 17:00, 19. 9. o 19.00
a 20. 9. o 17.00

FK: LAJKA(Lajka)
ČR – 2017 – 87 min. – 2D – animovaný/bábkový/sci-fi/muzikál – originál verzia – uvádza ASFK

12

3€

5. 9. o 19:00 a 14. 9. o 17:00
FK: HITCHCOCK/TRUFFAUT
(Hitchcock/Truffaut)
FR/USA – 2015 – 79 min. – 2D – dokumentárny – české titulky - uvádza ASFK

12

3€

NAJLEPŠÍCH ANIMOVANÝCH FILMOV
Ale jedno môžeme prezradiť už teraz. Nezabúdame na najmenších divákov, pre ktorých sme si pripravili cyklus „Pre drobcov“ .
V rámci cyklu „Pre drobcov“ bude premietanie prispôsobené pre deti: bude znížená hlasitosť, v sále nebude „úplná“ tma, budeme
tolerovať pobehovanie po sále, ako aj komentovanie filmov. V tomto čase bude kino pre
rodiny, aby si filmy užili ako deti, tak aj rodičia. Prvým premietaním v rámci tohto cyklu
bude výber najlepších animovaných filmov
pre deti (Kino Fest ANČA 2018) 19. septembra (streda) o 17:00.
MÁTE NÁPADY? TAK PÍŠTE...
Chceme sa viac otvoriť spolupráci s verejnosťou. Je to vaše - naše kino. Aby kino prežilo, potrebuje spokojného „kinofila“, možno
angažovaného, ale hlavne ochotného skúsiť niečo inak. Tešíme sa na vás v kine Apollo. V prípade návrhov, pripomienok, otázok
nám napíšte na apollo@lucenec.sk
text: Diana Lajzová

LETNÉ KINO LUČENEC
31.8.2018 o 21:00

1.9.2018 o 21:00

Upgrade

Jan Palach

Vstupné: 5 eur (zľavnené 4 eur)

Vstupné: 5 eur (zľavnené 4 eur)

Poznámka: Predaj vstupeniek na mieste aj online: www.amfiteatre.sk

6. 9. o 17:00, 20. 9. o 19:00
a 26. 9. o 17:00
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!
Možnosť predpredaja vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
do pondelka 16:00 do 19.15 hod.

NOVÁ PONUKA PRE DETI: VÝBER

7. 9. o 19:00, 13. 9. o 17:00
27. 9. o 19:00

PSÍ OSTROV (Isle of Dogs)
USA – 2018 – 101 min. – 2D – animovaný/dobrodružný/komédia –
české titulky – uvádza CinemArt

PODOBA VODY (The Shape of Water)
USA/CAN – 2017 – 123 min. – 2D –
fantasy/drama – slovenské titulky – uvádza CinemArt

6. 9. o 19:00, 21. 9. o 17:00

13. 9. o 19:00, 28. 9. o 19.00

HMYZ
ČR/SR – 2018 – 98 min. – 2D – čierna komédia – originálna verzia –
uvádza PuBres

ŠTVOREC (The Square)
SWE/GER/FRA/DEN – 2017 – 142
min. – 2D – dráma/komédia – české titulky – uvádza FILM EUROPE

12

15

5€

3€

7. 9. o 17:00, 26. 9. o 19:00
FK: KÁVA A CIGARETY
(Épouse-moi mon pote)
USA/JPN/SPN – 2003 – 95 min. –
2D – dráma/komédia – české titulky – uvádza ASFK

12

3€

15

15

5€

4€

14. 9. o 19:00, 28. 9. o 17:00
PROJEKT 100 2018 – MOULINE
ROUGE (Mouline Rouge)
Australia/USA – 2001 – 127 min. –
2D – muzikál – české titulky – uvádza ASFK

12

3€

31. august 2018
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Viete, ako získať www.viacenergieprezivot.sk? 
PO/82

„Cambridge“ angličtiny pre
deti aj dospelých
3.10. Základy anglického jazyka
pre seniorov
Informácie a kontakt: Lučenec, Partizánska 17, tel. 0911 936
120, 0902 930 235, kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk
PO/97

