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Žiaci si už zasadli
do školských lavíc

PO LETNÝCH PRÁZDNINÁCH PRIŠIEL PRE ŽIAKOV OPÄŤ ČAS
ZASADNÚŤ DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC. KÝM VŠAK DETI POČAS
LETNÝCH PRÁZDNIN ODDYCHOVALI, ŠKOLY ŽILI SVOJÍM PRACOVNÝM TEMPOM A PRIPRAVOVALI SA NA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ
ROK. TRETIEHO SEPTEMBRA 2018 BOLI PRE SVOJICH ŽIAKOV
PRIPRAVENÉ VŠETKY ZÁKLADNÉ ŠKOLY V MESTE LUČENEC.
PO PRVÝKRÁT PREKROČILO PRAH ŠKÔL V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI MESTA LUČENEC CCA 260 PRVÁČIKOV.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILANA
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Haličská cesta 1191/8, Lučenec
V slávnostnom príhovore všetkých žiakov, rodičov, pedagógov
a zamestnancov privítala riaditeľka
školy Gabriela Aláčová. Svoj prvý
veľký deň vo svojej škole prežili
milí prváčikovia, ktorých prišli
v tejto dôležitej životnej etape
podporiť aj ich hrdí rodičia a starí rodičia. Spolu s hosťami z rady
školy sa na slávnostnom otvorení
školského roka zúčastnila aj primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková: „Vážené deti, vážení
rodičia, starí rodičia, pedagógovia,
ostatní zamestnanci školy, všetci, ktorí ste dnes prišli so svojimi
deťmi, aby ste ich uviedli do nového školského roku, dovoľte mi,
aby som vás aj ja pozdravila v takýto slávnostný deň, v ktorom už

netrpezlivo čakáte, ako si vymeníte prázdninové zážitky. Chcem
vám popriať v novom školskom
roku hlavne veľa trpezlivosti, veľa
spokojnosti, veľa nových zážitkov,
zážitkov spojených s učením, s novými poznatkami, vedomosťami
tak, aby ste bilancovali na konci
školského roku, že ste boli úspešní, že ste urobili maximum pre to,
aby známky, ktoré donesiete sebe
a rodičom, boli zrkadlom vášho
maximálneho snaženia.“

školského roka 2018/19 sa na
Základnej škole Haličská cesta
1493/7 zúčastnila primátorka Lučenca Alexandra Pivková a vedúca oddelenia školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu Ivana Jasenková Olšágová. Najdôležitejšími
aktérmi slávnostného programu
boli prváčikovia, ktorých triedne
učiteľky rozdelili do motýlikovej
a rybičkovej triedy. O hlavných
zmenách školy prítomných informovala riaditeľka školy Andrea
Novodomská. Nezabudlo sa ani na
deviatakov, ktorým popriali veľa
síl k úspešnému ukončeniu posledného ročníka základnej školy.

Na školskom dvore ZŠ M. R.
Štefánika sedelo 3. septembra
75 prváčikov.
Rovnako slávnostne začali nový
školský rok aj v ostatných lučeneckých školách - ZŠ s MŠ Bratrícka
Lučenec, ZŠ s MŠ J. Kármána, ZŠ
Vajanského, ZŠ L. Novomeského.
Želáme im veľa úspechov a tešíme sa na možnosť informovať
čitateľov Mestských novín o ich
činnosti v priebehu nasledujúcich desiatich mesiacov.

text a foto: Ján Šnúrik

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Tretí september - pre niekoho
bežný deň, pre školy výnimočný.
Deň, keď sa v školách po dvoch
horúcich letných mesiacoch opäť
ozýval smiech, chodby boli preplnené žiakmi, prevládala dobrá nálada. Na otvorení nového

Po prvýkrát 46 prváčikov do
školských lavíc na ZŠ Haličská
cesta 1493/7 odviedli spoločne
s triednymi učiteľkami deviataci.
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Zhodnotenie výsledkov
plnenia rozpočtu
Dňa 11.9 sa v historickej radnici konalo 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Jedným z bodov programu bola
Monitorovacia správa o plnení
programového rozpočtu mesta
Lučenec k 30.6.2018.

II - bloky K, L, M, cestu na Rúbanisku blok A, C a pri COOP Jednota,
vnútroblok L7 - Rúbanisko III, Ul.
Begovu, Adyho, Maloveskú, Cintorínsku, Járkovú, námestie pred
synagógou, ulicu pri Slovenskej
pošte od Námestia republiky, ulicu za Galériou (kompletná revitaVyberáme z vystúpenia primá- lizácia), Ul. Dr. Herza, Radničné
torky Alexandry Pivkovej:
námestie, dvor za radnicou, Ul.
Mocsáryho
1.a 2. etapa, námestie
HOSPODÁRENIE MESTA
pred
kinom
APOLLO, cestnú koOd roku 2011 sme znížili celkový
munikáciu
Jókaiho
až po Železničdlh mesta o 2,2 mil. €, t.j. o 24,23
nú
ulicu,
Železničnú
ulicu až po
percentuálnych bodov = z 39,24 %
železničnú
stanicu,
cestu
na M. R.
na 16,9 %, zároveň sme prestavali
Štefánika
pri
kotolni,
prepoj
Maviac ako 29 mil. € na rekonštruklinovského
a
TESCO,
zrekonštrucie budov, mestských komunikácií, nájomné byty. Každý rok sme ovali sme zónu Opatová (mestské
dosiahli prebytok hospodárenia, komunikácie, chodníky, parkovaspolu 5,5 mil. €, čo sme použili nie a OC VILLAGGIO).
najviac na mestské komunikácie,
chodníky, kontajnerové stanovištia, detské a športové ihriská,
parkoviská. Nezvyšovali sme poplatky za komunálny odpad a daň
za psa, pre občanov sme iba raz
zvýšili daň z nehnuteľnosti o 0,02
€/m, čo je zanedbateľné, a pre
podnikateľov o 0,19 €/m. Zvýšili sme hodnotu majetku mesta
CHODNÍKY A PARKOVISKÁ
o 17,3 mil. €, zaviedli sme elekZrekonštruovali sme chodnítronické služby pre občanov, zriaky: na Ul. Vajanského po Redutu,
dili výber daní a poplatkov v KPK
Rúbanisko II až k Hypernove, Ul.
na Rúbanisku a čoskoro aj v KPK
novohradská (obidve strany), Ul.
v Opatovej, sobášnu sieň v radnici,
športová k záhradkám, Ul. partirozšírili sme sobášne dni a hodiny
zánska, Vajanského po Ul. Wága v osvedčovacej agende sme vynera, Ul. novohradská pred bučlenili dni pre imobilných občanov.
dovou ZUŠ, Slovenskou poštou
a Slovenskou sporiteľnou, Haličská cesta pred Pyramídou, pod
nadjazdom do Malej Vsi.
Vybudovali sme parkoviská: na
Ul. J. M. Hurbana, za Oravou, za
radnicou, pred kinom APOLLO,
na Ul. Jókaiho, Rúbanisko II A, C,
pred a za COOP Jednota, parkoCESTY V MESTE
vacie miesta na M. R. Štefánika,
Vybudovali a zrekonštruova- na Námestí republiky za a pred
li sme: inline dráhu v mestskom Galériou a podzemné parkovanie.
parku, kruhovú križovatku pri
mestskej tržnici, Ul. Olbrachtovu,
REKONŠTRUKCIE
J. M. Hurbana, Komenského, SoVEREJNÝCH BUDOV
kolskú, cestu k Orave, Ul. BorhyZrekonštruovali sme: starú márho 1. a 2. časť, F. Lehára, Ľ. Podjavorinskej, časť Fiľakovskej cesty, nicu v mestskom cintoríne, synačasť Vajanského ulice, Rúbanisko gógu, radnicu, základné školy:

Haličská, Vajanského, Novomeského, Opatová, Kubínyiho,
J. Kármána, MŠ Rúbanisko II, kino
APOLLO, zimný štadión, futbalový štadión - tribúny, Námestie republiky, Športovú halu ARENA.
Vybudovali sme: multifunkčné
ihrisko na ZŠ Haličská 7 a dobudovali bežeckú dráhu, ZŠ M. R.
Štefánika Haličská 8, Rúbanisko
II - verejné priestranstvo, dopravné ihrisko na ZŠ Vajanského, čiastočne sme zrekonštruovali mestskú tržnicu, dobudovali
sme infraštruktúru v Priemyselnom parku, priestor pre Kamenné
kvety na Rúbanisku II, urnový háj
v mestskom cintoríne. Vymenili
sme okná a obnovili bytový dom
na Ulici Komenského 34, Ulici
cintorínskej a na Pivničnom rade,
urobili sme celkovú rekonštrukciu bytov na Ulici novohradskej.

III – staré a nové, Ul. novohradská,
Mestský park a tematický Strand.
Detské ihriská a herné prvky
sme zabezpečili aj v školských zariadeniach, a to: v MŠ Rúbanisko
I, II, MŠ Partizánska, MŠ Dr. Herza, MŠ Osloboditeľov, MŠ Opatová, MŠ M. R. Štefánika, vytvorili
sme oddychovú zónu v Zlatej uličke, vytvorili sme alej významných
osobností na Námestí republiky,
osadili sme interaktívne tabule na
Námestí republiky a Námestí Kubínyiho, upravili a zrekonštruovali sme artézsku studňu (Komenského a Nejedlého), zrealizovali
sme projekt WOVEN v mestskom
parku (malý amfiteáter), vytvorili sme kyslíkovú dráhu v mestských lesoch.

REVITALIZÁCIA
MESTSKÉHO PARKU

DETSKÉ IHRISKÁ
A VEREJNÉ PRIESTORY

Vybudovali sme detské ihriská:
Námestie M. R. Štefánika, Rúbanisko II, workoutové ihrisko na
Rúbanisku II, Vajanského, Námestie republiky, Osloboditeľov,
Cintorínska, vnútroblok sídliska
Ulica arm. gen. L. Svobodu, vnútroblok sídliska Ulica J. M. Hurbana, vnútroblok na Rúbanisku

A ĎALŠIE PRVKY
Zrekonštruovali sme Zónu parku
pri altánku a zrekonštruovali altánok, vybudovali sme in-line dráhu,
náučný chodník, poskytujeme deťom vozenie na koníkovi, rozšírili sme ZOO kútik o nové zvieratá,
zrevitalizovali sme rozárium, zrekonštruovali detské ihrisko, vybudovali FIT cestu pre deti aj pre
dospelých, piknikové stoly, zrekonštruovali sme amfiteáter (výmena
strechy, zrekonštruované verejné
WC), zaviedli sme premietanie filmov v letnom kine, zrekonštruovali sme pergolu a osadili labuť
pri vstupe do mestského parku,
vysadili kvety vo väčšom rozsahu a skrášlili park, čiastočne sme
vymenili lavičky, udržiavame zeleň a čistotu v parku, vybudovali
sme tematické ihrisko na Strande.
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ĎALŠIE ZREALIZOVANÉ
PROJEKTY

Zrealizovali sme ďalšie projekty: digitalizácia kina APOLLO, vybudovanie kompostárne,
rekonštrukcia hrobky Rádayho,
zriadenie 2 vysunutých pracovísk prvého kontaktu pre občanov a mestskej polície, ďalších
103 nových nájomných bytov pre
občanov mesta, začiatok budovania plavárne a športového centra
mesta pri mestských športoviskách, budovanie Ľadova pre šport
a oddych, pokračovanie v revitalizácii Tuhárskeho námestia
a predstaničného námestia, kanalizácia Jegorovova ulica, dobudovanie cyklotrás Lučenec - Halič,
Lučenec - Vidiná, a pokračovanie Lučenec - Olbrachtova - park,
Lučenec - Tomášovce, Lučenec Rapovce, pokračovanie v budovaní obchvatu mesta - preložky
I/75, pokračovanie v rekonštrukcii budovy okresného úradu na
spoločnú úradovňu pre občanov,
podanie žiadosti o podporu z eurofondov na dobudovanie domu
seniorov na Ul. Dr. Herza a rozšírenie komunitného centra na
Rapovskej križovatke pre znevýhodnené skupiny obyvateľov,
zabezpečujeme bohatý kultúrny a spoločenský život obyvateľom mesta, podporujeme šport v
meste a kluby mládeže, basketbal,
futbal, futsal, hokej, jednotlivcov
aj malé športové kluby.
Zaviedli sme pre predškolákov MŠ a 1. stupeň ZŠ cvičenie
„Zdravý chrbát“ a zapojili sme sa
do akcií: „Zober loptu nie drogy“, „Do práce na bicykli“, „Európsky deň bez áut“, „Európsky
deň športu a mobility“. Zaviedli
sme značenie „Regionálny produkt Novohradu“ a dbáme na
rozvoj cestovného ruchu v meste a regióne.

