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V spomienke
venovali zosnulým
tiché ďakujem
Srdce na dlaň vykladám. To, čo iným skrýva sa,
so sebou si odnášam. Keď slzy z očí kanú,
slzy čisté, priezračné padajú po lícach.
V jazierku lásky ostanú schované.
Smútok utkaný z hodvábnych vlákien moruší
ticho sa vkráda do ľudských sŕdc.

Zástupcovia mesta, Zboru pre
občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci a predstavitelia kresťanských
cirkví sa stretli na pietnom mieste
lučeneckého cintorína, aby sa prihovorili tým, ktorí hľadajú slová
útechy a pochopenia. Počas ekumenického stretnutia Zlomené
krídla v predvečer Sviatku všetkých svätých 31. októbra 2018 slovom, hudbou a spevom sme spomínali. Po úvodnom slove a speve
venovanom rímskokatolíckemu
kňazovi, pátrovi Vincentovi Zontákovi, ktorého si Pán povolal 29.
októbra 2018, primátorka mesta
oslovila zhromaždenie:

„Náš prejav úcty, prejav
spolupatričnosti voči zosnulým príbuzným preukazujeme nielen samotnou
návštevou cintorínov, ale
predovšetkým svojím životom, vo chvíľach, keď žijeme odkazom našich predkov.
Vtedy, keď v spomienke im
venujeme tiché ďakujem.“

Za rímsko-katolícku cirkev, farnosť Lučenec mesto sa prihovoril
a pomodlil farár Slavomír Marko,
ktorý odslúžil aj omšu pri veľkom
kríži popoludní 1. novembra. Povzbudivým slovom kazateľ Cirkevného zboru Bratskej jednoty
baptistov v Lučenci Tomáš Kohút

pokračoval v spomienke a dobrovoľníci ponúkli okrem slova návštevníkom cintorína kávu a čaj
zdarma. Za reformovanú cirkev
sa prihovoril Štefan Böszörményi. Farár evanjelickej cirkvi a. v.
Ľudovít Hroboň sa pomodlil za
všetkých zosnulých. Pre návštevníkov cintorína bola počas celého týždňa sprístupnená Sieň významných osobností.
Zamestnanci rozpočtovej organizácie Lučeneckého kultúrneho
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a umeleckého strediska a Mestského múzea Lučenec 1. novembra
pripravili spomienkové stretnutie
pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny pod názvom NEZABUDLI SME, ktoré z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Dôstojne sme si tak pripomenuli pamiatku zosnulých.
text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Ján Šnúrik
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Fotoobjektívom z mesta Lučenec

Doplnenie svetelných bodov
na Ul. lúčna, Vinohradná rovina.

Dva nové autobusy skvalitnia
mestskú autobusovú dopravu

Dokončovacie práce na rekoštrukcii
časti Ul. Jókaiho.

Stavebné práce na rekonštrukcii
detského ihriska vo Štvrti M. R.
Štefánika.
Pohotovo nám v novom
autobuse zapózovala
Michaela Viteková.

Zhotovenie prekrytých uzamykateľných
kontajnerových stanovíšť v meste
(Ul. továrenská).

Začatie stavebných prác rekonštrukcie
detského ihriska na Rúbanisku III 18-39
a následne priľahlých chodníkov.

Revitalizácia „ostrovčeka“

Tento rok sa konal VI. ročník prebieha v týchto dňoch, kedy sa
grantového programu Obec bližšie na ostrovčeku vysadili dva trvalkok Vám, ktorý vyhlásila Nadácia Slo- vé záhony, vytvorila sa „kvetinová
venskej sporiteľne. Mimo iných akti- vlajka“ (foto) vo farbách mesta Luvít, ktoré grantový program podpo- čenec, revitalizovala sa zeleň, odroval, bola aj ochrana a skvalitnenie stráni sa betónový obrubník a osaživotného prostredia mesta a okolia dili sa dve presklené vitríny (foto),
formou citlivej revitalizácie zelených v ktorých sa budú prezentovať cerzón. Jednou z hlavných úloh mesta tifikovaní predajcovia regionálnej
Lučenec je zabezpečenie výstavby značky NOVOHRAD.
a údržby verejných priestranstiev.
Mesto Lučenec v spolupráci so
Medzi tie patria aj príroda a zeleň združením Región Neogradienv našom meste. Mesto Lučenec tak sis, z.p.o, v rámci implementácie
v rámci úspešného projektu revi- projektu zavádzania regionálnetalizovalo ostrovček medzi budo- ho značenia v Novohrade ponúklo
vou Slovenskej pošty a mestským prostredníctvom vitrín priestor pre
úradom. Revitalizácia ostrovčeka prezentáciu našich certifikovaných

Oprava (pokládka súvislého
asfaltového krytu) časti Ul. Husova.

výrobcov. Všetci jedenásti výrobSlávnostné otvorenie sa uskutočcovia, ktorí sú „prvými lastovič- nilo 6. novembra 2018. Na otvokami“ projektu, majú na ostrov- rení sa zúčastnili okrem zástupcov
čeku vystavené svoje regionálne mesta Lučenec aj predseda správprodukty. Pri každom sú uvedené nej rady Nadácie Slovenskej sporikontaktné údaje a predajné miesto, teľne Štefan Máj a niektorí certifikde si môžu záujemcovia výrobok či kovaní výrobcovia, žiaci základnej
produkt zakúpiť. Okoloidúci môžu školy M. R. Štefánika, na ktorej sa
obdivovať krásne výrobky z Novo- regionálna výchova vyučuje. Regiohradu - krížikovú výšivku, ľanové nálny produkt Novohrad sa tak dovrecká na chlieb, mydlá z kozieho stal do povedomia žiakov základnej
mlieka, dekorované sklo a medy.
školy a širokej verejnosti.
V rámci tohto projektu na reviV súčasnosti je vyhlásená 2. výzva talizáciu ostrovčeka mesto Luček predkladaniu žiadostí o udelenie nec získalo finančnú podporu vo
značky „Regionálny produkt NO- výške 4000 eur.
VOHRAD“. Záujemcovia o certifikáciu svojich výrobkov môžu svoje žiadosti podávať v termíne do
19.11.2018. Po úspešnom procese certifikácie pribudnú do vitrín aj
ďalšie produkty. Už teraz sa o výzvu aktívne zaujímajú noví remeselníci a výrobcovia z nášho regiónu.
Sme radi, že sa prostredníctvom
grantového programu podarilo
zrealizovať tento zaujímavý projekt. Spojili sme tak revitalizáciu
zelene ostrovčeka s propagáciou
kvalitných regionálnych produktov, vyrobených našimi výrobcami
text: Henrieta Čemanová
tradičným postupom z miestnych
foto: Monika Nagyová
surovín, s podielom ručnej práce.

Slovenská autobusová doprava
Lučenec a.s., spoločne s mestom
Lučenec ako prví z okolitých
štátov strednej Európy uviedli v stredu 7. novembra 2018 do
prevádzky dva nové (foto), inovatívne a ekologické autobusy
IVECO CREALIS, ktoré budú
slúžiť občanom a návštevníkom
mesta Lučenec.

NA RÚBANISKU III
A UL. NOVOHRADSKEJ
SA PRACUJE

ZLEPŠIŤ KVALITU,
SPOĽAHLIVOSŤ, BEZPEČNOSŤ
A EKOLOGICKOSŤ
Hlavným zámerom obnovy vozového parku prostredníctvom
týchto vozidiel je čo najviac zatraktívniť mestskú autobusovú
dopravu v meste Lučenec pre
cestujúcich, zlepšiť jej kvalitu,
spoľahlivosť, bezpečnosť a ekologickosť. Nové autobusy s prepravnou kapacitou 25 sediacich
a 72 stojacich cestujúcich sú určené pre prevádzku v mestských
aglomeráciách a ich konfigurácia bola prispôsobená potrebám
mesta Lučenec. Nové autobusy sú
v 3-dverovej konfigurácii a spĺňajú
kritéria bezbariérového prístupu,
t. j sú v nízkopodlažnom vyhotovení. Nízkopodlažný vstup zaisťuje cestujúcim komfort, vozidlá
majú dve miesta pre kočíky alebo
invalidné vozíky. Ďalej sú vybavené modernými úspornými a ekologickými motormi EURO6, brzdovým systémom s ABS, vonkajšími
farebnými elektronickými informačnými tabuľami. Nové autobusy sú prvýkrát vybavené vnútornými širokouhlými informačnými

obrazovkami, na ktorých sa budú bude cestujúci informovaný o pocestujúcim zobrazovať informá- lohe a predpokladanom čase prície o trase, najbližších zastávkach chodu autobusu na zastávku a to
a ďalšie doplnkové informácie. prostredníctvom elektronického
O príjemnú klímu vo vozidle sa informačného systému vozidla, započas letného a zimného obdo- stávky alebo priamo v svojom mobia postará výkonná automatic- bile. Nová elektronická pokladňa,
ká klimatizácia spolu s nezávis- ktorou sú vozidla vybavené, v bulým kúrením vozidla. Novinkou sú dúcnosti umožní pohodlne plavýstupné dvere vozidiel vybavené tiť cestovné aj prostredníctvom
tzv. dopytovým systémom pre vý- moderných platobných systémov,
stup, ktorý najmä v zimných me- medzi ktoré patrí napr. banková
siacoch bude brániť zbytočnému karta a mobilný telefón.
úniku tepla z vozidla v prípade,
že na danej zastávke nik nebude
Uvedením nových autobusov
vystupovať.
do prevádzky sa podstatne skvalitní a zefektívni dopravný proces
a
ochrana životného prostredia
V AUTOBUSOCH
v oblasti mestskej autobusovej
STABILNÉ WIFI
dopravy v meste Lučenec a takCestujúci budú môcť počas pre- tiež kultúra a spoľahlivosť cestopravy v autobusoch využívať sta- vania pre občanov a návštevníkov
bilné wifi pripojenie na internet, mesta Lučenec.
príp. zariadenie na dobíjanie mobilných telefónov. Autobusy sú
text: Radka Segečová,
vybavené zariadením na sledohovorkyňa SAD Lučenec, a.s.
vanie polohy vozidiel v reálnom
foto: Ján Šnúrik
čase, prostredníctvom ktorého

Mesto Lučenec pokračuje v realizácii ďalších rekonštrukcií ciest
a chodníkov v našom meste. Po
zhotovení rekonštrukcií, ako napr.
Ul. J. A. Komenského, Ul. F. Lehára, časť Ul. L. Mocsáryho, Ul. Dr.
Herza, Ul. Begova, Rúbanisko II
pri bloku A, C, Ul. železničná, úseky A, B, C, Továrenská ulica, inline dráha - mestský park, oprave
Ul. J. Husa a časti ulíc Garbiarska,
Lúčna od zrekonštruovanej Ul. J.
A. Komenského pred už opravenou križovatkou s Ul. B. Němcovej
vás informujeme o začatí stavebných prác stavieb: „Detské ihrisko Rúbanisko III/ 18-39, Rekonštrukcia poškodených chodníkov
na Rúbanisku III (vnútroblok) I. etapa a Detské ihrisko Novohradská č. 22.“
Termín realizácie prác: začiatok
45. týždeň - ukončenie - 51. týždeň
(v prípade nepriaznivého počasia
sa môže ukončenie prác predĺžiť).
Obyvateľov bytových domov
prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť počas realizácie stavebných
prác. Za pochopenie ďakujeme.
ROZOSTAVANÉ…
V súčasnosti sa realizujú rekonštrukcie komunikácií a chodníkov: Ul. Jókaiho, Ul. Mocsáryho,
Ul. maloveská, Ul. Vajanského
(pred BD č. 24-36), Rúbanisko I
(spevnenie plôch pred BD č. 1-8).
text: Ján Šnúrik
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Skvalitnenie životného prostredia

a zvyšovanie miery separácie v meste Lučenec
tony

		