- Predám podpivničenú chatu
so záhradkou v Malej Vsi. Cena
3500 eur (aj na splátky). 0902
657 075
PO/87
- Predám stôl, stoličky, bicykel,
ZÁJAZD NA FESTIVAL
plynový sporák, televízor UHO
BIOJEDÁL A VÍNA
52 cm. 0907 615 064
PO/91
Oznamujeme vám, že organi- Predám rodinný dom na Okružnej
zujeme v dňoch 14. až 17. sepulici v Lučenci. Info 047/4330190
tembra 2018 4-dňový zájazd na
od 18:00 do 21:00. Sobota a nefestival biojedál a vína do Hajdeľa 047/4330456.
PO/92
dúszoboszló. Počas dňa je možné
- Predám 3-rámikový medomed
kúpanie vonku v termálnych bazés príslušenstvom, zeleninové
noch s liečivou vodou, v prípade
prepravky, konvy na kvas, el. dvojnepriaznivého počasia je možné
platničku, mliekarenské konvy,
kúpanie pod strechou. Odchod je
novú el. strunovú kosačku, sklá14. septembra o 6:00 spred Mestpacie lehátko, malé horčicové
ského úradu v Lučenci. Cena na
poháre, plastové bedne na mäso.
4 dni: 55 eur, ktoré treba uhradiť
047/4321225 večer.
PO/95
vopred! Cena zahrňuje ubytovanie s dopravou.
SPOMIENKA
Prihlásiť sa môžete na tel. čís„Láska je v spolach: 0908 525 840 Andrea Krimienke, spomienvánsky alebo 047/43 25 889 Brika v žiali, navždy nám odišiel
gita Mihalčáková.
PO/89
ten, ktorého sme
milovali.“
KURZY ANGLIČTINY
Dňa 23.8.2018 uplynulo 7 roZÁŽITKOVÉ UČENIE
kov, čo nás navždy opustil náš
Učíme sa na hodine
syn, manžel, otec a starý otec JÁN
Akreditovaná
medzinárodná
MALČEK z Lučenca-Opatovej.
jazyková
škola
s
exkluzívnym
S láskou spomína celá smútiaca
zastúpením v SR otvára od seprodina.
PO/93
tembra a októbra 2018 v Lučenci
nové kurzy angličtiny pre všetky
SPOMIENKA
vedomostné úrovne, deti, mlá„Milovaný člodež, dospelých a firmy, prípravek navždy odišiel,
va na maturity a štátnice B2/C2.
ale všetko krásne,
Po ukončení absolventi získajú
čo nám dal, v nás
Európsky licencovaný certifikát
zostalo.“
- všeobecná angličtina a BusineDňa 9. septembra 2018 uplynu- ss English platný v EÚ a USA.
li 3 roky, čo nás opustil František Testy, certifikáty a učebný maKlempár. S láskou spomína smú- teriál - zdarma. Učíte sa na hotiaca rodina.
PO/96
dine (Sedonova metóda). Lektorka s praxou 33 rokov vo výučbe
angličtiny (garantka jazykového
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
vzdelávania v SR).
NOVOHRAD PONÚKA
NOVINKA: DETSKÁ ANGLIC10.9. Nemčina pre opatrovateľKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti
ky - aj cez RE-PAS
od 5 rokov, výučba ruského jazy4. - 5.9. Kurz kuričov
ka, kórejčina, japončina.
10. - 12.9. Kurz elektrotechnikov
Info a prihlášky: Dr. Katarína
pre §21-23
Tóthová, PhD., tel.: 0907 825 372,
18.9. Aktuálne otázky DPH v r.
levelaj@gmail.com , www.leve2018
laj.sk, FB: Katarína Liščáková
24.9. Kurz obsluhy počítača pre
Tóthová, LEVEL
seniorov
jazyková škola. 
PO/59
20.9. Jesenný trimester

PL2018/32

RIADKOVÁ INZERCIA

LITERÁRNY LUČENEC 2018
XII. ročník celoslovenskej
literárnej súťaže
BBSK - Novohradská knižnica vyhlasuje XII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec 2018. Do súťaže sa
môžu prihlásiť žiaci 5. - 9. ročníkov ZŠ, osemročných gymnázií, žiaci stredných škôl a dospelí.
Literárne formy súťaže sú poézia,
próza. Súťažné práce musia byť
pôvodné a doteraz nikde nezverejnené. Práce žiadame zasielať
v 3 papierových kópiách, ako aj
e-mail poštou.
Bližšie informácie a podrobné podmienky súťaže sú uvedené na webovom sídle: www.nklc.
sk. Termín zaslania prác je do 30.

septembra 2018 na adresu: Novohradská knižnica, J. Kármána
2, 984 01 Lučenec k rukám Mgr.
Moniky Šatarovej. Kontaktné
údaje: +421 47/4511932, 4326369,
email: literarny.lucenec@nklc.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
XII. ročníka súťaže bude 21. novembra 2018 v historickej budove
Radnice, Dr. Herza 240/1 Lučenec.
Hlavný partner

Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia
PO/94

POZVÁNKA

Benefičný koncert
LÚČE SŔDC

Základná organizácia ÚNSS č.22 Lučenec, mesto Lučenec
a LUKUS vás srdečne pozývajú na benefičný koncert Lúče sŕdc,
ktorý sa uskutoční 26.10.2018 o 18:00 v Synagóge Lučenec.

