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Výborné výkony, známi športovci aj nová kniha
dvojtýždenník mesta Lučenec | ročník 15 | číslo 8 | náklad 11 200 ks | distribuované zdarma

Devätnásť certifikátov
už má svojich majiteľov

Počas veľkonočných trhov primátorka mesta Lučenec a predsedníčka združenia Región Neogradiensis, z. p. o., Alexandra Pivková
už po tretíkrát slávnostne odovzdala certifikáty „Regionálny produkt Novohrad“ devätnástim šikovným výrobcom a remeselníkom
z Novohradu. Všetky certifikované regionálne produkty sú pre zákazníka zárukou kvality, ktorá pochádza z nášho regiónu a reprezentuje ho, vyrobil ich náš remeselník či výrobca z predovšetkým z našich surovín tradičným spôsobom s podielom ručnej práce. Udelenie
značky garantuje aj dodržanie podmienok environmentálnych zásad.
Niektorí novocertifkovaní výrobcovia a remeselníci sa počas
veľkonočného jarmoku prezentovali. Mohli ste si zakúpiť vyšívané tašky od šikovných žien
z Rapoviec, prípadne ochutnať
pred vami upečený „Cigánsky
chlieb Bodák“ s domácou masťou,
cibuľkou a vyškvarenou slaninkou.
Za obidva produkty získala certifikát obec Rapovce. Na trhoch ste
si mohli zakúpiť aj Novohradský
nôž od Roberta Kováčika z Tomášoviec, úžitkovú keramiku od Veroniky Sarvašovej z Kotmanovej,

ochutnať víno z čiernych ríbezlí
s medom od Gabriela Oravca zo
Želoviec, či obdivovať i kúpiť výšivky Janky Slávikovej z Lučenca.
V súčasnosti už máme certifikovaných 43 regionálnych produktov, v lete združenie pripravuje
nový katalóg všetkých certifikovaných produktov Novohradu. Najbližšie si regionálne produkty od našich certifikovaných
výrobcov a remeselníkov môžete zakúpiť na furmansko - remeselnom dni 27.4.2019 na Ľadove,
kde vás srdečne pozývame.

08

18.4.2019

18. apríl 2019

text: Henrieta Čemanová
foto: Monika Nagyová

CERTIFIKOVANÍ PREDAJCOVIA:
GABRIEL ORAVEC GA - BOR:
Vína z čiernych ríbezlí s medom
OBEC RAPOVCE:
Vyšívané ľanové tašky
a Cigánsky chlieb „BODÁK“

JANKA SLÁVIKOVÁ:
Vzory z novohradských
kabaníc aplikované na rôznych
odevných výrobkoch

EVA SRNÍKOVÁ:
Keramika z Novohradu

ANNA RECHTORÍKOVÁ:
Drotárske výrobky, Výrobky
zo šúpolia

VIKTÓRIA POLIAČIKOVÁ:
Vyšívaný šperk z Novohradu

AGRO - IPEĽ SPOL. S.R.O.:
Holišské mäsové výrobky

MONIKA TOKAJOVÁ:
Úžitkové látkové
a dekoratívne predmety

BENKO PÁL:
Maľované stropné kostolné
kazety, Maľované nástenné
tabuľky s citátmi z Biblie

VERONIKA SARVAŠOVÁ,
SARA SK-EU, s. r. o.:
Úžitková keramika

ĽUBICA HANESOVÁ:
Dekoratívne medovníky

MONIKA ALBERTIOVÁ:
Podplameník, Koláče
- zavináče, Čír

MÁRIA JOKLOVÁ:
Maľovaná ľudová
architektúra Novohradu

PEKÁREŇ KLÁSOK, S. R. O.:
Kváskový chlieb, Kváskové
špaldové žemle, Kváskový
špaldový závin s orechovou
náplňou

ZUZANA KAŠŠOVÁ:
Bylinkový pleťový krém

ROBERT KOVÁČIK:
Novohradský nôž

MILAN SABÓ:
Med kvetový lesný
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Primátorka na obhliadke
lokalít mesta

V mesiaci apríl 2019 bola za účasti primátorky mesta Alexandry
Pivkovej a ostatných zástupcov Mestského úradu Lučenec vykonaná obhliadka lokalít mesta. Konkrétne sa jednalo najmä o sídliská Štvrť M. R. Štefánika, Ul. novohradská, Ul. partizánska, centrum mesta a pod.