JAN

FEB

MAR

APR

Samospráva mesta spoločne so spoločnosťou Mepos, s.r.o. v posledných rokoch kladie
veľký dôraz na životné prostredie a dôležitosť
jeho zachovávania napríklad aj tým, že v odpadovom hospodárstve vylepšujú systém riadenia separovaného zberu a recyklácie odpadu.
Je to najjednoduchší spôsob, ako prírode pomôcť zostať krásnou aj pre budúce generácie.
Propagácia separovaného zberu a rozširovanie možností na triedenie odpadov už prinášajú výsledky aj v našom meste. Lučenčania
rovnako ako obyvatelia ďalších miest si uvedomujú nevyhnutnosť ochrany životného prostredia a toho, že každý človek môže prispieť
svojou troškou k dosiahnutiu spoločného cieľa.
Mesto Lučenec v zmysle platnej legislatívy
v oblasti odpadového hospodárstva zvyšuje mieru separácie odpadu na území mesta
nasledovnými činnosťami:
• vybudovaním kompostárne
• zvyšovaním počtu zberných nádob na vyseparované zložky pri bytových domoch
• navyšovaním cyklu vývozu zberných nádob
na vyseparované zložky
• sprevádzkovaním zberného dvora pre občanov mesta
• investovaním do nákupu vozidla na zber triedeného odpadu, na zber biologicky rozložiteľného odpadu
• zavedením služby zberu biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov v meste
Lučenec (240 litrové hnedé nádoby)

MÁJ

JÚN

JÚL

AUG

SEP

MEPOS, s.r.o. v spolupráci s mestom
Lučenec zabezpečili:
• dobudovanie haly na sklad vyseparovaných
zložiek komunálneho odpadu
• zakúpenie novej modernej triediacej linky
a plnoautomatizovaného lisu
• zavedenie výkupu odpadového papiera a jedlých olejov
V oblasti skvalitnenia životného prostredia a čistoty mesto zabezpečilo:
•od roku 2014 do konca roka 2018 vybudovanie 39 uzamykateľných prestrešených kontajnerových stanovíšť
•vybudovanie polopodzemných kontajnerových stanovíšť v 4 lokalitách
•dopĺňanie betónových uličných smetných
košov na verejných priestranstvách
•obnovu zastaralých 1100 litrových nádob na
komunálny odpad
•zavedenie služby vývozu komunálnych odpadov z polopodzemných kontajnerov
•informačné tabule na uzamykateľné kontajnerové stanovištia
Cieľom mesta Lučenec je aj naďalej zlepšovať
čistotu na jeho území, zvyšovať mieru separácie a to aj budovaním ďalších uzamykateľných prestrešených kontajnerových stanovíšť
a polopodzemných kontajnerových stanovíšť.
text: Jarmila Fekiačová

Uvedené činnosti aj za prispenia občanov viedli k zvyšovaniu
množstva vytriedených odpadov (viď tabuľka):
Množstvo vyseparovaných odpadov (uvedené v tonách)
		

JAN

FEB

2017

36

2018

65

MAR
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MÁJ

JÚN

JÚL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

36,8 79,9

78

135,2 129,3 96,3 128,9 94,8 148,9 103,9 53

61,2 68,7

135,9 142,9 144,9 172,2 220,8 180,5

Vyčistenie vodných tokov
v intraviláne mesta
Na základe zisteného stavu tokov tečúcich
intravilánom mesta Lučenec a podnetov od
občanov mesto Lučenec žiadalo Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) OZ Banská Bystrica o vyčistenie koryta Tuhárskeho
potoka v mestskom parku, v ktorom sa zachytávajú a hromadia suché stromy, nánosy
a nečistoty a tie následne spôsobujú nepríjemný zápach. Zároveň mesto žiadalo aj o vyčistenie tých korýt vodných tokov, ktoré majú
kamenný podklad. Stanovisko SVP, š.p., OZ
Banská Bystrica je, že v roku 2018 má Správa
povodia horného Ipľa pripravenú na realizáciu opravu Krivánskeho potoka, ktorá pozostáva z poorezávania konárov stromov a z odstránenia nánosov. V pláne stavebných opráv
a údržieb v roku 2019 je spracovaný zámer
opravy Tuhárskeho potoka. Bude pozostávať:
z odstránenia brehového porastu zasahujúceho do profilu prietoku, očistenia kamenného opevnenia, opravy škárovania a narušeného opevnenia brehov koryta toku. V úseku
mestského parku sa má vykonať usmernenie
toku v oblúkoch odstránením a premiestnením štrkových lavíc, oprava brehových nátrží a výmoľov. Kosba a údržba trvalých trávnych porastov na tokoch v intraviláne mesta
je vykonávaná 3 x do roka.
V predchádzajúcom období sa riešilo odstraňovanie nánosov Tuhárskeho potoka – úsek
nad mestskou tržnicou. V jednom úseku sa jednalo o vybreženie vody z koryta toku. Uvedené kritické miesto bude predmetom riešenia
stavby „Lučenec, protipovodňové opatrenia
na Krivánskom a Tuhárskom potoku“. V novembri zvolá SVP, š.p., OZ Banská Bystrica
pracovné stretnutie spojené s miestnou obhliadkou, na ktorom bude dohodnutý ďalší postup riešenia prečistenia koryta Tuhárskeho
potoka v úseku mestského parku v Lučenci.
text: Mária Bérešová

Za plávaním do
Rimavskej Soboty
alebo Veľkého Krtíša
Pokiaľ nie je nová plaváreň v Lučenci postavená, mesto vychádza obyvateľom v ústrety a ponúka náhradné riešenie tým, že od
5. novembra 2018 do 31. mája 2019 prepláca
vstupné do okolitých plavární, a to v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši.
text: Ján Šnúrik

Okienko EÚ
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Nové pravidlá pre žiarovky ušetria domácnostiam náklady na
energie a pomôžu znižovať emisie skleníkových plynov. Od 1. septembra 2018 sa v celej Európskej
únii prestali predávať nové energeticky nehospodárne halogénové žiarovky.
Zmeny v pravidlách EÚ, ktoré
nadobudli účinnosť, sa týkajú štandardných halogénových žiaroviek
s výnimkou tých, ktoré sa používajú v stolových lampách a svetlometoch. Halogénové žiarovky sa
nahradia LED žiarovkami, ktoré
sa vďaka inováciám stali bezpečnejšími, cenovo dostupnejšími a
energeticky efektívnejšími. Nové
opatrenia sa budú uplatňovať len
na nové výrobky vyrobené v EÚ
alebo dovážané do EÚ, teda nie
na výrobky, ktoré už sú v predaji.
Členské štáty a Európsky parlament pôvodne rozhodli o zmene
pravidiel v roku 2009 a opätovne svoje rozhodnutie potvrdili v roku 2015. Ich zavedenie do
praxe sa však odložilo o dva roky
až do septembra 2018, aby sa zabezpečil dostatok cenovo dostupných alternatív.
Zmeny sú súčasťou pracovného programu EÚ v oblasti ekodizajnu, ktorého cieľom je, aby bola
energetická efektívnosť prioritou
a aby EÚ zohrávala vedúcu úlohu pri prechode na čistú energiu.
V júni tohto roku sa spoluzákonodarcovia v rámci balíka opatrení
v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov dohodli na novom cieli v oblasti energetickej
efektívnosti na úrovni 32,5 % do
roku 2030.
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, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto

TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP).
na zástup počas čerpania materskej dovolenky

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.11.2018 o 9:00 v priestoroch zasadačky č. 321, II. poschodie na Mestskom úrade v Lučenci, Ulica novohradská č.1.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť do kancelárie prvého kontaktu
(prízemie MsÚ), alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu,
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Záujemcovia vo svojej
žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP).
Predpokladaná hrubá mzda: TSP – 763 €
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je
19.11.2018 do 12:00. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení
do výberového konania.
Zoznam požadovaných doalebo má uznaný doklad o takom
kladov k žiadosti o prijatie do
vysokoškolskom vzdelaní podľa
zamestnania:
osobitného predpisu v prípade,
ak k 1. januáru 2015 vykonával
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alepracovné činnosti, ktoré svobo pozície sa kandidát uchádza,
jím charakterom zodpoveda• životopis uchádzača,
jú sociálnej práci podľa zákona
• doklad o najvyššom dosiahnuč. 219/2014 Z. z. v znení neskortom vzdelaní, prípadne aktuálne
ších predpisov3, alebo
potvrdenie školy o štúdiu alebo 3. ukončené vysokoškolské vzdepotvrdenie o požadovanej praxi
lanie I. stupňa v odbore sociálna
(ak je relevantné),
práca v prípade, ak k 1. januáru
• uchádzač môže predložiť aj od2015 vykonával pracovné činporúčania alebo pracovné hodnosti, ktoré svojím charaktenotenia od predchádzajúceho zarom zodpovedajú sociálnej práci.
mestnávateľa alebo organizácií,
s ktorými v minulosti spolupra- VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ
coval alebo iné doklady potvrNA POZÍCIU TSP SÚ:
dzujúce spôsobilosť (certifiká- 1. Pracovné skúsenosti, prax v obty zo školení a podobne),
lasti terénnej sociálnej práce,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosprípadne práce v komunitách
ti alebo výpis z registra trestov
ohrozených alebo postihnutých
nie starší ako 3 mesiace1.
sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
vykonávanej práce a dosiahnuNA POZÍCIU TSP SÚ:
té výsledky).
1. ukončené VŠ vzdelanie II. stup- 2. Absolvované vzdelávanie, ktoňa v odbore sociálna práca2 alebo
rého cieľom je priebežné udr2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupžiavanie, zdokonaľovanie a
dopĺňanie požadovaných veňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradendomostí a schopností potrebstvo, verejná politika a verejná
ných na vykonávanie pracovspráva alebo v študijných odboných činností v oblasti terénnej
roch pedagogického zamerania,
sociálnej práce (zohľadňuje sa

rozsah vzdelávania, zameranie
vzdelávania, získané certifikáty
a podobne).
Ďalšie vzdelávanie môže byť realizované prostredníctvom:
• špecializačného vzdelávania
zabezpečovaného strednými
školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú
kvalifikáciu,
• akreditovaných kurzov,
• iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
3. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo
ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo
misijných aktivít alebo pobytom
v komunitách postihnutých alebo
ohrozených sociálnym vylúčením
(do tohto kritéria sa nezapočítava
účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj
keď boli vykonávané v kontakte
s príslušníkmi cieľovej skupiny).
4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich
zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač
spolupracoval.
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce sú lokality v meste Lučenec - Ulica
tkáčska, Ulica lúčna, Zvolenská
cesta, ubytovňa Rúbanisko a ďalšie, kancelária TSP v priestoroch
mestského úradu.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.12.2018
POZNÁMKA:
Viac informácií o výberovom
konaní nájdete na www.lucenec.sk
Alexandra Pivková,
primátorka mesta Lučenec

1. Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.
2. V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

oslávila 90. výročie

„Dospelí si potrpia na číslice. Keď im hovoríte o novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia: „Aký má hlas? Ktoré sú jeho obľúbené hry?“ Namiesto toho
sa opýtajú: „Koľko má rokov? Koľko ma bratov? Koľko váži? Koľko zarába jeho otec?“ Až potom si myslia, že ho už poznajú.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

90 rokov je u človeka vekom šedín, múdrosti, skúseností. Životná sila vyprcháva, entuziazmus sa
vytráca, plány do budúcnosti si už
nedávame, myslíme si, že na to už
nie je dôvod ani čas. Jeseň života.
90 rokov však môže byť aj štartom. Štartom do ďalšej úspešnej
desaťročnice, prípravou na storočnicu, bilancovaním úspechov
predchádzajúcich rokov.