NA KONCERTE VYSTÚPIA:
Terézia Kružliaková - spev, Martin Babjak - spev,
Ján Babjak - spev, Daniel Buranovský - klavírny sprievod.
Vstupné: 15 €/osoba
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
www.kultura.lucenec.sk
- Mestské informačné centrum Lučenec - Radnica,
Ulica Dr. Herza 240/1, Lučenec
- Predajňa Trinásty (Zlatá ulička) Lučenec
- Mestské kultúrne stredisko, Námestie A. H. Škultétyho 738/4,
Veľký Krtíš
Predpredaj vstupeniek od 27.8.2018.
Výťažok z koncertu bude použitý na zakúpenie nových kompenzačných pomôcok a na rozvoj spolkovej činnosti v Základnej organizácii ÚNSS č. 22 Lučenec.
Text: Renata Oláhová
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Dlhá a ťažká príprava priniesla svoje ovocie

Trojskokan Veszelka
ôsmy vo finále!
Slovenský reprezentant Tomáš Veszelka
obsadil na 24. majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne vo finále výborné 8. miesto
výkonom 16,48 m a získal pre slovenskú výpravu bod do hodnotenia krajín.
Trojskokan banskobystrickej Dukly postúpil do užšieho 8-členného finále ako posledný výkonom 16,48 m z prvej série. Po nej bol
zverenec Radoslava Dubovského štvrtý, no
v ďalších dvoch pokusoch sa nezlepšil (prešľap
a 16,29 m) a klesal v poradí až na ôsmu priečku.
Až posledný pokus prvej časti súťaže v podaní Španiela Ruíza (16,44) rozhodol, že na nej
definitívne ostane. Bolo to však tesné, lebo
Fín Lipsanen na 9. mieste zaostal za Veszelkom len o 2 cm. V ďalších troch pokusoch sa
odchovanec atletiky z MAC REDOX Lučenec a trénera Daniela Pauka už nezlepšil, ale
v poslednom šiestom s drobným prešľapom
atakoval svoj osobný rekord 16,63 m a možno aj prvú šestku.
„Je to pre mňa taký malý zázrak. Keďže som
bol vážnejšie zranený, ani som neočakával, že
sa na majstrovstvá Európy dostanem. Nakoniec som urobil všetko preto, aby bolo finále
moje. S umiestnením som spokojný, no škoda
posledného pokusu, ktorý mi o pár centimetrov neuznali. Mohlo to byť ešte veselšie,“ povedal Tomáš Veszelka, ktorého 24. augusta
2018 v rámci Lučenského hodovania ocenila
primátorka mesta Alexandra Pivková.
Finálové výsledky mužov - Trojskok:
1. Nelson Évora (Por.) 17,10, 2. Alexis Copello (Azerb.) 16,93, 3. Dimítrios Tsiámis (Gr.)
16,78, 4. Nazim Babajev (Azer.) 16,76, 5. Pablo
Torrijos (Špan.) 16,74, 6. Nathan Douglas (V.
Brit.) 16,71, ...8. Tomáš VESZELKA (SR) 16,48.
text: Ján Šnúrik
foto: Martin Meissner, Ján Šnúrik

Dlhoočakávaný súboj pästiarov sa v Karlových Varoch skončil víťazstvom Lučenčana.
Obávaný slovenský borec, 22-ročný Róbert
Rácz (majster SR), si v súboji s Marekom Procházkom (Česká republika) zaslúžene vybojoval titul majstra Českej republiky.
„Pred nástupom som zvykol bývať nervózny, ale
tentoraz som bol v úplnej pohode. Vedel som, že
do prípravy sme dali všetko a že to v ringu dokážem využiť. Marek si veril a bol dobre pripravený,“ prezradil v úvode Róbert Rácz. V si ringu
odkrútil desať kôl. Aktivita, bojovnosť, dobrá
príprava aj srdce bojovníka priniesli Ráczovi
titul českého šampióna. „Keď mi dali majstrovský opasok, všetko zo mňa opadlo. Celá tá dlhá
a ťažká príprava priniesla svoje ovocie.“
Člen českého QWERT Boxing Clubu a odchovanec Box Clubu Lučenec, kde sa pripravuje
pod dohľadom trénerského trojlístka v zložení
Hugo Hojtel, Lukáš Filka a Štefan Bohinský, si
tak ziskom ďalšieho cenného titulu vylepšil bilanciu. Vo svojej doterajšej profesionálnej kariére boxoval v dvadsiatich zápasoch a vo všetkých prípadoch opustil ring ako víťaz. Z toho
osemnásťkrát uštedril súperom K.O. Jeho
tréneri však v mladom Lučenčanovi vidia najmä silné srdce bojovníka. „S Robom sa pracuje fantasticky. Všetci traja máme pri ňom svoje
miesto a úlohu. Chémia v našom tíme funguje
na výbornú,“ pochválil svojho zverenca tréner
Štefan Bohinský. „Robo sa každým tréningom
a každým zápasom viditeľne zlepšuje. Boxeri
dosahujú svoj vrchol vo veku okolo 30-35 rokov. Ak mu bude slúžiť zdravie a v hlave bude
mať všetko správne nastavené, už o pár rokov
sa začne ukazovať v plnej sile a môže robiť veľké zápasy. Na to však treba ešte poriadny kus
práce,“ doplnil tréner Lukáš Filka.