MESTSKÁ POLÍCIA

DOPRAVA V MESTE

Posilnili sme mestskú políciu:
Zaviedli sme bezplatnú dopravu
zakúpili sme 2 ks nových osob- počas vianočných sviatkov, upraných motorových vozidiel, rozší- vili sme cestovné poriadky podľa
rili sme mestský kamerový systém požiadaviek cestujúcich, zefektívo 28 kamier a vnútorne vybavi- nili dopravnú obslužnosť - zaviedli
li pracovisko na MsP (monitory, nové trasovanie liniek, taktový renahrávacie zariadenia...), zriadili žim, bezbariérovosť, zníženie ceny
sme chránenú dielňu - zamestná- cestovného pri použití dopravnej
vame 5 osôb ŤZP na obsluhu ka- karty, časový lístok s platnosťou
merového systému, zriadili sme 30 dní, zvýšenie bezpečnosti pre2 vysunuté pracoviská mestskej pravovaných detí v kočíku (matpolície, navýšili sme stav perso- ky bezplatne). Zakúpili sme 2 monálneho obsadenia MsP o 2 prís- derné autobusy s bezbariérovým
lušníkov, zaviedli sme pešie hliadky prístupom pre ŤZP osoby, lepší
a zriadili 2 cyklohliadky, zapoji- infosystém v MHD, poskytli sme
li sme sa do projektu „Zriadenie bezplatné cestovanie v MHD pre
občianskych hliadok v prostre- žiakov základných škôl do 15 rokov,
dí marginalizovanej rómskej ko- zachovali sme bezplatnú prepramunity (MRK) v meste Lučenec“. vu pre deti do 6 rokov, držiteľov
preukazu ŤZP a ŤZP-S, vrátane
invalidného
vozíka, sprievodcu
ODPADY A STAROSTLIVOSŤ
alebo vodiaceho psa, občanov
O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
nad 70 rokov veku. Zaviedli sme
Vybudovali sme viac ako 30 uza- wi-fi v autobusoch, novú službu
mykateľných prekrytých kontaj- - školský autobus pre deti zo sonerových stanovíšť, zabezpečuje- ciálne slabších rodín.
me intenzívnejšie kosenie v meste
počas celého roka, budujeme poMESTSKÉ NÁJOMNÉ BYTY
lopodzemné smetné kontajnery tam, kde je to z hľadiska infraštruktúry možné: Rúbanisko
III 2764/2, Rúbanisko I 2168/14,
Ul. novohradská 2362/10, Adyho
2932/5. V meste vykonávame triedený zber komunálneho odpadu,
spoločnosť MEPOS zakúpila špeciálne vozidlá na zvoz komunálnych odpadov (KO), dobudovala sa
hala na sklad vyseparovaných zloFormou dotácií z Ministeržiek KO, sprevádzkoval sa zberný stva dopravy a výstavby SR a zo
dvor pre občanov mesta Lučenec, ŠFRB sa podarilo získať finančné
vymenili sme občanom zastara- prostriedky a nadobudnúť do
lé 1100 l nádoby na KO, zavied- majetku mesta nové nájomné byty
li sme výkup odpadového papie- na Rúbanisku III/61 - 65, Lúčna
ra a jedlých olejov, zaviedli sme 1 C-G, spolu 103 nových mestzber biologicky rozložiteľného ských bytov. V rámci rekonštrukcie
odpadu (BRO) od rodinných do- bytových domov sa realizovala
mov, zaviedli sme službu vývozu výmena okien na Ul. Komenskékomunálnych odpadov z polopod- ho 24, Pivničnom rade 2, 4, Ul.
zemných kontajnerov.
Komenského 26, 28 a Ul. cintorínska 1, 3, výmena vchodových
dverí na Rapovskej križovatke 1,
2 a 3. V ďalšom období sa plánuje
kúpa 37 bytov v ďalšej lokalite
mesta prostredníctvom dotácií zo
ŠFRB a MDV SR. V rámci prvej
etapy je spracovaná štúdia na výstavbu 40 nájomných bytov nižšieho štandardu v lokalite Rapovská križovatka a následne druhá
etapa v počte 20 nájomných bytov.

ŠKOLSTVO

Celkové výdavky na školstvo
ZŠ a MŠ z rozpočtu mesta dosiahli od r. 2011 viac ako 20 mil.
€, okrem peňazí zo štátu. V materských školách sme zabezpečili
kompletné bezbariérové vybavenie hernými prvkami a odstránili sme staré nevyhovujúce detské preliezky, opravili zatekajúce
strechy, vykonali opravy múrov,
plotov, schodíšť, omietok, maľovanie, natieranie, riešili sme vnútorné vodovody, opravy asfaltových chodníkov, vonkajšie dlažby.
Zabezpečili sme výmeny okien
a prestavbu sociálnych zariadení
a opravy domov na: ZŠ L. Novomeského, ZŠ Bratrícka, ZŠ Kubínyiho, vybavili sme školské kuchyne pultami, robotmi, kotlami,
zrekonštruovali sme telocvične na
ZŠ Haličská 8, ZŠ Novomeského,
vybudovali sme multifunkčné ihrisko a tribúnu na ZŠ Vajanského,
zaviedli sme internet do všetkých
základných a materských škôl, vybavili školy tabletmi, interaktívnymi tabuľami, upravili sme školské
dvory a športoviská, sprístupnili
sme školské ihriská pre občanov
mesta počas školských prázdnin,
rozšírili sme vyučovanie o regionálnu výchovu, zriadili sme triedy pre deti postihnuté autizmom,
zriadili sme nultý ročník pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, máme vytvorené
športové triedy - hokej, basketbal,
futbal, logopedickú starostlivosť
o deti v MŠ, technickú škôlku, zabezpečujeme poldennú materskú
školu pre deti do troch rokov veku,
s podporou realizujeme projekt
„Zdravý chrbát“ v predškolských
triedach materských škôl a v 1.
ročníku ZŠ, zaviedli sme školský
autobus pre deti zo sociálne slabšieho prostredia do a zo škôl.
POKRAČOVANIE NA STR. 4
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na zabezpečenie prevádzkových
nákladov (výmena čerpadiel, preSOCIÁLNA OBLASŤ
ložka elektrického vedenia), chcePre sociálne slabších občanov me prepojiť existujúce vnútroareod roku 2011 poskytujeme služ- álové komunikácie s výjazdom na
by: stredisko osobnej hygieny Fabianku, zabezpečiť oplotenie
a práčovňu, nocľaháreň – v pre- PP, preložiť vedenie VN EE nad
vádzke 8 mesiacov v roku, vydá- pozemkom PP a ďalej vybudovať
vanie stravy spolu s charitou, za- vnútroareálové komunikácie s inviedli sme terénnu sociálnu prácu fraštruktúrou k nim.
a vybudovali sme komunitné cenAj naďalej chceme v ďalšom
trum, pre seniorov a ŤZP občanov programovacom rozpočtovom
poskytujeme monitorovacie období pokračovať v zodpovedzariadenie - signalizácia pomoci, nom hospodárení mesta tak, aby
poskytujeme kompenzačné po- sme mohli investovať do budovamôcky, jednorázové dávky, takmer nia a rekonštrukcií ciest, choddvojnásobne sa nám zvýšil počet níkov, parkovísk, do zelene, rozobčanov, ktorým poskytujeme širovania služieb pre deti, školy,
opatrovateľskú službu (z 35 na seniorov, mladé rodiny, do bu61), finančne podporujeme zakú- dovania ďalších detských ihrísk,
penie zdravotníckych prístrojov uzamykateľných stanovíšť a pov hodnote 112 489 € (počítačový lopodzemných kontajnerových
tomograf, cytoskop, laparoskop, stanovíšť, revitalizácií verejných
inkubátor...), zbierame obnosené priestranstiev, do zlepšovania
šatstvo a organizujeme charita- podmienok života občanov nášho
tívne zbierky, financujeme fun- mesta a zároveň budeme aj naďagovanie 2 klubov seniorov v Lu- lej hľadať ďalšie mimorozpočtové
čenci a v mestskej časti Opatová, eurofondové finančné zdroje na
prispievame na činnosť združení to, aby sme mohli všetky naše zázdravotne postihnutých občanov mery realizovať.
a združení seniorov.
Ďalšie hodnotenie celoročných
výsledkov hospodárenia mesta bude spracované podľa stavu
PRIEMYSELNÝ PARK
Podarilo sa nám obsadiť Prie- k 31.12.2018.
myselný park (PP) ďalšími 2 investormi, voľná plocha v PP teda
text: Mária Bérešová
zostala len 3500 m2, t.j. 6,38 %
foto: redakcia MN
rozlohy PP, boli vykonané práce
POKRAČOVANIE ZO STR. 3

VZN je záväzné pre všetkých
obyvateľov mesta Lučenec
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom poslednom zasadnutí Všeobecne záväzné
nariadenie mesta (VZN) o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý
čas alebo na určitom mieste. VZN
ustanovuje činnosti, zákazy, obmedzenia, miesta a čas ich obmedzenia alebo zákazu záväzné pre
obyvateľov mesta, návštevníkov,
fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území
mesta, a ostatných osôb prechádzajúcich cez mesto alebo zdržujúcich sa na území mesta. VZN je
jedným z obligatórnych nariadení mesta.