90 rokov môže byť oslavou spojenia minulosti s budúcnosťou, šikovnosti so skúsenosťou, dravosti s pokojom.
ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci
oslávila 90 rokov svojej existencie v Divadle B. S. Timravy 12. októbra 2018 slávnostnou akadémiou.
Úžasné výročie prilákalo do hľadiska významné osobnosti nášho
mesta, nášho kraja, našej krajiny

www.lucenec.sk

aj zahraničných hostí. Po úvodných slovách ocenila riaditeľka
školy Gabriela Aláčová pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy Plaketou J. A.
Komenského. Nezabudla ani na
bývalých zamestnancov Dobroslavu Frydrýškovú (foto) a Máriu
Kralinskú, ktoré zanechali nezmazateľnú stopu svojej práce na ľudový, scénický, kvetinový tapôde školy. Ceny si prevzali Juraj nec aj tancovanie žabiek. VypoPelč, dlhoročný člen rady školy, za čuli si Uspávanku, Pieseň o priaradu rodičov Elena Urbančoková, teľstve, Bonboniéru a pieseň Sám
ako aj absolventi školy, ktorí do- kráľ. V závere programu sa na pósiahli zaujímavé pracovné aj štu- dium vrátili nielen všetci účinkudijné výsledky po odchode zo školy. júci, ale aj ich učitelia a spoločne
Na pódium prichádzali aj súčasní si zaspievali pieseň Líška od Janžiaci školy, ktorí ju reprezentujú ky Kirschner.
na vysokej úrovni nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.
Chceme sa poďakovať každému, kto hoci aj malou mierou
Po oceňovaní si prítomní mali prispel k tomu, aby toto význammožnosť pozrieť vynikajúco pri- né 90. výročie škola oslávila dôspravený kultúrny program. Žia- tojne, vtipne a s ľahkosťou mlakov na jeho úspešnú realizáciu dice. Radi by sme poďakovali aj
pripravovali pedagógovia nie- divákom, ktorí žiakov podporili
koľko mesiacov. Pod režijným potleskom po každej scéne aj závedením učiteľky Veroniky Dan- verečným aplauzom. Oslávenkyni
kovej a jej tímu na pódiu ožil prí- prajeme, aby jej rôčky pribúdali
beh Malého princa od Antoina spolu s úspechmi jej žiakov a aby
de Saint-Exupéryho. Divadelní- na ne nikdy nevyzerala.
ci rozohrali scény ako profesionálni herci. Putovanie Malého
princa planétami spestrili piesne,
text a foto: Danka Trnková
básne, tance aj hry žiakov školy. Diváci sledovali pád lietadla,

Spolupráca obchodnej akadémie
s partnerskou školou v Ózde

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca
v Lučenci sa stala Zelenou školou

Obchodná akadémia v Lučenci spolupracuje od roku 2010 s partnerskou školou v Ózde v rámci projektu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport so zameraním na zlepšenie kvality
odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe. Program Erasmus+ poskytuje študentom možnosť absolvovať stáž v zahraničí.

Zelená škola je najväčší certifikačný program na svete, do ktorého sa doposiaľ zapojilo viac ako
51 tisíc materských, základných
i stredných škôl na území 67 krajín sveta. Prepájať environmentálnu výchovu s praxou pomáha od
roku 2004 aj školám na Slovensku.
Na slávnostnej certifikácii 13.
ročníka Zelenej školy sa dňa 17. októbra 2018 v Divadle Aréna v Bratislave oceňovali zelené školy za
účasti Ladislava Mika, vedúceho
Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku. Súčasťou podujatia bol
sprievodný program - umelecké artistické zoskupenie Argolla a špeciálny hudobný hosť Lukáš Adamec.
Medzinárodný certifikát Eco schools tento rok získalo 103 materských, základných a stredných
škôl a naša Cirkevná základná škola

Túto príležitosť využili naši maďarskí partneri. Ich zahraničná
prax bola realizovaná v termíne od
17. septembra do 5. októbra 2018.
Osem študentov získavalo pracovné skúsenosti v Mestskom kultúrnom a informačnom centre, na ZŠ
J. Kármána, v Rehabilitačnom centre Fortino a v OTP banke Fiľakovo.
Zahraničná odborná prax umožňuje okrem aplikácie teoretických
poznatkov v konkrétnych inštitúciách, firmách a podnikoch aj spoznávanie cieľovej krajiny.
Naši hostia preto vo voľnom čase
navštívili malebné Vysoké Tatry a čarovné Bojnice. Zavítali aj do srdca
stredného Slovenska Banskej Bystrice a pokochali sa krásou horskej
oblasti Donovaly. Nevynechali ani
obec Čičmany známu domčekmi
s nádhernou ornamentálnou výzdobou a Banskú Štiavnicu, ktorá
je spolu s technickými pamiatkami

v jej okolí zapísaná na listine Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Cestou do metropoly východu si prezreli zámok
Betliar, kde na nich dýchla časť
našej histórie. Ako správni Novohradčania sme sa chceli pochváliť aj pamätihodnosťami Lučenca a jeho okolia. Žiaci a kolegovia
z Maďarska si prezreli zrekonštruovanú budovu židovskej synagógy,
Novohradské múzeum a nádherný
Haličský zámok, neďaleký Fiľakovský hrad s múzeom či kaštieľ I. Madácha v Dolnej Strehovej.
Veríme, že odborná prax v rámci projektu Erasmus+ maďarských
žiakov obohatila nielen po odbornej stránke, ale že získali aj zaujímavé informácie o našej bohatej
histórii a kultúre.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
text: E. Mészáros, M. Fehérová

CHCETE VEDIEŤ POČTY DETÍ A ŽIAKOV V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU?

Detské prekvapenia
na Halloween
Sviatok svetlonosov v podaní detí
z Materskej školy Ul. Dr. Herza Lučenec.

V duchu sviatku nám zapózovali
aj deti s pani učiteľkou z jaslí.

Rovnako ako padajúce farebné listy patria k jeseni aj tekvice.
Posledný októbrový večer odjakživa patril sviatku svetlonosov.
Ľudia vyrezávali tekvice a vložili do nich sviečky. V duchu tohto
sviatku prišli aj deti z Detských jaslí na Ul. Jókaiho a Materskej
školy na Ul. Dr. Herza na mestský úrad s krásne vyzdobenými
tekvičkami, aby potešili zamestnancov mesta. Pre prítomných
pripravili aj vlastnoručne vytvorené darčeky, ktorým sa každý
potešil. Okrem prekvapení prichystali krátky program, v ktorom zaspievali a zatancovali. Ozdobné tekvice boli umiestnené
pri hlavnom vchode budovy, aby aj okoloidúci mohli obdivovať
výtvory šikovných detí.
text a foto: Monika Nagyová
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V školskom roku 2018/2019 prekročilo na Slovensku brány približne 3100 základných a stredných škôl okolo 664 000 žiakov. Ani
mesto Lučenec nebolo 3. septembra 2018 výnimkou. V školskom roku
2018/2019 prišlo v prvý deň do deviatich základných škôl v Lučenci
2841 žiakov, z toho je 335 prvákov v 17 triedach.
POČTY ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH

POČET DETÍ V JEDNOTLIVÝCH

MŠ K 15. SEPTEMBRU 2018
ZŠ M. R. Štefánika, Haličská
MŠ Partizánska - 138, MŠ Rúcesta č. 8 - 619, ZŠ, Vajanského banisko I - 138, MŠ Rúbanisko II č. 47 - 572, ZŠ L. Novomeského, 130, MŠ M. R. Štefánika - 94, MŠ
Rúbanisko II - 454, ZŠ, Haličská J. Kármána - 37, MŠ Dr. Herza cesta č. 7 - 430, ZŠ J. Kármána - 81, MŠ Bratrícka - 56, SMŠ Ná151, ZŠ, Bratrícka č.19, Lučenec - mestie Kubínyiho DSA - 96 (iný
71, SZŠ s MŠ DSA, Námestie Ku- zriaďovateľ)
bínyiho č. 42/6 - 271, Cirkevná ZŠ
sv. Bosca, T. G. Masaryka č. 9 Poznámka: Počty žiakov a detí
141, SZŠ, Gemerská cesta č. 1 - 132 sú k 15.9.2018.
ZŠ K 15. SEPTEMBRU 2018

text: Ján Šnúrik

sv. Jána Bosca v Lučenci bola jednou z nich. Medzinárodnú vlajku
a certifikát „Zelená škola“ sme ako
škola získali za úspešnú realizáciu
medzinárodnej metodiky „7 krokov“
a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity v predmetnej téme „Odpad“ v uplynulých
dvoch školských rokoch.
Environmentálnou výchovou
vedieme žiakov k ohľaduplnosti k
životnému prostrediu a rôznymi
aktivitami sa snažíme u nich vytvárať kladný vzťah k prírode a okoliu. Vďaka slávnostnej ceremónii
sme strávili výnimočné dopoludnie, ktoré bolo nabité pozitívnou
energiou.
text: A. Zimanová

V Maďarsku po slovensky

Projekt Erasmus + tento rok prvýkrát umožnil žiačkam tretích ročníkov slovenských tried nahliadnuť
do výchovno-vzdelávacieho procesu v slovenskej základnej škole,
materskej škole a kolégiu v Sarvaši
v Maďarsku. Pod vedením K. Ďurošovej, G. Czikóovej a E. Paukovej
sme tam strávili dva týždne v plnom nasadení.
Doobedu práca - zúfalé pohľady
našich dievčat, ktoré nerozumeli
deťom, vystriedala po „zoznamovacích“ dňoch aktívna spolupráca
učiteliek a našich dievčat, a tak sa
čítalo, recitovalo, spievalo, hralo na
flautách, cvičilo a hrali sa aj krátke
divadelné predstavenia. Všetci sme
sa tak zapojili do každodenného
chodu materskej školy. Každý obrázok darovaný škôlkarom z lásky
je pre nás ocenením.
Poobede prácu vystriedali voľnočasové aktivity. Mesto Sarvaš ponúka nespočetné množstvo aktivít,
a tak bolo z čoho vyberať. Čo sme
sa naučili a zažili? Všetci vieme, kto

bol Samuel Tessedik, kde je stred
Rakúsko-Uhorska, aké poklady sa
ukrývajú v Slovenskom dome, koľko histórie sa skrýva v meste. Aké
krásne je divadelné predstavenie
hrané pri vode, ako sa deti predškolského veku tešia slovenskému
predstaveniu, ako ťažko sa vesluje
na dračej lodi (a ľahko bubnuje), koľko logiky nám chýba, keď sa chceme dostať z únikovej izby (escape
room) a aj to, aká teplá a liečivá je
voda v miestnych kúpeľoch.
Večer bol vždy najťažší - rozbor
dňa, príprava na ďalší pracovný
deň a kurz maďarčiny. Vieme, že
za dva týždne sa nik nenaučí plynule komunikovať v cudzom jazyku, ale ako sa u nás hovorí „už nás
nepredajú“. Všetko, čo sa dievčatá
naučili, sa dá ukončiť vetou: „Rajzolj nekem valamit.“ Dúfame, že
budúci rok dostanú takúto šancu aj
ďalší žiaci Strednej odbornej školy
pedagogickej v Lučenci.
text a foto: Katarína Ďurošová
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Po bojiskách Bitky pri Lučenci

Pozvánka na Timravinu studničku

Mesto Lučenec v spolupráci s OZ Novohrad každoročne organizujú túry a prechádzky za krásami Slovenska. Nevyhnutnou súčasťou je aj spoznávanie Novohradu.