BOXING GRAND FINAL
KARLOVY VARY 2018
Róbert Rácz vs. Marek Procházka, o voľný
medzinárodný český titul v super strednej váhe
3:0 na body (100:88, 99:90, 99:89)
Procházka bol dvakrát počítaný...
POĎAKOVANIE
„Chcem sa na záver poďakovať svojim trom
trénerom Štefanovi Bohinskému, Hugovi Hojtelovi a Lukášovi Filkovi za kvalitnú prípravu.
Ďakujem aj manažérom z QWERT Boxing Clubu a sponzorom Mojej Srdcovke, Kaderníctvu
J & L style Lučenec, wellness centru Miraj Resort, Miami Fitnessu a spoločnosti M-Market,“
dodal Robo Rácz.

Zľava Lukáš Filka, Robert Rácz,
Štefan Bohinský.
text: Ján Šnúrik
foto: archív RR
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Skvelé výsledky
Dance Attack
Lučenec
Tanečné páry z Dance Attack Lučenec reprezentovali úspešne na súťažiach nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Získali niekoľko zlatých, strieborných i bronzových medailí a my vám prinášame ich umiestnenie.

MLÁDEŽ
Nazariy Drenka - Dominika Belková - KTC
Bratislava (Dominika hosťuje z DA LC), Bratislava - Dospelí B Latina - 22. miesto, Užhorod
(Ukrajina) - WDSF Latina mládež - 41. miesto.
DOSPELÍ
Lukáš Smolka - Lucia Dobócziová - DA
LC (Lucia hosťuje z TC Meteor KE), Užhorod
(Ukrajina) - WDSF World open Latin Dospelí - 37. miesto, Žilina - Pohárová BAS Latina
Dospelí - 5. miesto.
Csaba Ádám - Nóra Ács - DA LC (Nóra
hosťuje zo Studio 2000, Budapešť), Nitra 3. kolo Slovenský pohár Dospelí - 10. miesto.
Za vzornú reprezentáciu ďakujeme všetkým tanečným párom.

POZVÁNKY
1. KOLO SLOV. EXTRALIGA VO FUTSALE
MIMEL Lučenec
vs
FK Pinerola 1994
Futsal Bratislava
7.9.2018 O 19:00, ŠH ARENA LUČENEC

UEFA FUTSAL CHAMPIONS
LEAGUE 2018/2019
Termín: 2. - 7. októbra 2018
Miesto: ŠH ARENA Lučenec

text: Pavel Imre
foto: Dance Attack Lučenec

Bežci Lučenec na štafetovom
behu Od Tatier k Dunaju 2018
Igor Frtús - Beáta Frtúsová obsadili na
Majstrovstvách sveta Seniorov III v Štandarde
134. miesto. V strede tréner Pavel Imre.
JUNIORI
Tomáš Tokár - Sofia Vinczeová - Dance Attack Lučenec (neskôr DA LC), Martin - Deti II
E - 3. miesto - Juniori I E - 2. miesto.
Michal Bartko - Sofia Šarovecká - DA LC
- prvá spoločná súťaž, Martin - Juniori I E 8. miesto - Juniori II E - 4. miesto.
Jozef Gaál - Gabriela Farkašová - DA LC,
Martin - Juniori II E - 6. miesto - Dospelí
E - 4. miesto.
SENIORI
Ľubomír Hochvart - Iveta Hochvartová
- DA LC (hosťujú z TC Meteor Košice), Budapešť (Maďarsko) - Wdsf Seniori II Latina 7. miesto, Zabrze (Poľsko) - Wdsf Seniori II
Latina - 5. miesto.
Igor Frtús - Beáta Frtúsová - DA LC,
Viedeň (Rakúsko) - Seniori III S Štandard 5. miesto - Seniori III S Latina - 4. miesto, Trnava - Wdsf Seniori III Štandard - 19. miesto,
Olomouc (Česká republika) - Majstrovstvá
sveta Seniori III Štandard - 134. miesto (190
párov v súťaži).
Miroslav Nosáľ - Evka Nosáľová - DA
LC, Kladno (Česká republika) - Seniori I D
Štandard - 4. miesto - Seniori I C Latina 3. miesto, Hluk (Česká republika) - Seniori I
D Štandard - 1. miesto - Seniori I C Latina 1. miesto, Kladno (Česká republika) - Seniori I D Štandard - 4. miesto - Seniori I C Latina - 1. miesto.