Mesto Lučenec rozširuje
komunitné centrum

V areáli Rapovskej križovatky
V areáli Rapovskej križovat- sú už tri kontajnery vymenené.
ky mesto Lučenec minulý týždeň
do výzvy a bude sa uchádzať o fiumiestnilo tri nové kontajnery,
nančné prostriedky na realizáciu
ktoré slúžia na výkon aktivít detí
projektového zámeru.
a dospelých v rámci komunitného
centra pre všetkých obyvateľov
Rapovskej križovatky pod dohľadom 2 kvalifikovaných pracovníkov.
Priestory zahŕňajú spoločenské
miestnosti, sanitárne zariadenie
a samostatné sociálne zariadenie.
Ak má komunitné centrum poskytovať v tejto lokalite aj naďalej
plnohodnotné služby, je nevyhnutné jeho rozšírenie. Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov
na podporu poskytovania nových
Pre činnosť komunitného centra
a existujúcich sociálnych služieb,
budú slúžiť takéto samostatné
sociálnoprávnej ochrany detí a sosociálne zariadenia.
ciálnej kurately v zariadeniach
na komunitnej úrovni. V rámci
projektu Rozšírenie komunittext: www.lucenec.sk
ného centra na Rapovskej krifoto: Ján Šnúrik
žovatke sa mesto Lučenec zapojí

- Zákaz požívania alkoholických
nápojov na verejne prístupných
miestach
- Zákaz rušenia nočného pokoja
- Zákaz rušenia pokoja prevádzkou motorových vozidiel
- Obmedzenie používania pyrotechniky výrobkov kategórie
F2, F3, P1 a T1 na území mesta
- Zákaz znečisťovania verejného
- Zákaz fajčenia na verejne prípriestranstva
stupných miestach
- Lavičky umiestnené na verejných priestranstvách a chodníCelé znenie VZN nájdete na
koch v meste Lučenec
- Zákaz znečisťovania verejných www.lucenec.sk alebo úradnej
priestranstiev a zariadení umiest- tabuli mesta Lučenec.
nených na nich vylepovaním plagátov a umiestnením iných protext: Ján Šnúrik
pagačných materiálov
Vo svojich ustanoveniach obsahuje okruh činností, ktorých vykonávanie je buď zakázané alebo obmedzené na niektorých miestach
a v určitom čase tak, aby bola zachovaná úloha mesta v oblasti verejného poriadku:
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Rekonštrukcia
a modernizácia
budovy Okresného
úradu v Lučenci

Okresný úrad je dominantnou
budovou Námestia republiky v Lučenci. Jedná sa o administratívnu budovu, ktorá je v prevádzke
od roku 1971 a nikdy nebola zrekonštruovaná. V roku 2012 mesto
Lučenec vyhlásilo verejnú súťaž
ktorý zodpovedá zníženým enerna spracovanie projektovej dogetickým nárokom zateplenej bukumentácie pre rekonštrukciu a
dovy, s novými rozvodmi tepla
modernizáciu budovy. Na súťaž
a radiátormi, plynofikácie kotolne,
sa prihlásilo 11 uchádzačov, z kto- nové rozvody bleskozvodov
rých vyhrala spoločnosť DOPRAa elektroinštalácie,
VOPROJEKT a.s. Bratislava.
- nové rozvody štrukturovanej kabeV RÁMCI REKONŠTRUKCIE
láže, kamerového systému, zabezpečovacieho systému, požiarneho
A MODERNIZÁCIE IDE O:
rozhlasu, ozvučenia a elektrickej
- zateplenie budovy s výmenou
požiarnej signalizácie,
strešných plášťov, výmenou okenných a dverných výplní s tepelno - nové riešenie vetrania zasadacích
miestností a kontaktného centra,
technickými vlastnosťami v zmysvetranie hygienických zariadele dnes platných technických noní, chladenie priestorov budovy,
riem a predpisov,
- výmena zdroja tepla v kotolni, - nové rozvody studenej a teplej

„Sme pripravení podať žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
na obnovu Kubínyiho námestia...“
Viacerí Lučenčania si už asi všimli, že v okolí pamiatkovej zóny
Kubínyiho námestia v Lučenci vynovili na Ulici Dr. Herza historickú
radnicu, vlani revitalizovali Radničné námestie. Súčasťou revitalizácie boli terénne úpravy a výsadba zelene, veľkoplošná maľba
na stene priľahlej budovy, vybudovanie oporných múrov, oplotení

a zábradlí, ako aj nové osvetlenie
či zhotovenie vodných prvkov vo
forme jazierka a studne. Za radnicou zároveň vzniklo nové parkovisko s vyše 40 parkovacími miestami. Na opačnej strane od námestia
v úseku od Kalvínskeho kostola,
popri ZŠ s MŠ J. Kármána až po
políciu bola zrekonštruovaná Begova ulica (cca 1800m2) s novým

vody, kanalizácie, príprava teplej úžitkovej vody,
- zabezpečenie užívania všetkých verejných priestorov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
- nové vnútorné povrchové úpravy podláh, stien a stropov, nové
dverné konštrukcie s určenou
požiarnou odolnosťou, nové zábradlia na schodištiach.
Po ukončení rekonštrukcie a modernizácie v nej bude sídliť Mestský úrad Lučenec a Okresný úrad
Lučenec ako spoločná úradovňa Integrované obslužné miesto občana
(IOMO) pre rýchlejšie a jednoduchšie

vybavenie úradných záležitostí.
V rokovacej časti budovy bude sídliť aj mestská polícia. V roku 2017
sa mesto stalo podielovým spoluvlastníkom budovy v podiele 40 %
a 60 % spoluvlastníkom sa stala SR.
V súčasnom období štátna správa
upresňuje špecifikáciu svojich pracovísk, ktoré budú sídliť v predmetnej budove a po ich zapracovaní do
projektovej dokumentácie sa bude
pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii budovy.
text: Monika Nagyová
vizualizácia: Peter Kollár

asfaltovým krytom, novými čadi- - hrdzavý povch). Pri osvetlení boli
čovými kockami, bezbariérovým zohľadnené prvky použité na Uliprechodom pre chodcov, osade- ci T. G. Masaryka či uliciach Vajanným mobiliárom, či vloženými pa- ského alebo J. Kármána. Na Kumätnými tabuľami.
bínyiho námestí sú napríklad dva
osvetľovacie stožiare s odrazovou
OBNOVA KUBÍNYIHO NÁMESTIA
Mesto Lučenec aj naďalej po- plochou, ktoré slúžia na osvetlenie
kračuje v prípravách plánovaných námestia, ako aj bodové osvetlenie.
revitalizácií, tentokrát na obnove Pribudnú lavičky, tribúnka, tienidKubínyiho námestia. Realizácia je lá, chodníková fontána. Na riešerozdelená na dve samostatné časti. nom území návrh plne rešpektuje
Rekonštrukcia samotného námes- zastúpenie zelene. Kto si ešte patia a rekonštrukcia Begovej ulice mätá na časy verejných WC v areáli
(hotovo) aj parku pred Základnou námestia, mal by spozornieť. Budú
osadené v tejto časti tak potrebné
školou s MŠ J. Kármána.
Podľa projektovej dokumentácie verejné bezbariérové samočistiace
sa plánuje vybudovať historickú kabínky WC s umiestnením sčasti
časť mesta atraktívne. Rieši revita- zapustených do zelene. Súčasťou
lizáciu a obnovu spevnených plôch, budú atrakcie pre deti, zeleňou s hisdrobnej architektúry a zelene s cie- torickými a oddychovými prvkami.
ľom o štýlové zhodnotenie územia - Na spomínanom námestí už slúži
Kubínyiho námestia, parku pred ZŠ verejnosti multimediálna tabuľa.
„V týchto dňoch čakáme na vydas MŠ J. Kármána a Rádayho ulice.
Keďže sa jedná o centrum mesta, nie právoplatného stavebného počasť centrálnej mestskej a pamiat- volenia a v prípade očakávaných
kovej zóny, aj táto skutočnosť bola vyhlásených výziev sme pripravení
zohľadnená pri výbere materiálu na podať žiadosti o nenávratný finančspevnené plochy. Mestský charak- ný príspevok na sumu 2 637 901 eur,“
ter riešeného územia zohľadňuje povedala primátorka mesta Alexanvýber prvkov mobiliáru, ktoré sú dra Pivková.
jednoduché, prevažne riešené z netext: Ján Šnúrik
rezových prvkov v kombinácii s drevizualizácia: Peter Kollár
vom a oceľovým povrchom (Corten
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V rámci [1:1] Workshopu
netradičný amfiteáter

V parku dobudovali
náučný chodník

Účastníci realizácie dreveného objektu
„netradičný amfiteáter“ po dokončení prác.
Mestský park sa stal domovom projektu [1:1]
Workshop. Šiesty ročník podujatia zorganizovalo OZ WO V EN v spolupráci s mestom
Lučenec a OZ Young Folks Lučenec.
[1:1] Workshop je vzdelávacie podujatie pre
študentov architektúry a dizajnu, ktoré je zamerané na návrh a realizáciu drevených objektov
do verejného priestoru pod vedením zahraničných lektorov. Študenti počas jedenástich dní
analyzovali, skicovali a modelovali objekt, ktorý bude slúžiť ako oddychová zóna.
Prezentácia projektov sa uskutočnila 17. augusta v priestoroch ZŠ M.R. Štefánika a v mestskom parku, kde bol 24. augusta navrhnutý
projekt odovzdaný. „Dielo nadväzuje na krajinu,
v ktorej je postavené. Zaujalo nás údolie v parku,
ktoré sme vyplnili. Na návrhu a produkcii pracovali slovenskí aj zahraniční študenti spolu s tútormi z našej krajiny aj Dánska,“ priblížila Danica Pišteková z občianskeho združenia Woven,
ktoré intenzívny projektový a stavebný workshop 1:1 organizuje od roku 2013 formou letnej školy pre študentov architektúry a dizajnu.
„Študenti vyplnili priestor, ako nám to aj prezentovali, na štyroch návrhoch. Navrhnutý objekt
poskytuje možnosť, aby sme sa tam mohli všetci usadiť, vzájomne sa rozprávať a užiť si tento
priestor. Verím, že sa ľuďom bude aj tento projekt páčiť a zažijú v parku niečo iné,“ povedala
primátorka mesta Alexandra Pivková.
Študenti pracovali v skupinách a snažili sa čo
najlepšie navrhnúť využitie objektu v mestskom
parku, ktorý bude vhodný na každodenné využívanie bez vekového rozdielu. Do projektu sa
zapojilo 13 študentov zo Slovenska, Maďarska
a Poľska pod vedením hlavného lektora Tobiasa Fogeda Permina z Kodane.
V parku tak pribudlo miesto, ktoré môžu deti
s rodičmi, prípadne učiteľmi a vychovávateľmi využiť na to, aby sa usadili a rozprávali sa,
čo všetko v parku videli. Samozrejme, objekt
je k dispozícii všetkým návštevníkom parku.
Vstup na objekt je na vlastné riziko.
text: Monika Nagyová
foto: Ján Šnúrik

V jednom z najväčších a najkrajších sloven- sme v rámci chodníka vytvorili i takzvaný poských parkov je priestor aj na vzdelávanie. citový chodník, na ktorom si deti môžu bosýNový priestor pre deti na aktívne spoznáva- mi nohami vyskúšať rôzne druhy prírodných
nie fauny i flóry vznikol v lučeneckom mest- materiálov - kôru, skalu či piesok,“ priblížila
skom parku vďaka projektu výstavby náučné- možnosti využitia chodníka primátorka Aleho chodníka, ktorého poslednú, tretiu etapu xandra Pivková.
zástupcovia samosprávy v piatok 7. septemAko pokračovala referentka regionálnebra 2018 oficiálne odovzdali do používania.
ho rozvoja Mestského úradu Lučenec Jana
„Dnes otvárame v mestskom parku už posled- Miadoková, súčasťou tretej etapy chodníka je
nú časť tohto náučného chodníka, kde chce- i bludisko a dve drevené pexesá, jedno s obme deti oboznámiť s tým, aké kvietky, aká fló- rázkami zvierat a druhé s vyobrazením rastra je v našom parku a aké tu máme zvieratká. lín. Využili na ne maľby detí zo všetkých maMáme tu aj expozíciu o úľoch a včelách. Sna- terských škôl, ktoré spravuje mesto Lučenec.
žili sme sa tiež o istý návrat k prírode, preto
Celkové náklady na realizáciu tejto etapy boli
vo výške 8500 eur, na financovaní sa okrem
mesta podieľal Adient prostredníctvom Nadácie Pontis. Priestor pre deti v parku plánuje lučenecká samospráva i naďalej rozširovať.
Ako avizovala primátorka, v blízkom čase by
v ňom malo pribudnúť nové priestranstvo určené na zábavu a hry, ktoré bude situované
na mieste niekdajšieho kúpaliska.
text a foto: TASR

Spoločnosť SPOOL začala s opravami bytových domov
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Lu- Výmena okien bude stáť 3890 eur.
čenci schválili plán investícií a opráv akcioSpoločnosť plánuje s obnovami bytových
vej spoločnosti SPOOL. Spoločnosť vykoná- domov pokračovať v budúcom roku. Reva rekonštrukciu na budovách v súkromnom konštrukcie budú stáť viac ako 150 000 eur.
vlastníctve. „Plánujeme obnovu bytového domu
text a foto: Monika Nagyová
číslo 34 a 36 na Novohradskej ulici a Ubytovne
na Rúbanisku II,“ prezradila riaditeľka SPOOL, a. s., Eva Vasilová.
V bytovom dome na Novohradskej ulici sa
už v týchto dňoch odstraňujú systémové poruchy štítovej steny a balkónov, zatepľuje sa
obvodový plášť, opravia a zateplia sa strechy
a uskutoční sa montáž nového bleskozvodu
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
Okrem toho sa vymenia aj okná (foto) v havarijnom stave. Ide o kovové rámy, ktoré sú
zastaralé a ohrozujú bezpečnosť obyvateľov.