- oprava cesty pokládkou súvisléMesto Lučenec vo vyššie uveho asfaltového krytu na Ul. miedených lokalitách a v ich okolí
ru pri križovatke s Ul. J. Kráľa
zabezpečovalo za posledné ob- oprava poškodeného chodníka
dobie nasledovné úpravy:
z betónových kociek vo Štvrti
- realizácia projektu obnovy det- M. R. Štefánika pri MŠ
ského ihriska vo Štvrti M. R. Šte- - oprava chodníka na Zvolenskej
fánika (pri Divadle B. S. Timra- ceste pred križovatkou s Ul. mieru a za kruhovou križovatkou
vy) spolu s riešením osvetlenia
- realizácia zhotoveného projek- - zhotovenie odvodnenia v prvom
vnútrobloku Ul. Ľ. Štúra
tu centrálneho detského ihriska
vo vnútrobloku Ul. novohradská - umiestnenie a rozšírenie kvetinovej výzdoby (surfínie) na stĺpoch
(neďaleko MŠ na zelenej ploche)
a odstraňovanie starých poško- osvetlenia - napr. Námestie republiky, T. G. Masaryka, Novodených prvkov. Všetko po dohode
hradská, J. Kármána, Železničná,
a výstupoch z domových schôdzí
Jókaiho, Zvolenská cesta, M. Rá- doplnenie nových pohybových
a hracích prvkov pre deti na Ná- zusa, Partizánska
- rekonštrukcia a dopĺňanie detmestí republiky
-rekonštrukcia Ul. železničná (ces- ských prvkov na detskom ihrista, chodníky, parkovanie, osvet- ku na Námestí republiky spolu s riešením dopadových plôch
lenie a pod.)
- rekonštrukcia Ul. Jókaiho (ces- - zriadenie zvlhčovacieho zariata, chodníky, parkovanie, osvet- denia spolu s kvetináčmi na Námestí republiky
lenie a pod.)
- doplnenie osvetlenia a mobiliá- - osadenie elektronickej informačru (filmová lavička, premietačka, nej tabule na Námestí republiky
nápis kino Apollo) pri zrekon- - zabezpečovanie nových svetelštruovaných spevnených plo- ných bodov - Ul. novohradská
pri kine Apollo, za MsÚ Lučenec,
chách na Ul. novohradská pred
križovatka M. Rázusa x Ul. nokinom Apollo
- rekonštrukcia chodníka na Ul. vohradská (pri daňovom úrade),
partizánska (pri materskej ško- vnútroblok Kuzmányho, Partizánska cesta 3 - 13, vnútroblok
le) a pri PJ Pštros
- participácia mesta na rekonštruk- M. Rázusa a pod.
cii ŽSR stanice a okolitých plôch - realizácia polopodzemných