Mesto Lučenec vás pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov 22.
ročníka celoslovenskej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA.
Podujatie sa uskutoční v piatok 23. novembra 2018 o 14:00
v Divadle B. S. Timravy v Lučenci.

Súrodenci Babjakovci
v lučeneckej synagóge

Foto z minuloročného vyhodnotenia,
zľava Jakub Valášek a Mia Kršáková.
Harmonogram súťaže Timravina studnička:
09:00 - 10:00 - prezentácia - Mestský úrad Lučenec
10:00 - 10:15 - prijatie účastníkov súťaže
10:20 - 13:00 - priebeh súťaže - Divadlo B. S. Timravy
13:00 - 13:30 - rozborový seminár pre recitátorov
14:00 - 15:00 hod. - slávnostné vyhlásenie výsledkov

Stretnutie Jozefa Klindu
s Annou Záborskou.

Tento rok bola jesenná prechádzka výnimočná. Organizátori (mesto Lučenec, OZ Novohrad,
Phoenix Lutetia, Jozef Klinda) sa
rozhodli pre historickú prechádzku po bojiskách Bitky pri Lučenci. Historická udalosť sa odohrala na mieste terajšej mestskej
časti Opatová pri Lučenci medzi
vojskami Jana Jiskru z Brandýsa
a Jána Huňadyho. Táto bitka bola
známa tým, že v nej 7. septembra
1451 zvíťazilo 3500-členné vojsko
Jana Jiskru nad niekoľkonásobne
početnejšou armádou Huňadyho.
Kvôli nepriaznivému počasiu
sa stretnutie uskutočnilo v Pube
Malá Ves, kde bola prítomná aj
europoslankyňa Anna Záborská:
„Som veľmi rada, že som mohla prijať od organizátorov pozvanie na historickú prechádzku po
bojiskách Bitky pri Lučenci. Neskôr som absolvovala prechádzku
mestom a som nadšená z rekonštruovaných priestorov synagógy
a radnice. Našla som si čas aj na
besedu o europarlamente a problematike zrušenia striedania času.“
Podujatie sa začalo príhovormi organizátorov a hosťa. Prechádzka začala na kopci v Malej
Vsi, kde bolo aj Huňadyho stanovište. Z tohto miesta pekne vidieť Lučenec a okolie. Pri každom
stanovišti sme si vypočuli krátky

historický príbeh od Jozefa Klindu. Po putovaní sme sa dostali na
text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Ján Šnúrik
Jiskrovo stanovište a neskoršie
k močiarom a jazerám. Posledná
časť, ktorú sme navštívili, bolo boMESTSKÉ NOVINY
jisko Tretej bitky. Na záver predvojtýždenník mesta Lučenec
chádzky účastníci položili veniec
Aj v tomto roku si Miestny obor
na opatovskom cintoríne, po ktoMatice slovenskej v Lučenci priporom sa konala beseda s autorom
TIRÁŽ
menul významnú historickú udalosť,
knihy Jan Jiskra z Brandýsa a BitVydáva mesto Lučenec
ktorá sa odohrala v Turčianskom
ka pri Lučenci Jozefom Klindom.
Novohradská 1, 984 01 LuSvätom Martine pred 157 rokmi.
čenec, IČO: 00316181. EV
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e-mail: mestskenoviPred 157 rokmi sa konalo v Turny@lucenec.sk
čianskom Svätom Martine celonárodné zhromaždenie, na ktorom
Redaktor: Ján Šnúrik,
jan.snurik@lucenec.sk
bolo prijaté Memorandum slovenRed.: M. Nagyová,
ského národa. Memorandum žiamonika.nagyova@lucenec.sk
dalo uznanie slovenského národa
Sadzba: Peter Kollár,
a slovenského jazyka v rámci uhorgrafik@lucenec.sk
ského štátu vychádzajúc z hesla:
Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178
„Bratstvo, rovnosť, sloboda“. Na
Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie,
Javore sme si pripomenuli priebeh
tejto udalosti a jej prínos a význam
rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky
je možné len s písomným súhlasom vypre dnešok. Okrem spomienky na
davateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný
túto významnú historickú udalosť
za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka maposkytol výstup účastníkom možteriálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny.
nosť príjemne a zdravo stráviť svoj
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky
skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejvoľný čas uprostred prekrásnej príniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.
rody Javoria.

Matičný
výstup na Javor

text a foto: Monika Nagyová

text: J. Kalafusová, Miestny
odbor Matice slovenskej v Lučenci

Počas podujatí budú zhotovované
foto/video dokumentácie pre
propagačné účely mesta Lučenec.

Zo získaných finančných prostriedkov budeme čiastočne financovať nový počítač so špeciálnymi úpravami pre zrakovo postihnutých,
ktorého cena je okolo 3500 €. Každý doteraz
uskutočnený benefičný koncert mal a má svojich donorov, podporovateľov.
Hlavnými partnermi tohtoročného benefičného koncertu boli:
Mesto, lučenecké kultúrne stredisko LUKUS.
Ďalšími partneri boli:
Spoločnosť CBA Slovakia, a.s., Nezisková
organizácia Filantrop a Športový klub Rocket
club, Kvety Marta Sýkorová, Trinásty, s.r.o.
Benefičný koncert podporili aj mediálni partneri:
My Novohradské noviny Lučenec, Mestské
noviny Lučenec, Pokrok - spravodajský týždenník pre okres Veľký Krtíš.
Benefičný koncert podporili aj ďalšie subjekty a jednotlivci:
Stredná odborná škola hotelových služieb
a dopravy Lučenec, Základná škola M.
Slávnostný večer svojím vystúpením spesR.
Štefánika
Lučenec, advokát Andrej Cifra,
trili hrou na hudobných nástrojoch tieto deti:
advokátsky
koncipient
Milan Barkáč z advoChiara Stojková z triedy Alice Vajdovej zo Súkkátskej
kancelárie
Andreja
Cifru, kardiológ
romnej ZUŠ Lučenec, Sebastián Kotek z triedy
Karol
Mičko,
spoločnosť
MOVINO,
s.r.o. VeľMichala Petríka zo ZUŠ Zvolen, Oliver Hrubý
ký
Krtíš,
Ján
Mišiak
Miškovič,
Milan
Chudjak,
z triedy Petra Štrpku zo ZUŠ Jozefa KresánPatrícia
Chudjaková
profesionálni
fotografi,
ka Bratislava. Hoci chlapci nie sú z Lučenca,
moderátori Lucia Ptáčniková a Július Tamáš.
z nášho mesta pochádzajú ich príbuzní.
Základná organizácia ÚNSS č. 22 Lučenec zorganizovala 26. októbra 2018 v poradí 7. ročník benefičného koncertu s názvom
Lúče sŕdc. Nesmierne si vážime, že pozvanie do Lučenca prijali operní speváci Terézia Kružliaková, Martin Babjak, Ján Babjak a klavírny majster Daniel Buranovský.

Cieľom benefičného koncertu bolo pripraviť kultúrne podujatie na propagáciu života
zrakovo postihnutých ľudí v našom regióne
s umelecky hodnotným kultúrnym programom, ktorý spojí všetkých divákov, účinkujúcich a zrakovo postihnutých ľudí. Získať
finančné prostriedky na dofinancovanie aktivít spolkovej činnosti v našej základnej organizácii, na kúpu, respektíve dofinancovanie nových kompenzačných pomôcok, ktoré
budú slúžiť na zácvik členom základnej organizácie, ale i klientom ÚNSS.

OZVENA

opäť v Chorvátsku

Spred Domu Matice slovenskej v Lučenci sa
pohol autobus so speváckym zborom OZVENA.
Našou cieľovou destináciou bolo mesto Umag rezort Kanegra v Chorvátsku. Po dvoch rokoch
sme sa opäť na pozvanie organizátorov vybrali
na medzinárodný folklórny festival MFF Istria
folk fest, aby sme reprezentovali mesto Lučenec a Slovensko.
Po ubytovaní sme si mohli celé popoludnie dosýta vychutnávať kúpanie v mori a oddych na pláži.
Druhý deň, štvrtok, bol výletným. Navštívili sme neďaleké mestá Poreč a Rovinj. Piatok
bol už dňom koncertným. Poobede nás už čakal nácvik a príprava na večerné vystúpenie. To
sa konalo v meste Novigrad. Spolu s nami na
námestí pod kostolnou vežou spríjemnili večer
všetkým poslucháčom ešte španielsky súbor
PRAU LLERON a detský FS TEKOVANČEK zo
Slovenska. Atmosféra bola úžasná a aj vystúpenia boli veľmi pekné. Záver koncertu patril spoločnému fotografovaniu a hlavne spoločnému
tancu všetkých účinkujúcich. I keď nás na ceste
do autobusu chytil dážď a zmokli sme parádne,
pocit z celého večera bol úžasný.
Daždivé a zamračené počasie nám vydržalo
aj na druhý deň. No večer sa vyčasilo a my sme
si mohli za pekného počasia obzrieť ďalšie mestečko Buje, v ktorom bolo naše druhé vystúpenie. Tam sa k trom súborom pridal ešte FS zo
Srbska. Zakončenie dvojdňového festivalu bolo
úžasné a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. V posledný deň nášho pobytu v Chorvátsku
nás ráno vítalo slniečko a odprevádzalo nás na
celej ceste domov. Došli sme šťastne v nočných
hodinách plní dojmov.
Na záver patrí veľká vďaka šoférom Mikimu
Dórovi s kolegom, ktorí nás bezpečne odviezli
tam aj domov.
Ďalej ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne a aj inak pomohli uskutočniť tento zájazd:VÚC - Banskobystrickému samosprávnemu
kraju, Mestskému informačnému centru Lučenec, Hotelu Clavis.

Naše poďakovanie patrí aj Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod vedením
riaditeľky Tatiany Winterovej, Súkromnej
ZUŠ Lučenec-Opatová, Veronike Číčelovej,
TV LocALL, členom výboru a všetkým aktívnym členom ZO ÚNSS Lučenec, ako aj všetkým návštevníkom, ktorí nás podporili kúpou vstupenky.
text: Renata Oláhová,
Veronika Chudjaková - koordinátorky projektu
foto: Milan Chudjak, Patrícia Chudjaková

text: Dagmar Jantošová
foto: Robert Jantoš - HOBBY MIX

Čo znamená, keď...
ROK PO OTVORENÍ MESTSKÉHO MÚZEA LUČENEC
Keď Mestské zastupiteľstvo v Lučenci 19. júla 2016 uznesením
č.115/2016 zriadilo Mestské múzeum Lučenec, ani veľmi netušilo,
ako vstúpi do dejín mesta. Budova radnice rekonštruovaná v roku
2015 v tieni synagógy sa stala ideálnym miestom pre realizáciu tohto projektu. Myšlienka vzniku mestského múzea v dejinách mesta nebola novinkou. Mestskí radní už na začiatku 20. storočia sa
pohrávali s myšlienkou múzea. O týchto snahách sa dozvedáme
z miestnej tlače, ale prečo sa tak neudialo, je dodnes neujasnené.
Vďaka výzvam a aktivitám miestnych podporovateľov sa podarilo
zhromaždiť niekoľko stoviek predmetov, ktoré mali tvoriť základ
zbierkového fondu vznikajúceho múzea, avšak k založeniu nedošlo a osud základu zbierky zostáva nejasný.