14. september 2018
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Európsky deň v Lučenci

Okienko EÚ
Začal 12. ročník
Ovocie, zelenina
prekladateľskej súťaže a mlieko do škôl
Juvenes Translatores

S novým školským rokom sa
Začal sa nový školský rok a spo- vracia do škôl aj program EÚ na
lu s ním aj možnosť prihlasovania podporu konzumácie ovocia, zedo prekladateľskej súťaže pre stre- leniny a mlieka na školách. Súdoškolákov Juvenes Translatores, časťou školského programu EÚ,
v ktorej si zmerajú svoje prekla- ktorého cieľom je podporovať
dateľské zručnosti študenti z celej zdravé stravovacie návyky detí,
Európskej únie. Rok 2018 je Eu- bude distribúcia ovocia, zelenirópskym rokom kultúrneho dedič- ny a mliečnych výrobkov, ako aj
stva, a preto bude nosnou témou osobitné vzdelávacie programy,
textov na preklad práve kultúrne ktoré majú zvýšiť informovanosť
dedičstvo. Táto súťaž podčiarkuje žiakov o dôležitosti správnej výbohatú jazykovú rozmanitosť Eu- živy a vysvetliť im, ako sa vyrárópy a mnohých minulých účast- bajú potraviny.
níkov inšpirovala k výberu kariéry
profesionálneho prekladateľa.
Účasť na programe je dobrovoľná, no zapojiť sa rozhodli (či
už do celého programu alebo len
jeho časti) všetky členské štáty
EÚ. V rámci programu sa každý
školský rok vyhradí 150 miliónov
EUR na ovocie a zeleninu a 100
miliónov EUR na mlieko a iné
mliečne výrobky. Členské štáty
majú možnosť financovať tento
program nielen z prostriedkov
EÚ, ale ho aj navýšiť z vlastných
Prihlasovanie do súťaže trvá od finančných zdrojov. Vďaka čoraz
1. septembra 2018 do 20. októbra vyššiemu počtu zúčastnených škôl
2018 a zapojiť sa môžu 17-roční malo v školskom roku 2017/2018
žiaci stredných škôl. Na výber z tejto iniciatívy v oblasti zdravébude 552 možných jazykových ho stravovania osoh už viac ako
kombinácií z 24 úradných jazykov 30 miliónov detí v celej EÚ.
EÚ. Samotná súťaž sa uskutoční
Pri výbere distribuovaných pro22. novembra 2018 a bude pre- duktov sa zohľadňujú zdravotné
biehať v rovnakom čase vo všet- a environmentálne hľadiská, sekých vybraných školách. Mená zónnosť, rôznorodosť a dostupvíťazov (jedného za každú kraji- nosť. Členské štáty môžu podporiť
nu) budú oznámené vo februári nákup miestnych alebo regionál2019 a na jar budú víťazi pozva- nych produktov, ekologické výní do Bruselu na slávnostné odo- robky, krátke dodávateľské revzdávanie cien.
ťazce, environmentálne prínosy
a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/
juvenes-translatores_sk

text: zdroj ZEK v SR

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.

Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct
a partnerskými mestami organizovali ďalší Európsky deň v Lučenci
v sobotu 25. augusta 2018. Podujatie sa konalo v rámci Dní mesta
Lučenec - VI. Lučenského hodovania. Po príhovore primátorky
mesta Lučenec Alexandry Pivkovej a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika, pozdravili mesto Lučenec
a jeho obyvateľov aj predstavitelia
prítomných partnerských miest
vedúca Magistrátu Admiralitného
obvodu Sankt-Peterburgu Svetlana Štukova, starosta mesta Louny
Radovan Šabata a starosta mesta
Mělník Ctirad Mikeš.
Všetci neskôr na pódiu Námestia republiky spoločne pokrstili
novú knihu „Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci“ od Jozefa

Klindu, ktorá mapuje významnú
historickú udalosť mesta patriacu
medzi najväčšie stredoveké bitky
na území Slovenska a tiež má svojím charakterom európsky rozmer. Krátkou ukážkou bojov sme
sa preniesli do roku 1451. Program
ďalej pokračoval vystúpením Súboru bajanistov a akordeonistov
z Domu umenia Izmaylovsky zo
Sankt-Peterburgu a súboru Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar z Maďarska. Počas programu
pri hlavnom pódiu prebiehala
autogramiáda a predaj knihy, zároveň dobiehali do cieľa účastníci
Medzinárodného novohradského
maratónu zo Salgótarjánu. Pre malých Európanov sme pripravili detský program v cirkusovom šapitó,
kde sa od 15:00 do 17:00 predstavili
dve divadlá, a to Divadlo na hojdačke a Divadlo Komika. Po ukončení programu na hlavnom pódiu na
Námestí republiky pokračoval Európsky deň v Kine Apollo premietaním filmu Sámska krv, ktorý bol
ocenený cenou LUX udelenou Európskym parlamentom za rok 2017.
text: Michaela Hrnčiarová
foto: Monika Nagyová

Našli dosť sily a odvahy

Na spomienkových oslavách
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE
na SNP 28. augusta 2018 pri paNA ŽELEZNIČNEJ STANICI
mätníku padlých, Ul. J. Kármána
v Lučenci sa prítomným prihoOslavy pokračovali na železničvorila primátorka mesta Alexan- nej stanici v Lučenci odhalením
dra Pivková, atašé veľvyslanectva pamätnej tabule trom padlým býRuskej federácie v Slovenskej re- valým zamestnancom Pavlovi Furpublike Nikita Griščenko, pred- manovi, Pavlovi Hornanovi a Eminosta okresného úradu Branislav lovi Šulekovi, ktorí sa zúčastnili
Hámorník. Zborový spev zaznel odboja. Zhromaždenie pozdravil
v podaní spevokolu REZEDA.
prednosta stanice Radomír Grexa
a predseda Oblastného výboru
SZPB Jozef Cerovský. Popoludtext: Renáta Libiaková Peržeľová
nie bolo zavŕšené návštevou pofoto: Ján Šnúrik
vstaleckej obce Budiná.
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V meste pribudli
ďalšie nové
detské ihriská

Spoločná brigáda
v lesoparku

Vo štvrtok 13. septembra vo vnútrobloku
Ul. J. M. Hurbana a na ihrisku Ul. L. Svobodu slávnostne otvorili nové detské ihriská. Na otvorení boli prítomní zástupcovia
mesta Lučenec, riaditeľka komunikácie VeV rámci spolupráce mesta Lučenec sa v týcholia Slovensko.
to dňoch uskutočnila v areáli lesoparku mest„Odovzdávame obyvateľom, ale hlavne naských lesov (vedľa cestnej komunikácie od
šim deťom ďalšie detské ihriská a vidíme, že
„kúpeľov“ po Ľadovo) brigáda za účelom preto prijímajú veľmi pozitívne. Myslím si, že je
hlbovania vzťahu mladých obyvateľov mesta
samozrejmosťou pri bytových domoch buk prírode. Konkrétne lučeneckí skauti, žiaci
dovať nielen chodníky a cesty, ale starať sa
študentského parlamentu, zamestnanci mestaj o to, aby rodiny s deťmi mohli zmysluplne
ských lesov čistili chodníky od odpadkov, vytráviť čas na bezpečných a pekných ihrisklčovali burinu v jarkoch a v okolí stromov,
kách,“ povedala primátorka Alexandra Pivaby pripravili priestor pre sadenie nových
ková.
drevín. „V rámci dobrej spolupráce so skautmi a študentským parlamentom sme zveľadili
Nové objekty budú plniť športovo-oddyod odpadkov a buriny priestor, ktorý nám pochovú funkciu. Hracie prvky sú určené pre
slúži na to, aby sme 18. októbra pokračovali vo
deti od 3 do 12 rokov. Do areálu ihrísk nainvysádzaní stromčekov,“ povedala primátorka
štalovali visiacu hojdačku, kolotoč, kombinoAlexandra Pivková.
vanú zostavu, preklápaciu hojdačku, tabuľu
na kreslenie, informačnú tabuľu. Pribudnú
aj ďalšie prvky na ihriská, napr. pieskovisko,
pružinové hojdačky, interaktívny panák, visiaca hojdačka s hniezdom. Boli umiestnené
aj lavičky a odpadkové koše.
Tento projekt finančne podporila nadácia
Veolia a Stredoslovenská prevádzková spoločnosť a.s. Hodnota daru pre obidve ihriská je 20 000 eur. Všetky náklady nad rámec
hradí mesto.
text a foto: Monika Nagyová

				POZVÁNKA

VI. ROČNÍK RÚBANISKOVEJ VESELICE
Po roku by mali kroky obyvateľov najväčšieho sídliska v Lučenci – Rúbaniska smerovať opäť k tzv. „kocke“. A kto ešte nepozná
tento zrekonštruovaný areál, nech hľadá
multifunkčné ihrisko s umelým povrchom,
„biele kvety“ a workoutové ihrisko na Rúbanisku II.

PROGRAM KULTÚRNO-

text a foto: Ján Šnúrik

13:00 - 14:00 Exhibičný zápas detí do 12 rokov v malom futbale: futbalisti MŠK Novohrad Lučenec - hokejisti HC Lučenec
13:00 - 15:00 Ukážky guľového športu boccia BK Lučenec, úspešných cyklotrialistov
z NovoCK TRIAL Lučenec, silových cvičencov na workoutových náradiach
14:00 - 15:00 Florbalový exhibičný zápas mladých Lučenčanov
15:00 - 16:00 Exhibičný zápas v malom futbale či futsale v podaní Mimel Lučenec

SPOLOČENSKEJ ČASTI
8:00 - 13:00
Súťaž vo Varení kotlíkového hocičo
8:00 - 9:00 Prezentácia družstiev vo varení
11:00 Slávnostné otvorenie podujatia
11:00 - 18:00 Kultúrno-spoločenská časť:
Folklórny súbor Ipeľ, Detský folklórny súOrganizátori z mesta Lučenec spoločne
Počas Rúbaniskovej veselice sa vám predvebor Radosť, Tanečná škola Dance Attack,
s Kvetoslavou Dedinskou vás pozývajú v sodú
Dobrovoľní hasiči mesta Lučenec. Šikovné
country kapela LCB
botu 29. septembra 2018 na VI. ročník Rú- 11:00 - 14:00 Prezentácia cukrárok v súťaži tety z CVČ Magnet Lučenec budú deťom mabaniskovej veselice. Program je prispôsoľovať tváre a s ponukou kozmetických výrobo Najlepší rúbaniskový koláč
bený každej vekovej kategórii. Na svoje si 14:00 Vyhlásenie výsledkov súťaže vo Varení kov prídu kvalifikované poradkyne z Mary Kay.
prídu rodičia s deťmi (súťažné hry), amatérkotlíkového hocičo + ocenenie najlepších Svoje umenie a nápaditosť si každý môže vyski športovci, milovníci folklóru a country 14:30 Vyhlásenie výsledkov koláčovej súťaže skúšať v pripravovaných tvorivých dielňach.
muziky, spoločenských tancov. Pre šikovné
A kto bude mať chuť na fajný guľáš od kuchá+ ocenenie najlepších
cukrárky je opäť vyhlásená súťaž o Najlep- 16:00 - 18:00 Vystúpenie kapely FOLK LC
rok zo ZŠ L. Novomeského, nemôže zaváhať.
ší rúbaniskový koláč, no smútiť nebudú ani
Na podujatí bude podávaný zdarma!
odborníci na hocičo. Tentokrát je pre domáPROGRAM ŠPORTOVEJ ČASTI
POZNÁMKA
cich kuchárov pripravená súťaž vo Varení 11:00 - 13:00 Športové súťažné hry pre deti
Organizátori upozorňujú účastníkov Rúbakotlíkového HOCIČO (napr. guľáš, kapustorganizované CVČ Magnet a ZŠ L. Novoniskovej veselice, že toto podujatie sa uskunica, hríbovica, babguľáš, perkelt...). Záumeského (multifunkčné ihrisko)
toční BEZ POLITICKEJ PROPAGÁCIE!
jemci sa MUSIA prihlásiť do 25. septembra 13:00 - 16:00 Simultánka Lucie Kapičáko2018 na t. č: 4307231 alebo emailom: martina.
vej (majsterka Európskej únie) s ôsmimi
text: Ján Šnúrik
hoduliakova@lucenec.sk
vybranými šachistami (kamenné kvety)