Cez víkend 18. - 19. 8. 2018 sa naša bežecká
skupina Bežci Lučenec zúčastnila už po tretíkrát štafetových pretekov Od Tatier k Dunaju.
Trasu z Jasnej v Nízkych Tatrách až do Bratislavy, merajúcu 345 km, sme absolvovali ako tím
12 bežcov (7 mužov a 5 žien). Na každého pripadli tri úseky s dĺžkou asi 7 - 12 km. Bežalo sa
nepretržite od soboty predpoludnia do nedele
popoludnia. Trasu sme odbehli za 29 hodín a 43
minút, čím sme v celkovom poradí obsadili 47.
miesto z 216 tímov.
Bola to výnimočná, skvelá akcia. Boli sme
súčasťou masy ľudí, ktorá sa dva dni presúvala krajinou. Ako obrovský organizmus, ktorý je
zdanlivo len rozptýlený chaos, ale v skutočnosti fascinujúco funguje, každý v ňom má svoje
miesto a prispieva k jeho smerovaniu do cieľa.
Zabrať nám dalo hlavne horúce počasie. Tí,
ktorí bežali v najväčších horúčavách, si po dobehnutí zasyčali to tak časté bežecké „nikdy viac“.
Ale po poriadnom spánku všetko prebolí a zostanú len pekné, radostné spomienky.
Všetko sú to momenty, malé čriepky, niektoré
milšie než iné, ale nakoniec všetky krásne. Zažijete veľkolepý štart v Jasnej, stretnete fanúšikov prezlečených za filmového Batmana či
Spidermana, prechádzate autom dedinou, kde
sa práve koná svadba, tak vás priamo cez okno
auta pohostia kalíškom aj koláčmi, v inej zase
osviežia vodou zo záhradnej hadice. Kocháte sa
krásnymi horami a potom na rovine ste vďační
za každý jeden strom. V noci si krátko zdriemnete pod reflektormi na školskom ihrisku, chvíľu
sa v tme a zmätku nenájdete so svojou štafetou na odovzdávke. Už nadránom, ale i popoludní vás obyvatelia v dedine čakajú s pohárom
vody, či už je to Kováčová alebo Rastislavice.

V oduševnení sa vám podarí nechtiac udrieť
svojho bežca po hlave, keď mu z auta podávate vodu, alebo mu ju chrstnúť priamo do tváre,
ale každý sa teší zo vzájomného povzbudzovania a podpory. Miestami bežíte po členky v prachu, bolia vás svaly a ničí horúčava, ale potom
vás zachráni, keď člen vášho tímu chvíľku len
mlčky pobehne vedľa vás. Máte dobrý pocit, že
ste za daných okolností vydali zo seba maximum
a zabojovali najlepšie, ako ste vedeli. A nakoniec vás v Bratislave privítajú nielen organizátori v cieli, ale aj spriaznené duše s plechom plným domácej štrúdle.
Prežili sme nezabudnuteľné dobrodružstvo.
Bolo to ťažké, ale keďže sme krásne blázniví,
práve preto sme do toho šli. Splnili sme si jeden zo svojich snov.
Touto cestou ďakujeme mestu Lučenec, firmám EX-BA s.r.o. a ADOS Budáčová, s.r.o. za
podporu tímu Bežci Lučenec.