Nové múzeum dostalo do vienka
získavanie, zhromažďovanie, evidovanie, ochranu a sprístupňovanie
histórie mesta Lučenec verejnosti
ako hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Hmotné alebo
duchovné doklady kultúrnej identity, histórie mesta Lučenec sú nositeľmi cenného autentického odkazu minulosti až po súčasnosť.
Výsledky svojej zbierkotvornej činnosti a odbornej práce prezentuje múzeum v stálych expozíciách,
ako aj prostredníctvom propagačnej a popularizačnej činnosti.
Stále expozície približujú kapitoly z histórie mesta, život meštianskej vrstvy, produkciu tovární a remeselníkov, školu našich predkov
a ukážku bývania z prvej polovice
20. storočia.
Samostatné expozície sú sprístupňované z chodieb na 1. a 2.
podlaží. Venované sú významným
oblastiam z histórie mesta, napríklad prehľadu zvonolejárov pôsobiacich na území Lučenca. Ich
nadčasové diela sprevádzali život a rozvoj Lučenca v priebehu
vekov. Aj smaltované predmety,
ktoré nás obklopujú v každodennom živote bez toho, aby sme im
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venovali väčšiu pozornosť, patria
k nášmu mestu. Históriu ich vzniku, mnohostrannú účelnosť, tvaČO ZNAMENÁ, KEĎ sa piati
rovú variabilitu a príťažlivý dekor
ľudia
so skvelým tímom spolupredstavuje expozícia venujúca sa
pracovníkov
podujmú povzniesť
dvom významným smaltovniam
kultúrnu
úroveň
mesta. Snažízaloženým v Lučenci. V textilvytvára
silný
emocionálny
zážime
sa
spájať
ľudí,
priťahovať
doke, národnom podniku POĽANA,
tok,
vďaka
ktorému
si
návštevník
mov
Lučenčanov,
napĺňať
živoanonymní návrhári bez internetu
a vymožeností súčasnej doby navr- k videnému vytvorí vzťah a zažité tom pamiatky. Ukazovať históriu,
hovali v druhej polovici 20. storo- si lepšie zapamätá. Menšie výstav- umenie, dejiny, motivovať ľudí,
čia nadčasové, kvalitné, návrhár- né priestory využívame na príleži- ktorí chcú pracovať, podieľať sa
mi a zákazníkmi vyhľadávané látky, tostné výstavy, v ktorých sa snaží- na akciách, tvoriť a niekde patktoré získali viacero medzinárod- me reagovať na aktuálne historické riť. Sme hrdí, keď Izabela, Ivených ocenení. Obrazáreň, prezen- súvislosti, predstavujeme tvorbu ta, Viktória, Peter, Katarína, Titujúca prierez diela Františka Gy- Lučenčanov, život v našom mes- motej, Kristína, Lucia, Michaela,
urkovitsa (1876 - 1968), zachytáva te, národnostné menšiny. V dvoch Miro, Laco, Štefan a iní môžu
jeho tvorbu, ktorú realizoval ako sálach sa odohráva mestský, kul- povedať, čo znamená pracovať
a vidieť zmysel.
komerčnú, ale aj kreatívnu a žán- túrny a spoločenský život.
rovú. Trhy, hody, pohľady na mesto
text: Krasimír Damjanov foto: Peter Kollár
Lučenec, bežný život jeho obyvateľov ponúkali impulzy vzniku
malieb vytvorených s pastóznou
JESENICA bol prvý ročník festiistotou kresby, farebnou sviežosvalu chutí jesene, ktorý organizoťou, expresivitou zachytávajúcou
vala 8.novembra komunita dobroimpresionistické nálady.
voľníkov Zlatej uličky v spolupráci
Napriek tomu, že sme nemali
s OZ Oživená. Návštevníci mohli
prakticky žiadne skúsenosti s tvorochutnať jesenné špeciality, pribou múzejných výstav a expozícií,
pravené v miestnych reštaurácidomnievame sa, že sa nám podaách, či v stánkovom predaji priamo
rilo vytvoriť stálu expozíciu, ktorá
v Zlatej uličke. Atmosféru dotvorili chalani hrajúci na hang drum
návštevníka zaujme na prvý pohľad
a gitare. Decká sa zabávali v tvoa nepustí. Základná idea expozície
rivých dielňach pri tvorbe z kože,
vychádza z konceptu „living histextilu a hlavne z materiálov, ktotory“, ktorý je od 80. rokov 20.
ré nám v tomto období poskytuje
storočia veľmi populárny najmä
príroda. Spisovateľka Soňa SUN
v anglosaskom kultúrnom prostreSajenková podujatie moderátorsky
dí. Základnými opornými bodmi sú
sprevádzala počas celého dňa. Vo
osobný prežitok sprostredkovaný
večerných hodinách sa premietal
múzeom s použitím autentických
film, ktorý si diváci zababušení v
predmetov, ich kópií alebo replík,
dekách vychutnali spolu s teplým
ktoré návštevník vidí v ich „pôčajom, kávou, čokoládou a pečevodnom“ historickom umiestnenými semienkami.
ní, a vzájomnej interakcii. Práve
možnosť vidieť predmety vo vzázdroj: internet foto: P. Kollár
jomnej súvislosti, každodennosti

www.lucenec.sk

15. a 22.11.2018 17.00
www.kultura.lucenec.sk
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!

9.11.2018 19:00
Niť z prízrakov
(Phantom Thread)

USA - 2017 - 130 min. - 2D dráma - české titulky - uvádza
Cinemart.

5€

12

14.11.2018 17:00

SWE– 1957 – 95 min. – DVD –
dráma – české titulky – uvádza FilmEurope.

3€

15. - 16.11.2018 19:00
Fantastické zvery
Grindelwaldove zločiny/
Legendás állatok - Grindelwald bűntettei (Fantastic Beasts: The Crimes
of Grindelwald).
GB/USA – 130 min. – dobrodružný, fantasy – maďarský
dabing – uvádza Continental film.

15

5€

21.,22.,23.11.2018  19:00

FK: Milan Čorba

SR – 2014 – 72 min. – 2D – biografický – originálna verzia –
uvádza ASFK.

4€

Súmrak (Napszállta)

HU/FRA – 2018 –142 min. –
2D – dráma – české titulky
– uvádza FilmEurope.

15

23.11.2018 

21.11.2018 17:00
FK: P100 – Climax (Climax)

FR – 2018 – 95 min. – 2D – dráma/hudobný – české titulky
– uvádza ASFK.

4€

18

9. a 14.11.2018 19:00
Niť z prízrakov
(Phantom Thread)

USA – 2017 – 130 min. – 2D –
dráma – české titulky – uvádza Cinemart Niť z prízrakov.

12

v Apolle

Lesné Jahody
(Smultronstället)

15

5€

Darujte
vianočný
strom
Pri zabezpečení vianočnej výzdoby v našom meste aj v tomto roku radi prijmeme vianočný
strom, ktorý bude osadený na
obvyklom mieste. Bližšie info na
tel.: 43 07 214 alebo e-mailom:
jarmila.simanova@lucenec.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.

4€

17:00

Dilili v Paríži
(Dilili a Paris)

FRA/GER/BEL – 2018 – 95 min.
– DCP –animovaný/rodinný –
slovenský dabing – uvádza
Film Europe.

18

November

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 3-izbový veľký byt 84 m2
čiastočne prerobený, Námestie
republiky č. 12, druhé poschodie
(pri nemocnici). 0905 349 861,
0905 359 980
PO/124

Premiéra filmu Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny s maďarským dabingom v Apolle 15.
a 16. novembra o 19:00, jeden
z najočakávanejších filmov roku. • Predám 2 a 3-izbový byt v LučenPO/102
Pre kinofilov: Aj v novembri sme ci. 0915 809 222
do programu kina Apollo zaradili
filmové dielo od režiséra I. Berg- VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
mana Lesné jahody. Filmový klub
LITERÁRNY LUČENEC 2018
Európa prinesie dokument o kosBBSK - Novohradská knižnitýmovom výtvarníkovi Milanoca pozýva literárnu verejnosť na
vi Čorbovi.
slávnostné vyhodnotenie celosloPROJEKT 100
venskej literárnej súťaže vo vlastHudobná dráma Climax sleduje nej tvorbe, Literárny Lučenec
príbeh skupiny tanečníkov, ktorá si 2018, ktoré sa uskutoční v hisv opustenej škole uprostred lesov torickej budove Radnice, Lučenec
robí poslednú veľkú párty.
dňa 21.11.2018 o 10:00. PodujaPokračovanie
tie z verejných zdrojov podporil
Fond
na podporu umenia. Hlav„KÁVA V KINE“
ný
partner
podujatia.
PO/123
Pokračujeme ponukou klasických diel z produkcie Slovenského
POZOR NA ZMENU
filmového ústavu komédiou Katka.
Stretneme sa vo štvrtok 29. novem- OTVÁRACÍCH HODÍN!
bra 2018 o 14:00 na káve v kine.
BBSK – Novohradská knižnica
Aktuálny program nájdete na oznamuje čitateľskej verejnosti, že
stránke www.kultura.lucenec.sk od 29.10.2018 z dôvodu výmeny
A nezabudnite nás sledovať na tepelných zariadení dodávatefacebooku - Kino Apollo3D. Teší- ľom tepla, bude knižnica otvoreme sa na vás v kine Apollo. Návr- ná nasledovne:
hy, pripomienky nám píšte na apolPondelok - Štvrtok
lo@lucenec.sk
8:00 - 16:00
Piatok
12:00 - 16:00
Sobota
8:00 - 12:00.
Ako to funguje?
Ďakujeme za pochopenie.
Prineste vytriedené a čisté oblečenie do spoločného obehu. A môPOZVÁNKA NA BESEDU
žete si odniesť čokoľvek, čo sa vám

4 € Módny SWAP

NESKORO VEČER
LIVE TALK SHOW
PETRA MARCINA
13. 11. 2018 o 19:00
kino Apollo, vstupné: 15 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, www.kultura.lucenec.sk
NA KOHO TO
SLOVO PADNE
25.11.2018 o 19:00,
kino Apollo, vstupné: 17 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, www.kultura.lucenec.sk
ZUZANA SMATANOVÁ
ECHO TOUR
27.11.2018 o 19:00,
kino Apollo, vstupné 14.90 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, 13TY Zlatá ulička, www.
kultura.lucenec.sk, www.ticketportal.sk

v APOLLE

bude páčiť, čo potrebujete.