14. september 2018
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Modelári s medailami
Chcete sa podieľať
na príprave rozpočtu Mladí modelári z CVČ Magnet Lučenec sa
zúčastnili medzinárodnej modelárskej súťaže
mesta Lučenec?
ModelArt vo Vinici, kde si zmerali svoje sily s
Počnúc mesiacom september mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020 a
2021. Na základe tohto vás upozorňujeme
na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019 a výhľadovo
na roky 2020 a 2021, a to predložením vašich návrhov a požiadaviek prostredníctvom
poslancov za vaše volebné obvody, prípadne
písomne do schránky pre návrhy a podnety
občanov mesta Lučenec umiestnenej na prízemí budovy Mestského úradu v Lučenci alebo na oddelenie ekonomiky a majetku mesta
v termíne do 30. septembra 2018.
Za váš záujem a aktívny prístup ďakujeme.
text: mesto Lučenec

Zber drobného elektroodpadu

UPRAVENÁ PRACOVNÁ DOBA
na Mestskom úrade od 3.9.2018
Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 		

Mesto Lučenec zabezpečilo umiestnenie boxov
na zber drobného elektroodpadu a použitých
prenosných batérií v budove Mestského úradu na Ulici novohradskej 1 a v kancelárii prvého kontaktu na Rúbanisku III/L7.
Do boxu na zber drobného elektroodpadu
je možné vhadzovať napr. klávesnice, myši od
počítačov, tablety, mobilné telefóny, nabíjačky, adaptéry, fotoaparáty, videokamery, MP3

8.00 - 16.00 hod.
8.00 - 16.00 hod.
8.00 - 17.00 hod.
8.00 - 16.00 hod.
8.00 - 15.00 hod.

Informácie: 43 07 151, www.lucenec.sk

Harmonogram:

modelármi zo Slovenska, Maďarska, Poľska či
Rakúska. V konkurencii viac ako 280 vystavovaných modelov sa nestratili ani lučeneckí modelári.
Tí na súťaži predstavili svoje modely postavené
v priebehu roka pod vedením vedúceho krúžku Slavomíra Olšiaka. Domov sa vrátili s tromi štadióne poriadne vybláznili s RC vrtuľníkmi. A
medailami, ktoré vo svojich kategóriách získali bola to teda naozaj pekná a zaujímavá šou,“ poDaniel Uhrík (medaila v kategórii vozidlá), Sa- vedal vedúci krúžku Slavomír Olšiak. Mladí momuel Garaj (medaila v kategórii lietadlá) a Pat- delári z Lučenca dúfajú, že tradícia súťaže bude
rik Pavlík (medaila v kategórii lietadlá). S cenami pokračovať aj naďalej a o dva roky sa počet mosponzorov súťaže sa vrátili Andrej Nosáľ, Filip delárov a vystavených modelov zvýši. S organiBelko a Pravoslav Barcaj. „Ako je na takýchto zátormi sa dohodli aj na budúcej spolupráci. Už
malých súťažiach zvykom, komorná atmosféra teraz sa tešia na ďalší ročník Model-Art Vinica.
so sebou prináša aj veľmi priateľskú spoločnosť a Vďaka patrí aj vedeniu CVČ Lučenec a spoločsúdržnosť medzi modelármi. O to viac, že súťaž nostiam Hobby Mix Lučenec, Agrospa Lučenec
mala medzinárodný charakter. Po prehliadnu- a Revital Lučenec za materiálnu podporu krúžku.
tí všetkých modelov sa o dobrú atmosféru postatext: Ján Šnúrik
rali akrobatickí RCčkári, ktorí sa na futbalovom

prehrávače, žehličky, kulmy, ručné mixéry, holiace strojčeky atď. Do boxu na zber použitých
prenosných batérií je možné vhadzovať napr.
tužkové baterky, gombíkové baterky.
Boxy na zber drobného elektroodpadu a použitých prenosných batérií budú umiestnené
aj v kancelárii prvého kontaktu v Opatovej.
text: Jarmila Fekiačová

ODVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV ZO ZÁHRAD ROD. DOMOV
V mesiaci október budú v prípade potreby zrealizované vývozy aj v inom termíne.
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Begova • K. Borhyho •
Bratrícka • A.S. Jegorova
• J. Jiskru • Jókaiho • J.
Kármána • Kláštorná • S.
Mikovíniho • Z. Nejedlého • F. Palackého,
Parašutistov • PetianaPetényiho • J. Perlicziho •
Potočná • M. Rázusa •
Revolučná • Sládkovičova • Tkáčska • Továrenská • Záhradná • Dolná
Slatinka • Hladký majer.

J. Alexyho • M. Bela •
A. Bernoláka • Budovateľov •
Dukelských hrdinov •
Gagarinova • M. Gorkého •
K. Banšella •
Jánošíkova • J. Kráľa • KvetČajkovského •
ná • M. Kukučína • KukoHviezdoslavorelliho • Námestie Kubíva • Ľadovo •
nyiho • K. Kuzmányho •
V. V. MajakovskéM. J. Lermontova • Š. Moyho • Rádayho • T.
zesa • Nová • L. NovomeskéVansovej • Parný
ho • Novohradská • Okružná • Mlyn • Hlavná •
Olbrachtova • A. Petöfiho •
Jasná • MesačSmetanovo námestie • K. Supa • ná • Maloveská •
Študentská • Ľ. Štúra • VaNábrežná • Sadová
janského • Zvolenská cesta •
• Slnečná • Tichá •
Železničná • T. G. Masaryka
Úzka • Zámocká

Baráková • M. Benku • Fabianka • Fiľakovská cesta • Dekr.
Matejovie • Pavla Dobšinského • F. M. Dostojevského • F.
Lehára • J. Fándlyho • Garbiarska • Haličská cesta • Jarná •
Kollára • Krasku • Krátka •
Letná • Lúčna • Martinčeka •
Mestská pustatina • Mlynská •
Modré zeme • B. Nemcovej •
M. Nešpora • Osada • Parková
• J. Chalupku • Robotnícka • J.
Szabóa • M. Šolochova • E. M.
Šoltésovej • L. N. Tolstého •
Tenisové ihrisko • Vinohradná

Dr. Herza • Dr. Vodu • Erenburgova •
J. Francisciho • F. Gyurkovitsa • J. M.
Hurbana • J. Husa • J. Jesenského • Zory
Jesenskej • A. Kmeťa • J.A. Komenského
• D. Maróthyho • Mieru • Mikušovská •
Mládežnícka • L. Mocsáryho • I. P. Pavlovova • Ľ. Podjavorinskej • Poľná •
H. Ponickej • A.S. Puškina • Slepá •
Slovenskej republiky rád • J. Smreka • Sokolská • Svätoplukova • Šafárika • Špitálska • B.S. Timravy • J.G.
Tajovského • Tehelná • A. E. Timku • P. Tótha • J. Vargu • Wágnera •
Zvolenská cesta • kpt. Nálepku
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„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 stredy
do piatku 16:00 do 19.15 hod.

14. 9. 2018 

17:00

FK: HITCHCOCK/TRUFFAUT
(Hitchcock/Truffaut)
FR/USA • 2015 • 79 min. • 2D • dokumentárny • české titulky - uvádza ASFK
Kniha z roku 1966 - Hitchcock/Truffaut je sériou rozhovorov týchto dvoch významných režisérov, pričom mapuje Hitchcockov
život ako filmára a jeho pohľad na film samotný. Sám Truffaut ho nazýval „najdôležitejším režisérom, aký kedy žil“. Kniha je
priam povinnou pre každého filmára. Dokument je spojením archívnych záberov a
rozhovorov s aktuálne najlepšími filmovými
tvorcami, akými sú napríklad Martin Scorsese, či David Fincher.

15
14. 9. 2018 
28. 9. 2018 

3€

19:00
17:00

PROJEKT 100 2018
MOULINE ROUGE (Mouline Rouge)
Australia/USA • 2001 • 127 min. •
2D • muzikál • české titulky • uvádza ASFK
Príbeh básnika Christiana, ktorý spomína
na lásku svojho života. So Satine sa zoznámi dôsledkom nechcenej zámeny. Z tohto
nevinného stretnutia sa vyvíja niečo, čo si
Satine ako kurtizána nemôže dovoliť. Premiéra divadelnej hry, ktorú spolu skúšajú,
sa blíži, bohatý vojvoda je rozhodnutý urobiť všetko, aby si Satine podmanil.

12

19. 9. 2018 
20. 9. 2018 

3€

19:00
17:00

FK: LAJKA(Lajka)
ČR • 2017 • 87 min. • 2D • animovaný/bábkový/sci-fi/muzikál– originál verzia • uvádza ASFK
Dobrodružný bábkový príbeh o tom, že
Lajka žije! Spolu s ďalšími zvieratami začala
obývať vzdialenú planétu. Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Po odchyte je ale
preškolená na priekopníčku kozmonautiky.

12

3€

Kino Apollo sa opäť
zapojilo do filmovej
prehliadky PROJEKT 100
Projekt 100 je filmová prehliadka pripravovaná Asociáciou slovenských filmových klubov
v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom,
ktorý prebieha od septembra do februára. V septembri sme do kina Apollo vybrali muzikál Moulin Rouge. Cenami ovenčený muzikál, v ktorom
slovo „láska“ odznie viac ako 140-krát, si môžete pozrieť na plátne s 11-metrovou uhlopriečkou už 14. septembra o 17:00 so vstupným 3 €.
V septembri prinášame do kina Apollo filmy
ocenené za réžiu. Wes Anderson a jeho bábkovo-animovaný film „Psí ostrov“, oscarová „Podoba vody“ od Guillermo del Toro či „Štvorec“
od Ruben Östlund. Alebo film o najhoršom filme? Komédia The Disaster Artist vás prevedie

20. 9. 2018 
26. 9. 2018 

19:00
17:00

PSÍ OSTROV (Isle of Dogs)
USA • 2018 • 101 min. • 2D • animovaný/dobrodružný/komédia • české
titulky • uvádza CinemArt
Japonské súostrovie o dvadsať rokov v budúcnosti. Psia chrípka dosiahla epidemické
rozmery, jej ohnisko leží v meste Megasaki.
Hrozí, že preskočí z psích nositeľov na človeka. Starosta Kobayashi vyzýva k okamžitej karanténe. Teda k vyhosteniu a izolácii
všetkých túlavých aj domácich psov.

12
21. 9. 2018 

5€

17:00

HMYZ
ČR/SR • 2018 • 98 min. • 2D • čierna
komédia • originálna verzia • uvádza PuBres
Krčma v malom meste. Je zatvorené, stoličky sú prevrátené na stoloch. Na vešiaku
visia “hmyzie šatičky“: sukienky z krepového papiera, papundeklové motýlie krídla,
pestro pomaľované a čierne lesklé krovky
chrobákov. Pri stole v kúte miestnosti sedí
šesť miestnych ochotníkov: režisér, Růžena, pán Václav, pán Borovička, železničiar
Kopřiva a slečna Jitka.