text a foto: Bežci Lučenec
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Chceme hrať dobrý basketbal, nechať
v každom zápase všetko, baviť našich fanúšikov
1.9. BKM Lučenec - Iskra Svit
5.9. BC Prievidza - BKM Lučenec
14. - 16.9. Medzinárodný turBKM: Duke Shelton 21, Filip
naj v Lučenci (BKM LučeDratva 18, Johnny Griffin Jr. 16,
nec, Oberwart Gunners/
Mor Manashe 14, Ike Agusi 13,
Rak., Jászberény KSE/Maď.,
Tihomir Vranješ 11, Branislav
TF Budapest/Maď.)
Pipíška 8, Simeon Jackuliak 7, 22.9. Iskra Svit - BKM Lučenec
Jakub Kadáši 2, Marko Gren- 23.9. BK 04 AC LB Spišská Nová
da 0, Tomáš Mederi 0, Štefan
Ves - BKM Lučenec
Suja 0.
29.9. BKM Lučenec - BK 04 AC
LB Spišská Nová Ves
V sobotu 25. augusta 2018 vybehla väčšina hráčov Lučenca
v drese BKM na palubovku Are- OTÁZKY PRE TRÉNERA
ny po prvýkrát. V príprave na
S prípravou ste začali 8. augusnováčikovskú sezónu v Eurovia ta, no v úvode niektorí hráči chýSBL sa napokon objavili aj dve bali? „S prípravou sme začali najposledne avizované nové tváre. skôr s osmičkou hráčov. Postupne
Z Izraela Mor Menashe (26 r., 188 sa k nám pripojil Shelton, Griffin
cm.) a Slovák Filip Dratva (26 r., a Agusi. Tento týždeň ešte čakáme
197 cm.). Ich strelecký súčet sa na Bella. Pre zahraničných hrázastavil na 32 bodoch! Obaja sú čov sme sa rozhodli preto, aby sme
v Lučenci len na skúške.
pokryli slabiny na rôznych pozíciBKM LUČENEC - MISKOLC

110:51 (34:10, 28:10, 30:10, 18:21)

ách,“ prezradil na úvod Jugo deAktuálny program príprav- taily zo skladania tímu. Jeho tím
ných zápasov BKM Lučenec pre bude patriť k najmladším v súsezónou 2018/2019:
ťaži, na súpiske je totiž viacero
FUTBAL TIPOS III. LIGA STRED
29.8.2018

POLTÁR - LUČENEC 2:1 (1:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič, Pipíška, Sarvaš Trajkovski, Marek Majkút (67.
Rác), Tannhauser (69. Mészáros),
Berky (90. Beľa), Mazur (90. Hajduk) - Višič. Tréner: Csaba Tóth.
Góly: 9. Trošič, 90. Výlupok - 77.
Pipíška. ŽK: Tannhauser, Višič (za
hostí). ČK: 85. Trajkovski (udretie súpera). Rozhodoval: Krajči.
Divákov: 500.
25.8.2018
LUČENEC - L.ŠTIAVNICA 2:1 (0:1)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič, Pipíška, Sarvaš,
Trajkovski - Marek Majkút, Tannhauser (66. Mészáros), Berky
(60. Beľa), Rác (86. Hajduk), Višič. Tréner: Csaba Tóth. Góly: 88.
a 92. (pok. kop) Višič - 17. Mihálik. Tréner: Csaba Tóth. ŽK: Trajkovski - Badár, Mihálik, Hoferica, Eliaš. Rozhodoval: Horný.
Divákov: 250.

18.8.2018
ŽARNOVICA - LUČENEC 1:2 (0:2)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič, Pipíška, Sarvaš
- Marek Majkút, Trajkovski (51.
Rác), Tannhauser (88. Hajduk),
Berky (66. Beľa), Višič, Mazur (83.
Mészáros). Tréner: Csaba Tóth.
Góly: 68. Kovchar - 17. Višič, 24.
Tannhauser. ŽK: Jacko, Urgela Sarvaš, Tannhauser. Rozhodoval: Faber. Divákov: 100.
11.8.2018
LUČENEC - MARTIN 2:1 (2:1)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Pipíška, Jankovič, Sarvaš (71.
Beľa) - Marek Majkút, Trajkovski,
Tannhauser (61. Mészáros) - Berky
(90. Hajduk), Rác (90. Dedinský),
Višič. Tréner: Csaba Tóth. Góly: 1.
a 23. Višič - 11. Repáň. ŽK: Pipíška, Sarvaš -Lacko. ČK: 85. Stašík
(Martin). Rozhodoval: Valentýni.
Divákov: 500.