S VERONIKOU H. TÓTHOVOU
BBSK - Novohradská knižniAké sú podmienky Módneho ca vás pozýva na besedu s VeSwapu v Apolle?
ronikou H. Tóthovou k jej najNa náš prvý SWAP môžete do- novšej knihe Mama milovala
niesť oblečenie - max. 10 ks - do 13. Gabčíka. Beseda sa uskutoční
novembra (počas otváracích hodín dňa 14.11.2018 o 16:00 na oddekina Apollo streda - piatok od 16:00 lení náučnej literatúry.
do 19:00. Prinesené veci musia byť
voňavé, čisté, pekné a nepoškodené,
také, ktoré by ste dali svojej dobrej
kamarátke alebo kamarátovi.
Módny SWAP v Apolle prebehPrvých 150 pretekárov je už
ne v stredu 14. novembra od 16:00
na 51. ročník Vianočného behu
do 19:00. Oblečenie, ktoré ostane, mesta Lučenec zaevidovaných.
bude darované charite.
Využite možnosť prihlásiť sa:

Vianočný beh

text: Diana Lajzová

www.marathonbbtour.sk

Majstri sveta z PRO BODY &
METAL MILITIA
Trnava sa na niekoľko dní stala prechodným domovom pre silákov z viacerých kútov
zemegule. Tí si prišli zmerať sily na svetové
majstrovstvá federácie WUAP (15. - 21. 10.).
Na šampionáte nesmeli chýbať zástupcovia
lučeneckého ProBody & Metal Militia. Väčšina z nich sa pasovala so železom v tlaku na lavičke. V silovom trojboji hájili klubové farby
Tibor Pukáč a vychádzajúca hviezda Rebeca
Ficeková, ktorá nastúpila aj v mŕtvom ťahu.
REBECA FICEKOVÁ
UŽ KONKURUJE ŽENÁM
Sedemnásťročná Rebeca najprv súťažila
v silovom trojboji (dorastenci T2 do 75 kg
equipped – s podporným dresom). Drepla
140 kg, vytlačila 80 kg a potiahla 150 kg. Vo
štvrtom pokuse si drep vylepšila o desať
kíl. Dovedna si na svoje konto pripísala
370 kg, stala sa majsterkou sveta a v každej
disciplíne trojboja sa podpísala pod svetový
rekord. Organizátori nedali súťažiacim veľa
oddychu a Veľkokrtíšanka sa tak ešte v ten
istý deň predstavila aj v samostatnej disciplíne
mŕtvy ťah (dorastenci T2 do 75 kg equipped).
„Prvým pokusom s váhou 140 kíl sa opäť stala
svetovou šampiónkou a aj v tomto prípade
vytvorila nový svetový rekord. Rebeca všetkých
prekvapila. Je to mladá baba, ktorá výkonmi už
teraz konkuruje skúseným a starším ženám,“
priblížil spokojný tréner a šéf Pro Body & Metal
Militia a prezident WPC Slovakia Peter Mihály.
Poslednou Rebecinou disciplínou bol tlak na
lavičke (dorastenci T2 do 75 kg equipped), kde
sa scenár do tretice zopakoval. S výkonom 92,5
kg sa stala šampiónkou a opäť sa podpísala
pod svetový rekord. K tomu sa stala víťazkou v
absolútnom poradí žien bez rozdielu váhy a veku
v silovom trojboji aj mŕtvom ťahu. V absolutke
tlaku na lavičke obsadila druhé miesto.
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PUKÁČ, SUSZTAY, VRBINIAK,
MERTVÍK ML. AJ MIHÁLY
SVETOVÝMI ŠAMPIÓNMI
Pro Body & Metal Militia na trnavskej pôde
v silovom trojboji reprezentoval aj Tibor Pukáč
(muži M2 do 110 kg raw - bez podporného dresu).
„Tibor začal výborne, keď drepol 285 kíl a zapísal si tým svetový rekord. Potom vytlačil 165
a potiahol 250 kíl. Rovnými 700 kilami si vybojoval zlato a titul svetového majstra,“ pokračoval Peter Mihály. „Tento rok bol zo súťažného
hľadiska veľmi ťažký ale úspešný. Podarilo sa
mi všetko, čo som si naplánoval. Splnil som si
priania a ciele dané na začiatku roka. Ďakujem
rodine, priateľom, oddielovým partnerom, ktorí pri mne stáli a pomáhali pri celej príprave na
tréningoch alebo priamo na súťažiach. Ďakujem
spoločnostiam SPOOL a.s., MEPOS, s.r.o, DEFUNDER , s.r.o., ABRACADABRA s.r.o. GREEN SWAN PHARMACEUTICALS SK, s.r.o. za finančnú a materiálnu podporu, bez ktorej by som si
nevedel vyhrávať na domácich a zahraničných
súťažiach,“ povedal Tibor Pukáč z Lučenca.
Lučenčania pokračovali v zbieraní titulov
a rekordov v tlaku na lavičke. Majstrami sveta
sa so 180 kg stal Július Mertvík mladší (juniori do 90 kg raw) aj ostrieľaný Július Vrbiniak
(muži M5 do 125 kg raw). Výborný výkon podal aj skúsený Erik Susztay (muži M2 do 140
kg raw), ktorý nedal konkurencii šancu a výkonom 220 kg vytlačil vzácny titul majstra sveta. Miroslav Kováč (junori do 140 kg raw) si
vytlačením 205 kg vybojoval striebro. Július
Mertvík st. (muži M2 do 90 kg) sa so 170 kg
umiestnil na 4. priečke. Medailovú žatvu zavŕšil
Peter Mihály (muži M5 nad 140 kg equipped),
ktorý sa okrem zisku titulu majstra sveta výkonom 200 kg podpísal aj pod svetový rekord.
text: Internet a Ján Šnúrik
foto: Archív federácie WUAP

www.lucenec.sk

Tanečná škola Wanted
na majstrovstvách sveta

Kielce (Poľsko) - Tanečná škola Wanted reprezentovala Slovensko i mesto Lučenec na
IDO world championships hip hop, electric
boogie, break dance.
Majstrovstiev sveta, ktoré sa každoročne
konajú pod záštitou medzinárodnej tanečnej
organizácie (IDO), sa môžu zúčastniť len piati
najlepší tanečníci z každého štátu, ktorí získajú
nomináciu zo štátnych majstrovstiev.
V termíne od 23. do 27. októbra 20 18 reprezentovali Slovensko a mesto Lučenec tanečníci z Tanečnej školy Wanted. V kategórii hip hop sólo chlapci dospelí si vytancoval
vo štvrťfinále 21. miesto David Kováč (foto)
spomedzi 75 tanečníkov. V rovnakej kategórii skončil v osemfinále Patrik Budáč (foto) na
53. mieste. Spoločne to chlapci v kategórii hip
hop duo dospelí dotancovali až do štvrťfinále, kde obsadili 24. miesto spomedzi 72 dvojíc.
Juniorské zastúpenie sme mali v početnejšej kategórii hip hop duo, kde súťažilo až 80
dvojíc. Do osemfinále sa spolu pretancovali
Patrícia Gondášová (13 r.) a Oliver Slovák (15
r.) a odniesli si zo svojich prvých majstrovstiev
sveta 39. miesto.

FUTBAL TIPOS III. LIGA STRED

Futbalový štadión v Lučenci je už trochu modernejší. Prispel k tomu nový automatický zavlažovací systém. Mesto Lučenec i MŠK Novohrad
Lučenec od novinky očakávajú úsporu energií
a jednoduchšie i systematickejšie zavlažovanie.
Trávnik sa predtým polieval vodou z potoka pomocou hadíc a prenosných rozprašovačov. Celý
tento proces zaberal množstvo času a zavlažovanie nebolo rovnomerné.
V klube sú veľmi radi a vďační, že sa vedenie
27.10.2017
mesta postaralo o presun využitia tejto dotácie.
Automatické zavlažovanie by malo pribudnúť aj
LUČENEC - LIPT. HRÁDOK 0:2 (0:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jan- na vedľajšom tréningovom ihrisku. Túto investíkovič, Pipíška, Sarvaš - Majkút, Rác, Traj- ciu pokryjú futbalisti zo zdrojov klubu a mesto Lukovski, Tannhauser (71. Berky) - Mazur čenec. Zavedenie novinky sa financovalo zo zdro(61. Mészáros), Višič. Tréner: Csaba Tóth. jov Slovenského futbalového zväzu sumou 10880
Góly: 49. Lukáčik, 51. Janigloš (z 11m). ŽK: eur a mesto Lučenec prispelo sumou 3627 eur.
Vilhan, Jankovič, Pipíška, Višič. ČK: 47. Pipíška. Rozhodoval: Miloš Foltán. Divákov:
120 divákov.
OSTATNÉ VÝSLEDKY:
Martin - Námestovo 0:1, Žarnovica - Ružomberok B 0:0. Lipovská Štiavnica - Podbrezová B 0:4. Krásno - Zvolen 1:1, Oravské
Veselé - Rimavská Sobota 1:1, Fiľakovo - Čadca 3:1, Kalinovo - Poltár 3:2.
KONEČNÁ TABUĽKA
PO JESENNEJ ČASTI

O titul majstra sveta v jednotlivých kategóriách súťažilo 2590 tanečníkov z 34 štátov troch
kontinentov. Tanečné zápolenie sledovalo počas piatich dní vyše 5000 divákov. V celkovej
bilancii umiestnení všetkých krajín získalo
Slovensko 7. miesto úspešnosti.
„Konkurencia je na majstrovstvách sveta naozaj
obrovská. Veľkú nádej sme vkladali do dospeláckeho dua David & Patrik, žiaľ, kvôli zdravotným
dôvodom boli chalani diskvalifikovaní, nakoľko
nedotancovali poslednú minútu vo štvrťfinále.
Aj takúto príchuť má majstrovské zápolenie, kde
je maximálne nasadenie niekoľko dní. Napriek
tomu som hrdý na svojich zverencov a ďakujem
im za skvelú reprezentáciu. Rovnako ďakujem
aj mestu Lučenec, ktoré nás finančne podporilo, aby sme mohli vycestovať zbierať nové skúsenosti pre ďalšie príležitosti úspešnej reprezentácie.“ hodnotí tréner a vedúci Tanečnej školy
Wanted, Štefan Chlebo.
text: Tanečná škola Wanted

Pribudol nový automatický
systém zavlažovania

1. Ružomberok „B“
2. Rim. Sobota
3. Lipt. Hrádok
4. Fiľakovo
5. Zvolen
6. O. Veselé
7. Žarnovica
8. Kalinovo
9. Lučenec
10. Námestovo
11. Martin
12. Podbrezová „B“
13. Poltár
14. Krásno
15. Čadca
16. L. Štiavnica

15 10 3 2
15 10 3 2
15 10 2 3
15 9 2 4
15 7 4 4
15 6 6 3
15 6 4 5
15 6 4 5
15 6 1 8
15 5 3 7
15 5 2 8
15 4 4 7
15 5 1 9
15 3 2 10
15 2 4 9
15 3 1 11

38:15 
26:10 
29:15 
24:17 
16:13 
23:19 
23:18 
20:23 
13:24 
19:17 
21:24 
22:26 
20:28 
11:25 
14:26 
17:36 

33
33
32
29
25
24
22
22
19
18
17
16
16
11
10
10

Poďakovanie partnerom, ktorí podporujú
MŠK Novohrad Lučenec:
MESTO Lučenec, AUTOSPORTSZILAGYI, s.r.o. - Autorizovaný predajca automibilov FIAT Lučenec, EUROTELECOM s.r.o. - Autorizovaný predajca mobilných telefónov LENOVO Lučenec, MOTOREST HALIER, ENZO
SPORT, BEDOT s.r.o., SPOOL a.s., EuroAgro s.r.o Bušince, Elpo nabytok s.r.o Veľký Krtíš, OXYGEN CAFE
Lučenec, ERNSTPROFIL s.r.o., CUKRÁREŇ MOLNÁR
Lučenec, Reštaurácia Monikin dvor.
text a foto: Ján Šnúrik
zdroj: FB MŠK Novohrad Lučenec