15
26. 9. 2018 

3€

19:00

FK: KÁVA A CIGARETY
(Épouse-moi mon pote)
USA/JPN/SPN • 2003 • 95 min. • 2D
• dráma/komédia • české titulky •
uvádza ASFK

skutočným príbehom o vzniku a nakrúcaní jedného z najhorších filmov všetkých čias.
A nezabudnite, že 19. septembra o 17:00 hod.
bude kino Apollo premietať pre „drobcov“ výber najlepších animovaných filmov pre deti,
Kino fest Anča (vstupné 1 €). Kolekciu najlepších súčasných krátkych filmov pre deti, ktoré
nikde inde neuvidíte. Aktuálny program nájdete na stránke www.kultura.lucenec.sk.
text: Diana Lajzová

Jim Jarmusch od roku 1986 nakrúcal krátke čiernobiele filmy s jednoduchým dejom:
dve či viac postáv v nich popíjajú kávu, fajčia a debatujú na rôzne témy. Hrajú ich
známi, zväčša americkí herci a hudobníci, ktorí sa pred kamerou evidentne zabávajú a improvizujú. Len u Jarmuscha môžete vidieť, ako sa herec Bill Murray baví s
hiphoppermi GZA a RZA, či ako Jack a Meg
z kapely White Stripes debatujú o vynálezoch Nikolu Teslu.

12

27. 9. 2018 

3€

19:00

PODOBA VODY (The Shape of Water)
USA/CAN • 2017 • 123 min. • 2D •
fantasy/drama • slovenské titulky • uvádza CinemArt
Trochu iný príbeh o láske si pre nás prichystal majster rozprávania Guillermo del
Toro. Nemá upratovačka sa v tajnom vládnom laboratóriu zblíži s nezvyčajným vodným tvorom a s pomocou svojej najlepšej
kamarátky, suseda a niekoľkých špiónov
naplánuje jeden z najpodivuhodnejších a
najromantickejších únosov v dejinách filmu.

15

28. 9. 2018

5€

19:00

ŠTVOREC (The Square)
SWE/GER/FRA/DEN • 2017 • 142
min. • 2D • dráma/komédia • české titulky • uvádza FILM EUROPE
Christian je kurátorom švédskeho múzea
moderného umenia. výstava konceptuálneho umenia, v ktorej dominuje inštalácia
štvorca 4 x 4 metre vo verejnom priestore.

15

4€

14. september 2018
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Kurzy angličtiny - zážitkové učenie

RIADKOVÁ INZERCIA
Viete, ako získať
www.viacenergieprezivot.sk?

PO/82
- Predám podpivničenú chatu
so záhradkou v Malej Vsi. Cena
3500 eur (aj na splátky). 0902
657 075 
PO/101
- Predám garáž. Miesto: Rúbanisko I, Lučenec (oproti kotolni), nová strecha, odkvapová sústava, montážna jama, elektrika.
Cena dohodou. Informácie: 0948
434 277
PO/98
- Hľadám opatrovateľky pre staršie osoby do Švajčiarska od 20 do
50 rokov. Kvalifikované sú v prednosti. Minimálne nemecký jazyk
alebo francúzsky. Stretnutie je
15.9.2018 o 10:00 v kaviarni hotela Pelikán. Info: 0908 226 290.

PO/99
- Prenajmem 1-izb. byt v Lučenci
na ČA, súrne. SMS nečítam. 0919
021 887 po 15:00.
PO/100
- Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915 809 222
PO/102
- Dám do prenájmu 4-izbový nadštandardný prerobený byt s balkónom 105 m2 na Rúbanisku II, vedľa
Polikliniky. 0908 918 444

PO/110

- Predám FIAT PUNTO, 1,2 benzín.
RV 2005. Najazdených 108 300 km.
STK a emisná do 15.5.2020. Cena
dohodou. 0905 826 584 PO/105
- Predám dom vo Veľkej Vsi. 0915
809 222
PO/106
- Prenajmem 1-izbový byt na Červenej armáde Lučenec. 43 34 180
– poobede.
PO/107
- Predám stôl, stoličky, bicykel,
plynový sporák, televízor UHL/52
cm. 0907 615 064
PO/108
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
NOVOHRAD ponúka
• 18.9. Aktuálne otázky DPH v r.
2018
• 20.9. Jesenný trimester „Cambridge“ angličtiny pre deti aj
dospelých
• 24.9. Kurz opatrovania
• 24.9. Nemčina pre opatrovateľky
• 3.10. NOVINKA! Angličtina pre
seniorov
Kurzy maďarského, španielskeho, ruského jazyka Informácie
a kontakt: Lučenec, Partizánska
17, tel. 0911 936 120, 0902 930
235, kurzy@avnovohrad.sk, jan.
belko@avnovohrad.sk
PO/97

Trpíte bolesťami?
Cítite sa unavení?

UČÍME SA NA HODINE
Akreditovaná medzinárodná
jazyková škola s exkluzívnym
Ponúkame rôzne riešenia - masáže, aromaterapia,
zastúpením v SR otvára od sepCO2 terapia, oxygenoterapia, andulačná terapia a ďalšie.
tembra a októbra 2018 v Lučenci
nové kurzy angličtiny pre všetky
Viac info na 0907 618 715
vedomostné úrovne, deti, mláwww.ivicentrum.com
dež, dospelých a firmy, prípraRegeneračné
Ivi centrum,
va na maturity a štátnice B2/C2.
Jókaiho
312,
Lučenec
Po ukončení absolventi získajú
PL 2108/33
Európsky licencovaný certifikát
- všeobecná angličtina a Busine- pre bábiky a iné obľúbené hrač- POZVÁNKA - TISZAÚJVÁROS
ss English platný v EÚ a USA. ky. Zariadenie sme doplnili o čisOznamujeme vám, že dňa 20.
Testy, certifikáty a učebný ma- tičku vzduchu, ktorá odstraňuje októbra 2018 sa uskutoční záteriál - zdarma. Učíte sa na ho- nečistoty zo vzduchu a tým chráni jazd do Tiszaújvárosu (termálne
dine (Sedonova metóda). Lektor- naše dýchacie cesty. Zbaví vzduch kúpalisko). Doprava: 8 eur. Odka s praxou 33 rokov vo výučbe v uzavretých miestnostiach pra- chod je 20. októbra o 6:00 spred
angličtiny (garantka jazykového chových častíc, alergénov, víru- Mestského úradu v Lučenci. Privzdelávania v SR).
sov a baktérií, je preto obzvlášť hlásiť sa môžete do 28. septembra:
NOVINKA: DETSKÁ ANGLIC- vhodný pre mamičky a ich rato- Andrea Krivánsky 0908 525 840
KÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti lesti. Uvítame ju hlavne pred zim- alebo Brigita Mihalčáková 047/43
od 5 rokov, výučba ruského jazy- ným chrípkovým obdobím. Pri 25 889.
ka, kórejčina, japončina.
rôznych aktivitách s deťmi - muInfo a prihlášky: Dr. Katarína zikoterapia, fyzioterapia, diva- KNIHY AŽ DOMOV
Tóthová, PhD., tel.: 0907 825 372, dielka - využívame nový mikroSLUŽBA PRE OBČANOV SO ZŤP
levelaj@gmail.com , www.leve- systém pre prehrávanie detských
Od 1. októbra 2018 ponúka
laj.sk, FB: Katarína Liščáková. pesničiek, ktorý máme tiež vďaka
Novohradská
knižnica pre občaTóthová, LEVEL jazyková škola. Nadačnému fondu Adient v Nanov
mesta
Lučenec
novú službu

PO/59
dácii Pontis.
PO/103
- bezplatnú donášku kníh čitatePOĎAKOVANIE
ľom domov. Je určená všetkým,
Ďakujeme mestu Lučenec
POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU
ktorí majú radi knihy, no zdraa poslancom MsZ Ing. BranislaBBSK - Novohradská knižnica votný stav im nedovoľuje osobvovi Hámorníkovi, Ing. Rúth Olvás pozýva na prednášku: ANTO- ne navštevovať knižnicu.
šiakovej, JUDr. Dušanovi IlčíkoSlužbu môžu využívať občania
NIE KRZEMIEŇOVA - CHOROvi, ktorí značnou mierou prispeli
BY Z EMÓCIÍ dňa 18. septembra s ťažkým zdravotným postihnuk oceneniu môjho zosnulého man2018 o 16:00 na oddelenie náuč- tím, starší ľudia s obmedzenou
žela Paľka Filčíka.
nej literatúry. Cieľom prednášky je mobilitou či dlhodobo chorí. ZáĎakujem vám. Veľmi si to
predstaviť vám, ako to s tým do- ujemcovia o donášku by mali byť
vážime. Text: Manželka s deťmi
padom myšlienok na zdravie celé registrovaní čitatelia knižnice

PO/104
je. Ako funguje telo, keď dostane s bydliskom v Lučenci. Neregispríkaz z hlavy na základe podne- trovaní čitatelia vyplnia čitateľPOĎAKOVANIE / POZVÁNKA
tov mysle. Ako dokáže myšlienka skú prihlášku pri prvej donáške.
Milé mamičky, pozývame vás a emócia ovplyvniť správanie bu- Výmenu prečítaných kníh bude
do Klubu mamičiek Nezábud- niek v tele. Ako choroba vznikne, knižnica zabezpečovať raz meka v Spoločenskom centre 3Pé, ako skončí a ako sa prejavuje fáza sačne, vždy prvý štvrtok v mesiaktoré funguje v našom meste už choroby a fáza hojenia. Informá- ci v čase od 10.00 do 14.00 hod.
Občania so žiadosťou o donášku
14 rokov. Môžete nás navštíviť od cie z prednášky vás môžu upokoutorka do piatka od 9.00 - 13.00 jiť a dodať dôveru, že telo je jed- kníh sa môžu prihlásiť na tel. č.
hod. Sídlime na Sokolskej ulici no fantastické dielo a že má silné 047/4511933, 4326369, email:
sluzby@nklc.sk, naucna@nklc.
č.12 (ružová budova za tržnicou). samoliečivé schopnosti.
sk beletria@nklc.sk
Na jar sa nám podarilo herňu zrenovovať a skrášliť a toto leto sme
POZVÁNKA DO BOTANICKEJ
vďaka finančnej pomoci NadačPOZVÁNKA
ZÁHRADY V KOŠICIACH
ného fondu Adient v Nadácii
Stretnutie rodín s poruchou auPontis zakúpili rôzne pomôcky
KVČ KVOK organizuje 29. sep- tistického spektra a zdravotným
pre zlepšovanie motoriky a fyzic- tembra 2018 celodenný zájazd znevýhodnením: štvrtok od 13:00
kých zručností detí, tiež hračky, do Botanickej záhrady v Koši- do 15:00. Spoločenské centrum
ktorým sa deti veľmi potešili - iz- ciach. Bližšie informácie zís- 3Pé, Sokolská 12, 984 01 Lučenec.
bová hojdačka, guľôčkový bazén, kate u Miroslava Rácza 0903 Bližšie info: Vlasta Piecková Bekde voda nešpliecha a môžu ho 756 883 alebo Márie Kuttnero- ňová 0908 571 233, Pavol Šinko
využiť kedykoľvek, nové kočíky vej 0908 918 624.
0907169 875.
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LUČENECKÍ WALKERI ZNOVU BODOVALI
Tak ako po každý rok v prvý septembrový
deň sa pod Tatrami uskutočnili preteky pod
názvom „Primátorská desiatka Svit - Poprad“. Samozrejme aj lučenecký klub NW mal
svoje zastúpenie v zložení: Štefan Lieskovský,
Karol Baculík, Eduard Brodniansky, Zlatica
Spoločné foto najlepších maratóncov.
Bobáľová a Hana Dobrocká.
Zo studeného rána sa počasie premenilo
na krásny slnečný deň. V ťažkej konkurenKATEGÓRIA E, MUŽI 60+ ROKOV:
cii výberu ostrieľaných pretekárov z celého
1. Petr Michler, Liga 100 KP Kokořínskym
Slovenska na desaťkilometrovej trati sme
údolím (Česká republika), 5:24:28.
sa nestratili ani my a som rád, že aj náš klub
si vybojoval umiestnenie na stupni víťazov.
KATEGÓRIA J
Vo svojej kategórii medzi ženami do 50 roŠTAFETA ŽENY (12,2+3X10 KM):
kov zabodovala Hanka Dobrocká druhým
1. Viktória Mag, Dóra Ozsvárt, Fruzsina
miestom. Medzi mužmi obhájil minuloročMag, Júlia Goldmann, Dornyaí Tájfutó (Mané druhé miesto aj Edo Brodniansky, tiež
ďarsko), 3:14:09.
vo svojej kategórii.
Víťazom aj zúčastneným patrí veľká vďaka
KATEGÓRIA I
za
reprezentáciu nášho klubu, ale i mesta LuŠTAFETA MUŽI (12,2+3X10 KM):
čenec.
Dúfam spolu s vami, že tento úspech
1. József Varga, Balázs Szurok, András
nebude
posledný.
Szóllós, András Bartko, Zenit SE (MaďarZároveň
dovoľte, aby som pozval všetkých
sko), 2:40:10, 2. Dušan Daniš, Vladimír Zdepriaznivcov
športu na Novohradský pohár NW,
chovan, Adrián Kiapeš, Marko Chlebničan,
ktorý
sa
uskutoční
v sobotu 29. septembra
BEŽCI LUČENEC, 2:52:58.
2018 v rekreačno-oddychovom areáli Ľadova.
KATEGÓRIA K