text: Ján Šnúrik

hráčov len s minimálnymi skúse- CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH
nosťami z najvyššej súťaže. Aký
MERIDA ROAD CUP 2018
priestor môžu dostať? „Mnohé závisí od nich, ako sa budú prezenCK Rimavská Sobota, Občiantovať na tréningu. Lučenec chce ske združenie-Novohrad, Haličbyť tiež dobrým tímom, preto to ské občianske združenie, mesto
nebude jednoduché, ale budeme Lučenec usporiadajú 1. septemsa snažiť im dávať priestor,“ vy- bra 2018 so štartom a cieľom
hlásil tréner Lučenca. Jeho zve- v Zbrojnici Halič cyklistické preterencov nečaká medzi elitou nič ky IX. ročník O cenu Novohradu
jednoduché, veľa im však môže ku Dňu ústavy SR, ako 17. kolo
pomôcť nováčikovský elán, kto- cyklistických pretekov masters
rý poháňal v nedávnej minulosti MRC, verejné cyklistické preteky
viaceré tímy. Plus sa môžu oprieť pre neregistrovaných cyklistov.
o podporu šiesteho hráča z publika, už počas prvej ligy si mno- TECHNICKÉ USTANOVENIA
Trať pretekov: Zbrojnica Haho divákov nachádzalo cestu do
lič
- výpadovka Lučenec - križohaly. „Chceme hrať dobrý basvatka
smer Tomášovce - križoketbal, nechať v každom zápavatka
smer
St. Halič - St. Halič
se všetko, baviť našich fanúšikov
Tuhár
Polichno
- križovatka
a reprezentovať mesto Lučenec,“
Lupoč
Halič.
dodal na záver Jugo.
Dĺžka okruhu: cca 27 km okruh je prejazdný.
ZÁUJEM O PERMANENTKU?
Profil trate: od St. Haliče 8
BKM Lučenec oznamuje svojim
km mierne stúpanie do Tuhára,
priaznivcom, že sa už začal predaj
z Tuhára na Polichno 3,5 km kopec
permanentiek v cene 65 eur. Viac
3-7 % stúpanie, Polichno - križoinformácií získate na:📞0907 811
vatka Lupoč 5 km zjazd v strede
592 u Karola Kadlubeka.
zjazdu prudké klesanie (800 m )
so zákrutami - upozorňujeme na
text: Ján Šnúrik
bezpečnosť jazdy!
Povrch vozovky: výtlky opravené, úseky s novým kobercom,
TABUĽKA
križovatky budú zabezpečené
1. Fiľakovo
6 5 1 0  10:3 16
členmi policajného zboru a uspo2. Žarnovica
6 4 0 2  12:6 12
riadateľskou službou.
3. Lučenec
4 3 0 2  9:9 12
Štartujú: Muži B, Ženy ELITE,
4. Rim. Sobota
6 3 2 1  8:5 11
Muži Masters A, B, C, D, E, F, G,
5. Zvolen 		
6 3 2 1  6:4 11
Ženy Masters A, Ženy masters B,
6. Ružomberok „B“ 6 3 1 2  13:7 10
Juniori a Hobby.
7. Lipt. Hrádok
6 3 0 3  10:6 9
„V pretekoch bude použitá elek8. Orav. Veselé
5 3 0 2  11:10 9
trická časomiera, každý pretekár
9. Poltár 		
6 3 0 3  8:11 9
štartuje s čipom.
10. Podbrezová „B“ 6 2 1 3  13:13 7
Naším každoročným cieľom je,
11. Martin
5 2 0 3  8:7 6
aby účastníci pretekov bližšie spoznali aj región Novohrad. Pozý12. Čadca
6 1 2 3  7:9 5
vame všetkých cyklistov, hlav13. Kalinovo
5 1 1 2  6:11 5
ne
rodičov s deťmi, aby podporili
14. Námestovo
5 1 1 3  4:6 4
zdravý
štýl života. Motiváciou by
15. Krásno
6 1 0 5  5:13 3
im
mohla
byť príprava na preteky,
16. Lipt. Štiavnica
6 1 0 5  5:15 3
ako aj samotná ich účasť na poduBUDÚCI PROGRAM
jatí,“ povedal viceprimátor mesta
2.9.2018 o 15:30:
Lučenec Pavol Baculík.
Kalinovo - Lučenec
9.9.2018 o 15:30:
text: Vladimír Melo a Ján Šnúrik
Námestovo - Lučenec
Telefón: 047/430 72 34
E-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
Red.: J. Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
Vydáva mesto Lučenec: Novohradská 1,
Red.: Monika Nagyová,
984 01 Lučenec, IČO: 00316181. EV 3986/10. monika.nagyova@lucenec.sk
ISSN 1338-9564 Sídlo redakcie a inzercia:
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Desiate drevené stanovište
kyslíkovej cesty už slúži verejnosti

FOTOOBJEKTÍVOM MESTA LUČENEC
Dopĺňanie ďalších prestrešených uzamykateľných kontajnerových
stanovísť (Ul. Továrenská 13-19, Opatová).

Komplexná obnova vodorovného dopravného značenia v meste
(križovatka Ľ. Štúra - Námestie republiky - Gorkého).

PRED

TERAZ

Oprava chodníkov v meste (Rúbanisko II medzi blokom E a F).