Mestská liga
v malom futbale
11. KOLO 4.11.2018
YOUNG BOYS - HORNETS 2:2 (1:2)
Góly: Richard Slobodník, Tomáš Gombala
- Zdenko Kalamár, Peter Rutkaj.
TSV 1995 - THE SECRET 15:5 (7:1)
Góly: Peter Csaba 4, Andrej Kamendy 4,
Norbert Adamovič 3, Zoltán Csaba 2, Ivan
Slovák 2 - Martin Vysočan 5.
KERAM - OFK TOČNICA 3:3 (1:0)
Góly: Rudolf Becáni 2, Peter Šulek (1x vlastný) - Radoslav Máč 2. ŽK: Peter Šulek, Maroš
Varga - Michal Čeman.
HEY TAXI - TANTRUM 8:4 (3:4)
Góly: Daniel Melich 4, Martin Rác 3, Jakub
Antalič - Tomáš Poznán, Róbert Veg, Štefan
Kamenský, Tibor Mikuš. ŽK: Dušan Vojtek.
Tuborg - voľno.
10. KOLO 28.10.2018
TUBORG - KERAM 4:10 (1:2)
Góly: Patrik Šípoš 2, Erik Čonka, Roman
Šupina - Rudolf Becáni 4, Peter Šulek 3, Roman Prepelica ml. 2, Roman Prepelica st.
HORNETS - HEY TAXI 11:1 (3:0)
Góly: Tomáš Cerovský 4, Ondrej Berky 3,
Viktor Kováč 2, Peter Rutkaj - Martin Rác.

text: Ján Šnúrik
foto: FB MŠK Novohrad Lučenec

OFK TOČNICA - YOUNG BOYS 0:0
ŽK: Lukáš Ľalík.

TANTRUM - TSV 1995 4:8 (0:5)
Góly: Tibor Mikuš 2, Štefan Kamenský, Róbert Vég - Andrej Kamendy 3, Andrej Pipíška
Kynologický klub Agilis - Lučenec uskutoč2, Zoltán Csaba, Norbert Adamovič, Róbert
nil dňa 30. septembra 2018 klubové preteky
Rubint. The Secret - voľno.
vo výkone psov, podľa národného skúšobného poriadku BH-SK. Za krásneho počasia na- TABUĽKA
9 9 0 0 77:29 	
18
stúpilo 13 pretekárov z Lučenca a okresu. Pre- 1. TSV 1995
2. Keram
10 7 2 1 82:31 	
16
teky sa uskutočnili v areáli klubu. Psi museli
predviesť poslušnosť, napr. chôdza pri nohe
3. Hornets
10 5 2 3 55:39 	
12
a v skupinke osôb, privolanie, dlhodobé od- 4. Hey Taxi
10 6 0 4 50:47 	
12
loženie na mieste, odloženie za pochodu do
5. OFK Točnica
10 4 3 3 42:28 	
11
ľahu, ľahostajnosť k streľbe. Najpresnejšie cvi- 6. Young Boys
10 3 4 3 36:22 	
10
ky vykonala a umiestnila sa na 1. mieste suč7. Tuborg
9216
30:56 	
5
ka Bella - labrador so psovodom Diana Dan8. Tantrum
9108
19:72 	
2
ková, na 2. mieste skočila sučka Jerry - boxer
9. The Secret
9 0 0 9 30:97 	
0
so psovodom Eva Teleková a na 3. mieste sa
BUDÚCI PROGRAM 12. KOLA (11.11.):
umiestnil pes Axl - belgický ovčiak so psovoThe Secret - Hey Taxi (Keram), Hornets
dom Gabriel Fízel.
- Keram (Hey Taxi), OFK Točnica - Tuborg
(Young Boys), Tantrum - Young Boys (Tuborg), TSV 1995 - voľno.

Klubové preteky vo výkone psov

Spravodaj č. 5 ÚMF v Lučenci
ZO DŇA 29.10.2018
Rada zastavuje činnosť hráčovi Máriovi Čemanovi z mužstva OFK Točnica na jeden zápas nepodmienečne od 22.10.2018. Dôvod:
3x ŽK. Poplatok bol uhradený.
text a foto: Peter Dóža

text: Marián Šulek, predseda ÚMF
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Mimel víťazne

POVEDAL PO ZÁPASE:
Rudolf Jugo (tréner, BKM Lučenec): „Je
8. KOLO, 7.11.2018
ťažké hodnotiť tento zápas, pretože Žilina hrala veľmi dobre. Mali sme ťažké postupy v oboch
HANDLOVÁ - LUČENEC 74:84
smeroch. V obrane sa nám nedarilo a dopredu
(22:17, 13:22, 16:20, 23:25)
sme šli vždy priamočiaro. Žilina využila všetky
BKM: Shelton 25, Jacobs 20/2, Vranjes
chyby, ktoré sme im ponúkli. Naša realizácia hry
18/4, Agusi 10, Pipíška 4, Griffin jr. 4, Vubola veľmi zlá. Gratulujem Žiline k víťazstvu.“
kovič 3/1, Sarna 0. TH: 19/12 - 13/9. Fauly:
17 - 20. Trojky: 6 - 7. Rozhodovali: ŠarišTABUĽKA
ský, Doušek, Bartoš
Rudolf Jugo (tréner, BKM Lučenec):
1. Levice 		
853
684:615 
13
„Do Handlovej sme pricestovali zvíťaziť a ja
2. Žilina 		
752
608:550 
12
som vedel, že je otázkou času, kedy si pripíše3. Inter BA
651
499:427 
11
me premiérový triumf v sezóne. V úvodných
4.
Svit
		
7
4
3
571:357

11
kolách súťaže sme mali veľmi náročný žreb,
5. Prievidza
743
530:526 
11
no verím, že po tomto zápase budú naše vý-

6. KOLO, 27.10.2018
ŽILINA - LUČENEC 79:56
(16:8, 24:10, 21:17, 18:21)
BKM: Griffin 16, Shelton 11, Vranjes 9,
Agusi a Dratva 0 (Menashe 11, Jacobs 6, Sarna 3/1, Jackuliak 0). TH: 17/11 - 14/7. Fauly:
19 - 15. Trojky: 6 - 1. Rozhodovali: Kúkelčík,
Doušek, Turček.

6. Handlová

734

522:570 

10

7. Komárno

725

531:452 

9

8. Spišs. N/Ves

624

489:555 

8

9. Lučenec

716

502:584 

8

BUDÚCI PROGRAM

pavol hammel

M AT E R S K É C E N T R U M
M
KÉ CENTRUM
J AAT
H ÔEDRKS A
JAHÔDKA

v Leviciach

16:30
16:30

Slovenská basketbalová liga

kony stále lepšie.“
Branislav Pipíška (rozohrávač, BKM Lučenec): „Konečne sa nám podarilo zvíťaziť. Boli
sme koncentrovanejší ako domáci tím, to podľa
mňa rozhodlo. Konečne sme na palubovke plnili trénerové pokyny, ktoré nás priviedli k zaslúženému víťazstvu.“

www.lucenec.sk

2. 12. 2018 o 18:00
KINO APOLLO LUČENEC

Svoju sezónu už otvorili v najvyššej futsal lige
aj mladí hráči Mimel Lučenec do 20 rokov (foto).
Na prvý dvojzápas cestovali 6. novembra 2018
do neďalekých Levíc. Po dobrých výkonoch
na levickej palubovke si do tabuľky juniori
pripísali prvých 6 bodov.
LEVICE U20 - MIMEL LUČENEC 3:4

ĎUROŠÍK
ĎUROŠÍK
alebo na zbojnícku nôtu
alebo na zbojnícku nôtu

Divadlo Actores
Divadlo Actores
KINO APOLLO

Vstupné:
1,- €
KINO APOLLO
predpredaj:
a KINO APOLLO
Vstupné:
1,- MIC
€
predpredaj: MIC a KINO APOLLO

Vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu
za osudom
a vstúpte
Vydajte
sa szbojníka
nami naĎurošíka
dobrodružnú
cestudo
rozprávkového
svetaĎurošíka
popretkávaného
za
osudom zbojníka
a vstúptepiesňami
do
a tancom, zaodetého
do moderného folklórneho
rozprávkového
sveta popretkávaného
piesňami šatu.
Do
sveta čarovných
statočných
junákov, šatu.
a
tancom,
zaodetéhobytostí,
do moderného
folklórneho
dobrotivého
ľudu, ale
aj skúpych
zemepánov...
Do
sveta čarovných
bytostí,
statočných
junákov,
dobrotivého ľudu, ale aj skúpych zemepánov...

www.kultura.lucenec.sk
www.kultura.lucenec.sk

Vstupné: 17 eur. Predpredaj: MIC Lučenec,
www.kultura.lucenec.sk, www.predpredaj.sk, www.ticketportal.sk

B. BYSTRICA U20 - MIMEL LC U20 1:6

10.11.2018 o 18:00: Lučenec - Svit

Mesto Lučenec vás pozýva na koncert legendárnej slovenskej
hudobnej skupiny PRÚDY
Pavol Hammel a skupina Prúdy vyrážajú na The Best of Tour
2018. Turné bude oslavou 50. výročia od vydania zásadného albumu Zvoňte zvonky a zároveň sedemdesiatych narodenín speváka, skladateľa, hudobníka i maliara Pavla Hammela. Legendárne Prúdy vystúpia 2. decembra v kine Apollo, Lučenec. Na
turné sa skupina predstaví v aktuálne pozmenenej zostave: Pavol
Hammel (spev, vokály, španielska gitara a ústna harmonika), Fero
Griglák (gitary a vokál), Peter Preložník (klávesové nástroje), Igor
Teo Skovay (bicie a perkusie), Fedora Freša nahradí v kapele Anton Jaro, kontrabasista a basgitarista, ktorého prezývajú Toník.

DETSKÉ DIVADELNÉ
DETSKÉ DIVADELNÉ
PREDSTAVENIE
PREDSTAVENIE

9.11.2018
9.11.2018

Lučenec s prvým víťazstvom!
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text a foto: FB Mimel Lučenec

17.11.2018 o 18:00: Komárno - Lučenec
21.11.2018 o 18:00: Lučenec - Levice

text: Ján Šnúrik
foto: FB BKM Lučenec

BKM LUČENEC PODPORUJÚ:
mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., Transsilv s.r.o., D-Nábytok,
SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o.,
DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol. s.r.o.