Medzinárodný novohradský maratón
po prvýkrát do Lučenca
Priamo z centrálneho námestia v susednom Šalgotarjáne poslali 25. augusta 2018
výstrelom dvaja viceprimátori družobných
miest (Zoltán Dániel, Pavol Baculík) 56 maratóncov (Maďarsko, Slovensko, Česká republika) na trať dlhú 42,2 km s cieľom v Lučenci.
Aj vďaka divákom, starostom obcí, organizátorom, policajtom, hasičom na trati Šiatorská
Bukovinka - Radzovce - Biskupice - Fiľakovo
- Šávoľ - Holiša - Krutková osada - Fabianka - Námestie republiky sa pretekárom počas riadnej premávky nič nestalo a v bezpečí prišli do cieľa.

Výborné 2. miesto obsadili v štafete mužov
Bežci Lučenca v zložení, zľava: Dušan Daniš,
Marko Chlebničan, Adrián Kiapeš
a Vladimír Zdechovan.

ŠTAFETA MUŽI+ŽENY (12,2+3X10 KM):
1.Tamás Szoboslay, Zuzana Rozgonyi, Gábor Varga, Anikó Behan, Zenit SE (Maďarsko), 2:29:40.

„Prvé dva ročníky sme štartovali v Lučenci, tentokrát sme urobili zmenu a maratón sa
VÝSLEDKY
bežal zo Šalgotarjánu. Touto cestou by som sa
chcel
poďakovať všetkým organizátorom, ktoMEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ MARATÓN
rí sa podieľali na úspešnom priebehu 3. ročníKATEGÓRIA B, MUŽI DO 39 ROKOV:
ka. Poďakovanie patrí mestu Lučenec i mestu
1. Michal Malachovský, PF UK Bratislava, Šalgotarján, OZ Novohrad, dobrovoľným hasi3:42:46, 2. Gabriel Kelemen, Pipi Klub OŠK čom mesta Lučenec, štátnej polícii, mestskej poRadzovce, 73G, 3:42:53, 3. Tamás Kovácz, Ča- lícii, starostom a primátorom miest a obcí, ako
kanovce, 3:56:50.
aj všetkým sponzorským partnerom,“ prezradil
viceprimátor mesta Lučenec Pavol Baculík.
KATEGÓRIA C, MUŽI 40 - 49 ROKOV:
Športové podujatie sa uskutočnilo v rámci
1. Jozef Zámora, Arbe Team, 3:16:21, 2. VojVII.
Lučenského hodovania.
tech Koči, SK Box Mělník (Česká republika),
3:47:02, 3. Ján Ďuran, Gemerská Panica, 3:59:31.
KATEGÓRIA D, MUŽI 50 - 59 ROKOV:
1. Jozsef Széll, Šalgotarján (Maďarsko),
3:41:32, 2. Radek Šály, Šulywander 3:59:45.

text: Ján Šnúrik
foto: Monika Nagyová

text a foto: Štefan Lieskovský, predseda klubu
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LUCKA SI PRIVIEZLA DOMOV BRONZ
Poľské historické kultúrne centrum Krakow,
privítalo na majstrovstvách Európy mladých
šachistov. Slovensko reprezentovala WCM Lucia Kapičáková v kategórii dievčatá do 11 rokov.
Počas celého turnaja sa pohybovala na špici turnaja a v poslednom kole bojovala na prvom stole o titul európskej šampiónky. Po tuhom boji
nakoniec obsadila vynikajúce tretie miesto. V jej
kategórii hralo 29 hráčok z celej Európy a víťazkou sa stala nakoniec Jessica Mellor z Anglicka
7,5 bodu, ktorá využila svoju dnešnú šancu. Na
druhom mieste skončila Jana Korovina z Ruska
7 bodov a bronz si priviezla domov WCM Lucka
Kapičáková, ktorá získala 6,5 bodu.
FUTBAL TIPOS III. LIGA STRED 9.9.2018
NÁMESTOVO - LUČENEC 3:0 (1:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan (84. Dedinský), Jankovič, Pipíška, Beľa - Majkút, Tannhauser, Berky (74. Mészáros), Mazur (84.
Hajduk), Rác (68. Torbica) - Višič. Tréner:
Csaba Tóth. Góly: 45. Kubica, 47. Žákovič, 77.
Čiernik. ŽK: Žákovič. ČK: 76. Torbica. Rozhodoval: Ľubomír Belko. Divákov: 150 divákov.
OSTATNÉ VÝSLEDKY:
Krásno nad Kysucou - Kalinovo 0:2, Fiľakovo - Žarnovica 1:1, Čadca - Martin 0:2, Zvolen
- Podbrezová 1:0, Liptovský Hrádok - Poltár
3:1, Rimavská Sobota -Ružomberok „B“ 1:3.
2.9.2018
KALINOVO - LUČENEC 1:1 (0:0)
TJ Baník: Oberman - Melicher, Juhaniak,
Ivan (81. Krstich), Kolka - Radič (53. Pešič),
Koták, Blahuta (75. Fehervári), Segeč (86.
Hronec) - Ľupták, Vančo (53. Ferreira). Tréner: Zoltán Filipiak.
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič, Pipíška, Beľa - Marek Majkút, Tannhauser, Berky (88. Mészáros), Mazur (90. Hajduk), Rác - Višič. Tréner: Csaba Tóth. Góly:
90. Ľupták - 62. Tannhauser. ŽK: Pipíška,
Jankovič, Tannhauser, Berky, Rác, Mészáros
(všetci Lučenec). Rozhodoval: Martin Kuteľ.
Divákov: 300.

MESTSKÁ LIGA V MALOM FUTBALE

TABUĽKA
1. Fiľakovo 		

8 5 2 1 1 2:7 

17

2. Zvolen 		

8 5 2 1 9:5 

17

3. Ružomberok „B“

8 5 1 2 20:10  16

4. Lipt. Hrádok 		

8 5 0 3 15:8 

5. Žarnovica 		

8 4 2 2 15:9  14

6. Rim. Sobota 		

8 4 2 2 10:8  14

7. LUČENEC 		

8 4 1 3 10:13  13

8. Martin 		

7 4 0 3 13:8 

9. Orav. Veselé 		

6 3 1 2 13:12  10

10. Kalinovo 		

7 2 3 2 9:12 

11. Poltár 		

8 3 0 5 10:16  9

12. Námestovo 		

7 2 1 4 8:8 

13. Podbrezová „B“

8 2 1 5 13:15  7

14. Lipt. Štiavnica 		

7 2 0 5 8:15 

6

15. Čadca 		

8 1 2 5 9:15 

5

16. Krásno 		

8 1 0 7 5:18 

3

15

12
9
7

BUDÚCI PROGRAM
15.9.2018 o 15:00:
Lučenec - Krásno nad Kysucou
23.9.2018 o 15:00:
Oravské Veselé - Lučenec
text a foto: Ján Šnúrik

POZVÁNKA NA 4. ROČNÍK MEMORIÁLU JANKA ŠUFLIARSKEHO
BASKETBAL, ŠPORTOVÁ HALA ARENA LC
PIATOK 14.9.2018
17:00 TF Budapest - Jászberényi KSE (HU)
19:30 BKM Lučenec - Oberwart Gunners (A)
SOBOTA 15.9.2018
15:30 Oberwart Gunners - TF Budapest
18:00 BKM Lučenec - Jászberényi KSE
NEDEĽA 16.9.2018
11:00 Jászberényi KSE - Oberwart Gunners
13:30 BKM Lučenec - TF Budapest

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY BKM LUČENEC

3. KOLO, 9.9.2018
The Secret - Hey Taxi 3:8 (1:4), góly: Martin
Botoš 2, Martin Vysočan, Peter Baláž vlastný
- Daniel Melich 4, Peter Kanda 2, Martin Rác.
Hornets - Keram 5:10 (2:3), góly: Ondrej
Berky 2, Radoslav Malček, Peter Rutkaj, Marek
Barta - Rudolf Becáni 3, Peter Šulek 2, Richard Herceg 2, Roman Prepelica, Maroš Varga,
Kamil Husár. ŽK: Roman Prepelica.
Tuborg - OFK Točnica 1:4 (1:2), góly: Marek
Čonka - Radoslav Máč 4. ŽK: Mário Čeman.
Young Boys - Tantrum 7:2 (2:0), góly:
Tomáš Janák 2, Lukáš Dananaj, Filip Kubík,
Tomáš Gombala, Tomáš Lalík, Lukáš Lalík Juraj Gablas, Ján Fungáč.
TSV 1995 - voľno.
TABUĽKA
1. Keram
2. Hey Taxi
3. Young Boys
4. TSV 1995
5. OFK Točnica
6. Hornets
7. Tuborg
8. The Secret
9. Tantrum

3300
3300
3201
1100
3102
3102
2002
2002
2002

27:11
20:5
11:6
11:4
9:11
10:15
3:14
7:19
2:15

6
6
4
2
2
2
0
0
0

BUDÚCI PROGRAM4. kolo, 16.9.2018
Hornets - Tuborg (Hey Taxi), TSV 1995 Hey Taxi (Tuborg), The Secret - Young Boys
(Keram), Tantrum - Keram (Young Boys), OFK
Točnica - voľno.

5.9.2018
SPRAVODAJ ÚMF ZO DŇA 3.9.2018
BC Prievidza - BKM Lučenec 93:69 (48:29)
Na základe žiadosti mužstvu OFK Točnica
BKM: Shelton 17, Vranjes 14, Agusi 13, DraRada
mení trest hráčovi Michalovi Čemanovi
tva 8, Menashe 8, Griffin 4, Pipíška 4, Jackuv
znení:
Rada ÚMF trestá hráča Michal Čeman
liak 1, Kádaši 0, Grenda 0.
zastavením činnosti na 4 zápasy podmieneč1.9.2018
ne na 3 mesiace od 3.9.2018. Poplatok bol
BKM Lučenec - Iskra Svit 94:83 (60:47)
uhradený.
BKM: Vranjes 31 (9), Shelton 18, Dratva
16, Pipíška 11, Griffin 11, Menashe 5, Jackutext: Marián Šulek, predseda UMF v Lučenci
liak 2, Agusi 0.
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1. KOLO VARTA LIGY
VO FUTSALE 7.9.2018
MIMEL LUČENEC - ŠK PINEROLA
BRATISLAVA 1:3 (1:2)

MIMEL: Oberman - Klema,
Fehérvári (C), Brunovský, Kuhajdík, Kočiš, Greško, Mazur, Ferreira, Sobral, Steinwandter, Luciano, Petík, A. Hricov. Tréner:
Maroš Berky. Góly: 2. Sobral - 15.
Kyjovský, 20. Martins, 37. Rick.
ŽK: 15. Sobral, 16. a 19. Ferreira 25. Valdemir da Silva, 33. Rick, 36.
Moura Da Silva, 9. a 33. Martins,
38. Kozár, 16. Halás. ČK: 10. Ferreira - 33. Martins (obaja po druhej
ŽK). Rozhodovali: Miroslav Ježík,
Pavol Havrila. Divákov: 750.