Keď pred dvomi rokmi 7. septembra 2016 dalo mesto Lučenec
spoločne s Mestskými lesmi Lučenec, s.r.o. pre vyznávačov pohybu
i oddychu uprostred zelene na čerstvom vzduchu do užívania kyslíkovú cestu so šiestimi drevenými
prekážkami a odpočívadlami, bolo
vtedy prisľúbené ďalšie rozšírenie
tejto cesty. Samospráva takmer
presne o rok splnila, čo sľúbila. Dňa 27. októbra 2017 v areáli mestských lesov - lučenských
kúpeľov pribudli tri nové drevené stanovištia, so zameraním na
pohyb a cvičenie rodičov s deťmi.
Po pozitívnych ohlasoch obyvateľov, vo štvrtok 30. augusta 2018 za
účasti primátorky mesta Alexandry
Pivkovej a riaditeľa mestských lesov Štefana Melichera dali do užívania desiate stanovište.
„Ľudia v tejto dobe preferujú zdravý spôsob života a my im chceme
vyjsť v ústrety. So zameraním na
využitie voľnočasových aktivít rodičov s deťmi sme dnes v areáli mestských lesov sprístupnili na kyslíkovej ceste desiate stanovište, ktoré je
určené hlavne pre rodičov s deťmi.
Ja si myslím, že lokalita - časť Ľadovo až po kúpele je pre nás prijateľná na prechádzky a rôzne cvičenia. Práve preto pozývam všetkých,

ktorí ešte neboli cvičiť, aby prišli
a zoznámili sa s jednotlivými stanovišťami,“ povedala primátorka
Alexandra Pivková.
Pri prechádzke kyslíkovou cestou si môžete vybrať. Možno vás
zaujme hracia zostava pre deti
do 13 rokov v doprovode dospelej
osoby, trojhrazda pozostávajúca
z troch variant (vis na hrazde, výdrž v zhybe na hrazde čo najdlhšie,
zhyby na hrazde), šikmá rebrina
(slúži na prerúčkovanie z nižšieho bodu do vyššieho bodu) alebo
šikmé bremená s posilňovaním
dolných končatín, či hrazda na
posilňovanie brušného svalstva.
Kyslíková cesta má dĺžku cca 350
metrov a bola financovaná z rozpočtu spoločnosti Mestské lesy
Lučenec.

Úprava parkovacích miest vo štvrti A. Jiráska.

Oprava ciest v meste (Fiľakovská cesta).

KDE NÁJDETE PRVÉ
STANOVIŠTE KYSLÍKOVEJ CESTY?

Prvé stanovište nájdete pri altánku umiestnenom neďaleko
cesty vedúcej k priehrade Ľadovo
(približne 100 metrov od hlavnej
cesty, za závorou vľavo).
POZNÁMKA
Cvičenie je na vlastnú zodpovednosť!
text a foto: Ján Šnúrik

Revitalizácia detských ihrísk v meste (vnútroblok J. M. Hurbana).

16 | pozvánky /inzercia

Dňa: 12.9.2018
Po dohode so Štátnou operou
v Banskej Bystrici je nový termín operného predstavenia
určený na štvrtok 6. septembra 2018 o 20:00 (po zotmení),
amfiteáter (mestský park).

Vstupenky ostávajú v platnosti, a ak
nemáte ešte vstupenku, môžete si
ju stále zakúpiť v Mestskom informačnom centre, Lučenec, pokladni kina Apollo a na internete www.
kultura.lucenec.sk
Ďakujeme za pochopenie.

Miesto: Kino Apollo o 19:00
Hudba: Ernest Šarközi - Cigánski diabli, Orchester
Dĺžka podujatia: 120 minút
Vstupné: 19 eur
Predpredaj: Mestské informačné centrum Lučenec
alebo internet (www.kultura.lucenec.sk)

12.9.2018 - 19:00

Život je ako šachovnica, na ktorej sa pohybujeme my. Biele a
čierne figúrky. Ale čie sú to ruky, ktoré figúrkami ťahajú. Predstavenie je moderná hudobno-tanečná feéria s prvkami muzikálu, ktorej nosnými piliermi sú spev, tanec, ale hlavne emóciami
a virtuozitou nabitá hudba v bravúrnej interpretácii Cigánskych
Diablov. Keďže súčasné umelecké tendencie smerujú k tomu, aby
okrem obsahu a istej umeleckej výpovede program spĺňal aj určité vizuálne kritériá, či už v rámci kostýmov, scénografie, projekcie, svetelných, ale aj zvukových a rôznych iných javiskových
efektov, bude táto celovečerná show tiež pastvou pre oči i uši.