1. VARTA futsal liga
27.10.2018, DOHRÁVKA 2. KOLA
MŠK ŽILINA - LUČENEC 2:6 (0:2)
MIMEL: Oberman, Klema, Mikuš - Fehérvári, Greško, Steinwandter, Sobral, Hricov, Petík, Luciano, Ferreira, Kulich. Tréner: Maroš
Berky. Góly: 38. Ďuratný, 39. Baranovič - 10.
Ribeiro, 17. a 35. Fehérvári, 24. Steinwandter,
28. Hricov, 33. Luciano. Rozdodovali: Botka,
Badura. Divákov: 150 divákov.
TABUĽKA
1. Mimel Lučenec 5 5 0 0

32:8 	

15

2. Pin. BA 1994

5401

30:11 

12

3. Wild Boys BA

5302

15:8 

9

4. Makro Žilina

4211

16:13 

7

5. Ban. Bystrica

6213

22:31 

7

6. Levice

4202

10:10 

6

7. MŠK Žilina

5113

15:29 

4

8. Trnava

5104

8:28 

3

9. Barabéri BA

5014

11:21 

1

BUDÚCI PROGRAM
9.11.2018 o 19:00
Lučenec - Banská Bystrica
16.11.2018 o 19:00
Lučenec - Levice
text: Ján Šnúrik

Pozvánka na exkluzívny

VIANOČNÝ KONCERT

27.11. lučenec

Americkí hudobníci - speváčka NATASCHA WRIGHT a klavirista a skladateľ ALFRED MCCRARY zahrajú a zaspievajú najväčšie
svetové hity, svetoznáme balady, vianočné piesne a koledy. Keďže
obaja sú členmi gospelovej formácie The McCrary’s, koncert obohatia aj gospelové skladby. A to všetko v sprievode slovenského
komorného kvarteta LA SPERANZA.

kino apollo 19:00

VSTUPENKY

Dátum: 14.12.2018. Čas: 19:00. Miesto: Synagóga Lučenec. Vstupné:
15 eur. Predpredaj: MIC Lučenec, Kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk
Generálny partner

Poďakovanie
Mesto Lučenec touto cestou ďakuje Fondu na podporu umenia
za príspevok z verejných zdrojov k Medzinárodnému novohradskému folklórnemu festivalu 2018 a firme THORMA Výroba, k.s.
Fiľakovo za podporu podujatia Dni mesta Lučenec 2018.
text: Stanislav Spišiak, ml.

Mediálny
partner

Partneri

Hlavní partneri
betamat

Zuzana Smatanová, ako stálica popovej scény, vyráža pri príležitosti 15-tich rokov pôsobenia na hudobnej scéne na dlhoočakávanné
turné po slovenských mestách. Speváčka, textárka, gitaristka a skladateľka s nezameniteľným rukopisom okrem najväčších hitov predstaví aj piesne z nového albumu spolu s pilotným singlom „Horou“.
Nenechajte si ujsť turné multiplatinovej speváčky Zuzany Smatanovej.
Dátum: 27.11.2018. Čas:19:00. Miesto: Kino Apollo. Vstupné: 14,90
eur. Predpredaj: MIC Lučenec, Kino Apollo, 13TY Zlatá ulička, www.
kultura.lucenec.sk, www.ticketportal.sk. Dĺžka podujatia: 120 minút.

LUČENEC
2018

NOVOHRADSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI BBSK,

MESTO LUČENEC,
OZ TIMRAVA,
ZO CSEMADOK LUČENEC

16 | pozvánky
16.10.

FENOMÉN BEDNÁRIK - výstava

17:00 - vernisáž
Novohradské múzeum a galéria

NOVOHRADSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

OTVORENIE DIVADELNEJ JESENE

V22.10.
ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI BBSK,

MESTO LUČENEC,
Panáčik a bábika - divadelné predstavenie pre najmenšie deti
09:00 hod.
Divadlo BST - Divadlo a deti (divadelné workshopy pre deti z DDS)
10:00TIMRAVA,
hod.
OZ
Šantenie v uliciach mesta - pozvánka na program Divadelnej jesene
14:00 hod.
Otvorenie
pri
Divadle BST a program na námestí
15:00 CSEMADOK
hod.
ZO
LUČENEC

23.10.

DS Timrava
Lučenec

ZURABÁJA /

7.11.
16.10.
11.11.

Slovenské divadlo
Vertigo Budapešť

DÁMSKA ŠATŇA

THÁLIA SZÍNHÁZ
DIVADLO THÁLIA Košice

22.10.
12.11.
09:00 hod.

Mestské divadlo
(HOMMAGE
Žilina
Panáčik a bábika - divadelné predstavenie pre najmenšie deti

Fialka z Montmartru

Divadlo BST - Divadlo a deti (divadelné workshopy pre deti z DDS)
ŠantenieHavran
v uliciach mesta - pozvánka na program Divadelnej jesene
Divadlo
Otvorenie Sobota
pri Divadle BST a program na námestí
Rimavská

16.11.
23.10.

DS
TAHU
DSNA
Timrava
Červený
LučenecKostelec

10:00 hod.

DS Timrava
Slovenské divadlo
Lučenec
Vertigo Budapešť

11.11.
26.11.

Divadlo
THÁLIACommedia
SZÍNHÁZ
Poprad
DIVADLO THÁLIA Košice

4.12.
14.11.

(O. Záhradník)

(A. Goldflam)

(Kálman Imre
- Julius Brammer
- Alfred Grünwald,
operett - opereta)
(P. Pavlac)

HLÚPY KUBO

21.11.
7.11.

1.12.
12.11.

ÉHO

OTVORENIE DIVADELNEJ JESENE
A HEGEROVÁ)
HANA

14:00 hod.
14.11.
15:00 hod.

Zenthe Ferenc Színház
Salgótarján (HU)
Mestské divadlo
Divadlo Ferenc Zenthe
Žilina (MR)
Salgótarján

DIVADLO
FLUENT
Divadlo Havran
PRODUCTION
Rimavská Sobota
Bratislava

(A. Anderle)

ZURABÁJA
Bosé
nohy v/parku
alebo Epitaf pre živého
ZURABÁJA /
DÁMSKA
ŠATŇA
alebo Epitaf
pre živého

(O. Záhradník)

(O. Záhradník)

A Montmartre-i
Skrotenie
zlejibolya
ženy
Fialka z Montmartru

(A. Goldflam)

Imre
(W. (Kálman
Shakespeare)
- Julius Brammer
- Alfred Grünwald,
operett - opereta)

A képzelt beteg

(HOMMAGE
A HEGEROVÁ)
HANA
- Zdravý
nemocný

(P.(Moliér)
Pavlac)

CHLIEB
MASLOM
HLÚPY SKUBO
“Ženy sa skrátka k mužom nehodia”

(A. Anderle)

DS NA TAHU
Sprievodné podujatia:
Červený Kostelec

(O. Záhradník)

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

26.11.

Divadlo Commedia

Predpredaj vstupeniek:
Poprad MIC Lučenec
S finančnou podporou:

Skrotenie zlej ženy

4.12.

A képzelt beteg

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
18:00 - Vstupné:
Divadlo B.S.Timravy
2,- €
Vstupné: 5,- €
18:00 -- Divadlo
Divadlo B.S.Timravy
B.S.Timravy
18:00
Predpredaj:
Vstupné: 3,-6,-€ €
Vstupné: 8,- €

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
18:00 Predpredaj:
- Divadlo B.S.Timravy
6,- €
Vstupné:
Vstupné: 7,8,- €€,
18:00 -- Divadlo
DivadloB.S.Timravy
B.S.Timravy
10:00
Predpredaj: 10,- €
Vstupné: 1,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 3,- €
09:00 - Divadlo B.S.Timravy
09:00 - Divadlo B.S.Timravy
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 2,- €

Vstupné: 3,- €
MEDIÁLNI PARTNERI:
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
REGIONÁLNY
Predpredaj:REKUS
6,- €KULTÚRNY SPRAVODAJCA
Vstupné: 8,- €,
SAMOSPRÁVNY KRAJ

CHLIEB S MASLOM

novohradské
osvetové
stredisko

18:00 - Divadlo B.S.Timravy

Predpredaj: 10,- €
Vstupné: 12,- €

“Ženy sa skrátka k mužom nehodia”

Komunálne voľ by 2018

Timravina studnička - celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy, Galaprogram
Detská improvizačná liga - regionálna súťaž členov DDS v improvizácii, workshop

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

18:00 -- Divadlo
Divadlo B.S.Timravy
B.S.Timravy
10:00
3,- €seniorov
Vstupné:Vstupné:
zdarma pre

BANSKOBYSTRICKÝ

(Moliér)

- Zdravý nemocný

Večer šansónov, workshopy, divadelné stretnutia

O
PNÉH

U
10:00 BE
- Divadlo
Z VST B.S.Timravy
Vstupné: 1,- €

18:00
- Divadlo
B.S.Timravy
Tlač: Novohradské
osvetové
stredisko Lučenec
- www.noslc.sk

Sprievodné podujatia:

23.11.
29.11.

Čas, miesto, vstupné:
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 7,- €

PLATIA AJ KULTÚRNE POUKAZY

ARTISTIC SEASONS / UMELECKÉ OBDOBIA
Zenthe Ferenc Színház

DIVADLO FLUENT
PRODUCTION
Bratislava

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 5,- €
17:00 - vernisáž
Novohradské
múzeum
a galéria
18:00 - Divadlo
B.S.Timravy
Predpredaj: 6,- €
Vstupné: 8,- €

(W. Shakespeare)

Our partners/Partneri projektu:
Salgótarján (HU)
Vertigo Szlovák SzínházDivadlo
(Hungary)
- www.slovaci.hu
Ferenc
Zenthe
Impuls Hradec Kralove,Salgótarján
the centre (MR)
of amateur culture (Czech republic), - www.impulshk.cz
Association of entertainers (Polan) - www.facebook.com “Stowaryszenie Animatorów Kultury”

1.12.

10:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: zdarma pre seniorov

Vstupné: 12,- €

Bosé nohy v parku
23.11.
Timravina studnička - celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy, Galaprogram
Detská improvizačná liga - regionálna súťaž členov DDS v improvizácii, workshop
29.11.
DS Timrava
ZURABÁJA
/
Večer
šansónov,
workshopy,
divadelné stretnutia
21.11. Lučenec
alebo Epitaf pre živého
16.11.

Čas, miesto, vstupné:

STUPN
BEZ V

alebo Epitaf pre živého

- výstava
FENOMÉN BEDNÁRIK
A Montmartre-i
ibolya

LUČENEC
2018

09:00 - Divadlo B.S.Timravy
09:00 - Divadlo B.S.Timravy

PLATIA AJ KULTÚRNE POUKAZY

Budú sa konať 10. novembra 2018. Lučenčania si vyberajú nielen
MEDIÁLNI PARTNERI:
S finančnou podporou: ARTISTIC SEASONS / UMELECKÉ OBDOBIA
primátora, ale aj poslancov do mestského zastupiteľstva. Volebné
REKUS
miestnosti budú otvorené od siedmej hodiny rána do desiatej večer.
Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ale aj cudzinec, ktorý má
v obci trvalý pobyt. Dostaviť sa treba do volebnej miestnosti v meste
Lučenec, nie je teda možné hlasovať zo zahraničia ani z iného miesta na Slovensku. Pri príchode sa musí každý preukázať občianskym
preukazom alebo dokladom o pobyte, ktorý predkladajú cudzinci.
Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec

Our partners/Partneri projektu:
Vertigo Szlovák Színház (Hungary) - www.slovaci.hu
Impuls Hradec Kralove, the centre of amateur culture (Czech republic), - www.impulshk.cz
Association of entertainers (Polan) - www.facebook.com “Stowaryszenie Animatorów Kultury”

Tlač: Novohradské osvetové stredisko Lučenec - www.noslc.sk

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

novohradské
osvetové
stredisko

REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA

V siedmich volebných obvodoch môžete voliť primátora mesta
Lučenec a 21 poslancov do Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

Pripravujeme pre vás súťaž a zbierku
• Mesto Lučenec, MO ŽIVENA • Zapojte sa do súťaže o Najkrajšiu
vyhlasujú súťaž vo vlastnej tvorbe vianočnú ozdobu
Výnimočné Vianoce

PROPOZÍCIE NA STRÁNKE MESTA www.lucenec.sk

Nakúpte a vyhrajte hodnotné ceny
v priebehu VÍKENDU ZLIAV 24. – 25. 11.
15:00 − 17:00 - autogramiáda OTECKOVIA

25. NOVEMBRA
od 13:30