POZVÁNKY
3. KOLO VARTA
LIGY VO FUTSALE
MIMEL Lučenec
vs
FC Bíli Andeli
futsal Trnava
28.9.2018 O 19:00,
ŠH ARENA LUČENEC
UEFA FUTSAL CHAMPIONS
LEAGUE 2018/2019
Termín: 2. - 7. októbra 2018
Miesto: ŠH ARENA Lučenec

text: Ján Šnúrik

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
A ŠPORTU...
...prebieha každý rok od 16. do
22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy.
Motivovaním jednotlivcov, aby si
volili udržateľné spôsoby dopravy,
ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme
znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských
častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Téma 2018 je „KOMBINUJ A CHOĎ!“.
Tak ako vlani, aj tento rok sa
mesto Lučenec zaregistrovalo do
vyhláseného celoslovenského podujatia s tým, že k mobilite v našom
meste ešte pribudne slovko ŠPORT.
Organizátori z mesta Lučenec
a ich spoluorganizátori s radosťou

potvrdzujú informáciu, že po minuloročnej účasti olympijského víťaza z Rio de Janeiro Mateja Tótha
bude ambasádorom všetkých aktivít
človek, ktorý sa narodil s detskou
mozgovou obrnou a pustil sa do
športovania za účelom pomôcť
ľuďom s rovnakým hendikepom Peter Káčer.

„Verím, že obyvatelia nášho mesta prijmú túto výzvu a pripoja sa do najväčšej európskej kampane, ktorá vytvára príležitosť zamyslieť sa nad tým,
na čo v skutočnosti ulice v mestách slúžia. Som rád, že po Matejovi Tóthovi
príde tentokrát do Lučenca Peter Káčer,“ povedal viceprimátor Pavol Baculík.
PROGRAM EURÓPSKEHO
TÝŽDŇA MOBILITY A ŠPORTU
21. septembra 2018 (piatok)

Európsky týždeň
mobility a športu

Lučenec

Chystajte bicykle, v nedeľu 23. septembra o 10:00 sa starí či mladí stretneme na svojich dvojkolesových tátošoch pred Oxygen Café
na Námestí republiky a spoločne sa vyberieme na tú najkrajšiu rozlúčku s letom pod názvom LUČENEC NA BICYKLI.
Prejdeme sa spolu na Rúbanisko, odtiaľ na lučeneckú priehradu, ponad mestské kúpalisko a záhradky k nádherne zrekonštruovanej synagóge. Odskočíme si pred najvyššiu budovu Lučenca, navštívime vynovenú radnicu a uhasíme smäd živou vodou z artézskej studne. Na
každej zastávke vám naši pomocníci označia vašu hraciu mapu, ktorú
dostanete na začiatku cesty. Exhibičnú jazdu zavŕšime v mestskom
parku v reštaurácii Biela labuť, kde sme pre každého cyklistu pripravili občerstvenie. Z vytrvalcov, ktorí zvládnu minimálne časť trasy,
Chystajte bicykle, v nedeľu 23.septembra o 10.hodine sa starí, či mladí, stretneme na svojich dvojkolesových tátošoch pred Oxygen
vyžrebujeme
v tombole šťastlivcov, ktorí získajú zaujímavé ceny od
Café na Námestí Republiky a spoločne sa vyberieme na tú najkrajšiu rozlúčku s letom pod názvom Lučenec na bicykli. Prejdeme sa spolu na Rúbanisko, odtiaľ
našich
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vašu hraciuzaradení
mapu, ktorú dostanetedo
bovynovenú
obložené
kofolu,
či radler
na začiatku cesty. Exhibičnú jazdu zavŕšime v Mestskom parku v reštaurácii Biela Labuť, kde sme pre každého cyklistu pripravili občerstvenie. Z vytrvalcov,
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časť trasy, vyžrebujeme
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Vytrvalci, ktorí trasu zvládnu, majú v cene guláš, alebo obložené chlebíčky, kofolu či radler a zároveň budú zaradení do tomboly o hodnotné ceny od našich
tov
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skupina
LCB
a
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sponzorov. Cyklistov aj necyklistov roztancuje hudobná country skupina LCB a našich najmenších zabaví Šaška Baška.

text: Jozef Kramec

na bicykli

NÁMESTIE REPUBLIKY
9:00 Slávnostné otvorenie podujatia.
9:15 Prvý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl,
žiaci I. stupňa základných škôl).
9:15 - 12:00 Propagácia športových
klubov a občianskych združení
v areáli námestia. Športovci mestských klubov budú deťom predvádzať svoj druh športu s možnosťou si osobne vyskúšať náročnosť
športového odvetvia, prípadne aj
získať informácie o klube a prihlásiť sa za člena.
9:15 - 12:00 Propagácia vozového parku SAD Lučenec, a.s. Prehliadka najstaršieho a najnovšieho autobusu.
10:00 Úspešný novohradský strongman (silák) Milan Šuľan - železný muž, sa chystá odtiahnuť po
ukončení basketbalovej pyramídy na 20 metrov autobus Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. značky IRISBUS.
10:30 Druhý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou

a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl, žiaci
I. stupňa základných škôl).
11:00 Štart propagačnej cyklistickej jazdy ulicami mesta žiakov základných a stredných škôl s Petrom Káčerom.
POZNÁMKA
V prípade nepriaznivého počasia
sa podujatie uskutoční v športovej
hale Arena.
ZIMNÝ ŠTADIÓN LUČENEC
11:00 Exhibičný zápas hokejového tímu vysokoškolských študentov
ÚMB Hockey team Banská Bystrica, úspešného účastníka Európskej
univerzitnej hokejovej ligy EUHL.
23. septembra 2018 (nedeľa)
Bicyklové podujatie Lučenec na
bicykli - rodičia a deti.
ŠTART - 10:00 Oxygen Café
CIEĽ - Reštaurácia Biela labuť
v mestskom parku.
POČAS TÝŽDŇA MOBILITY
A ŠPORTU BUDE MHD ZDARMA

Aj tohto roku mesto Lučenec
v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Lučenec, a.s. zabezpečilo počas týždňa od 16. do
22. septembra mestskú hromadnú dopravu zdarma!
text: Ján Šnúrik

14. september 2018

pozvánky | 15

www.lucenec.sk

Kollárovci
v Lučenci

Dátum: 11.10.2018
Miesto: Kino APOLLO
Čas: 18:00
Vstupné: 15 eur
Dĺžka podujatia: 120 minút

Dátum: 8.10.2018 o 19:00
Miesto: Kino APOLLO
Vstupné: 25 eur
Predpredaj: MIC Lučenec,
kino APOLLO,
www.kultura.lucenec.sk

Aj tento rok môže každý z nás Spomienkou na ne vám bude malá
chytiť bielu pastelku a do celkové- spinka v tvare bielej pastelky.
ho obrazu prispieť pár ťahmi. SpoPOMÔCŤ MÔŽETE UŽ TERAZ
ločne tak nakreslíme obraz našej
Podporiť nevidiacich a slaspoločnosti a jej ochoty pomáhať
bozrakých prostredníctvom verejľuďom so znevýhodnením. Kažnej zbierky Biela pastelka môžete
dý rok sa vďaka tomu Slovensko
až do 31. decembra, a to on-liukáže v úžasnom svetle. Vo svetne darom cez www.darujme.sk,
le, ktoré je pre ľudí s poruchou
zaslaním SMS v hodnote 2 € na
zraku pomocníkom na ich ceste.
číslo 820 v sieti Orange, Telekom
a O2, príspevkom na účet SK23
PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ, ŽE TO
1111 0000 0014 3025 8006 aleNETREBA VIDIEŤ AŽ TAK ČIERNO
bo do stacionárnych pokladničiek
Piatok 21. septembra, hlavný
umiestnených vo viacerých inštizbierkový deň Bielej pastelky 2018,
túciách (napr. v školách, úradoch
bude vďaka takmer 4000 dobroči firmách).
voľníkom príležitosťou na stretnutia vo vyše 300 mestách a obzdroj: www.bielapastelka.sk
ciach naprieč celým Slovenskom.

Momentálne jedna z najpopulárnejších hudobných skupín prichádza do Lučenca, aby potešila svojich fanúšikov! Vynikajúca
hudba, fantastická atmosféra
a skvelá zábava! To všetko vás čaká
na stretnutí s kapelou Kollárovci.
BOOM!BAND Jiřího Dvořáka
Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény,
navštívi v máji Slovensko a poteší svojich priaznivcov galakoncertom, v ktorom odznejú jej najväčšie hity ! Hoci sú piesne Hany
Zagorovej hudobne a žánrovo veľmi pestré, najtypickejší pre ňu zostáva tzv. beatový šansón. Práve
v ňom dokázala najlepšie zužitkovať svoje herecké školenie, cit
pre obsah a jedinečnú atmosféru
každej piesne (Tanečnice, Maluj
zas obrázky, Usnul nám, spí, Kdyby se vrátil čas). K niektorým si
navyše písala texty sama. Hosť:
Petr Rezek.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná organizácia Lučenec,
MESTO LUČENEC a LUKUS
vás srdečne pozývajú na
benefičný koncert

LÚČE SŔDC
Na koncerte budú 26.10.2018
o 18:00 účinkovať
Terézia Kružliaková - spev
Martin Babjak - spev
Ján Babjak - spev
Daniel Buranovský - klavír
Predpredaj vstupeniek:
www.kultura.lucenec.sk

Vstupné:15 €/osoba
Miesto: Synagóga Lučenec

- MIC Lučenec - Radnica, Ulica Dr. Herza 240/1, Lučenec
- Predajňa Trinásty, Zlatá ulička Lučenec
- Mestské kultúrne stredisko Námestie A. H. Škultétyho 738/4, Veľký Krtíš
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HĽADÁTE ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ
PRE VAŠE DIEVČATÁ ?

NÁBOR DIEVČAT
ROČNÍKY

2008 - 2009 - 2010

Ponúkame kvalitnú všeobecnú pohybovú prípravu s možnosťou
pokračovať ako basketbalistky.
Počas letných mesiacov organizujeme športové denné tábory,
v ktorých majú deti možnosť naučiť sa plávať a ochutnať
základy gymnastiky, atletiky, či športových hier.

TRÉNERKA

Katarína Hricková

Bývalá reprezentantka Slovenska
a hráčka GOODANGELS KOŠICE

KONTAKT

ADRESA

www.akapo.sk
info@akapo.sk
Katarína Hricková
Mob.: 0915 204 261

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OLEJOMALIEB
Dom Matice slovenskej, Ul. M. Rázusa 33, Luče- a publicistu žijúceho v Srbsku Michala Ďurovku, pod
nec vás pozýva na predajnú výstavu olejomalieb názvom LESY A ROVINY. Výstava potrvá do 11. okslovenského maliara, výtvarného pedagóga tóbra 2018. Viac informácií: Dom MS, 047/4320480.

Hany Ponickej 5746/21
Lučenec 984 01
Slovenská republika
PL 2018/34

Predám obchodný priestor
na Železničnej ulici č. 1
vedľa OTP Banky v Lučenci.
0908 918 444

PL2018/35