kontajnerových stojísk (pilotný
projekt) pri bytovom dome Ul.
novohradská č. 10
- zhotovovanie nových prekrytých
uzamykateľných kontajnerových
stanovíšť v meste – v rámci predmetného obvodu, napr. na Námestí republiky č. 2, Ul. mieru (vnútrobolok), Štvrť M. R. Štefánika,
Ul. partizánska, Ľ. Štúra a pod.
- rekonštrukcia kontajnerových
stanovíšť vo vnútrobloku Ul. K.
Kuzmányho
- výmena poškodených odpadkových košov a dopĺňanie za nové
na Ul. železničná, Dr. Vodu, Ul.
novohradská a pod.
- zvýšenie cyklu vývozov separovaných zložiek odpadu a objemného odpadu
- dopĺňanie novej vianočnej, veľkonočnej výzdoby na Námestí republiky (3D kreslo, košík s kraslicami a pod.)
V predmetných lokalitách
v tomto čase zabezpečujeme,
resp. plánujeme:
- rekonštrukcia ďalšej etapy Ul. Jókaiho v úseku od Ul. železničná po Ul.
Sládkovičova
- príprava k realizácii stavby podľa
vyhotovenej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútroblokovej cesty, chodníkov, odvodnenia a parkovacích plôch vo Štvrti
M. R. Štefánika 16 - 21
- príprava k realizácii stavby podľa
vyhotovenej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútroblokovej cesty, chodníkov, odvodnenia a parkovacích plôch za tzv.
Čínskym múrom
- príprava projektovej dokumentácie

na revitalizáciu tzv. Predstaničného námestia na Ul. Kpt. Nálepku
spolu s prepojením Ul. Lermontova
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na úpravu a rozšírenie
jestvujúceho parkoviska vo Štvrti
M. R. Štefánika (pri kotolni)
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu troch parkovísk a okolia Ul. M. Rázusa (pri
Matici slovenskej a budove Ipeľských tehelní)
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ul.
novohradská (cesta, chodníky,
osvetlenie)
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ul. mieru
(cesta, chodníky, osvetlenie)
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie parkoviska pri bytovom dome Ul. partizánska č. 3-13
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu spevnených plôch za bytovým domom
Námestie republiky č. 6-14
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na dobudovanie chodníka na
Ul. Ľ. Podjavorinskej
- vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ul. Dr.
Herza (ďalšia etapa)
- participácia na vybudovaní predajne Farmfoods pri OD Prior
- opraviť ďalšie výtlky podľa potreby a harmonogramu v rámci predmetných lokalít
- pokračovať v zhotovení prestrešených kontajnerových stanovíšť
s uzamykaním a polopodzemných
kontajnerových stanovíšť v meste
(napr. M. Rázusa č. 34-44, Erenburgova č. 22-28, Bernoláka 1-7 a pod.)
- úprava verejných priestranstiev
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v lokalite Ul. novohradská 22, Bernoláka 1-7, M. R. Štefánika 10 so
zameraním na vytvorenie priestoru pre oddych (lavičky, stromy,
koše a pod.)
- odstrániť staré detské prvky z lokality M. R. Štefánika č. 15, odstrániť
staré pieskovisko, opraviť lavičky,
riešiť možnosť osadenia fit prvkov,
resp. workoutových prvkov
- pokračovať v orezávkach topoľov v
stredovom páse na Ul. novohradská
- zabezpečovať ďalšie čistenie upchatých dažďových vpustí
- ďalšia úprava vzrastlej zelene, orezávanie stromov a kríkov, taktiež
výsadba stromov a kríkov
- výsadba kvetinových záhonov,
umiestňovanie surfínií a pod.
- výmena poškodených a dopĺňanie nových betónových odpadkových košov.
- zabezpečenie opráv zvislého dopravného značenia a dopĺňanie
nového DZ, taktiež obnova starého vodorovného dopravného
značenia
- vyhradzovanie parkovacích miest
pre osoby pohybovo postihnuté
v predmetných lokalitách
- oprava, výmena a dopĺňanie lavičiek
Okrem vykonaných prác a činností boli počas obhliadky zistené nasledovné nedostatky, požiadavky obyvateľov a prijaté
opatrenia na zveľadenie kontrolovaných lokalít:
- operatívne riešiť v spolupráci
s mestskou políciou skládku odpadu pri kontajnerovom stanovišti bytového domu Námestie
republiky 6-14
- operatívne doplniť plachty na
prestrešenie v detskom ihrisku
Štvrte M. R. Štefánika
- odstrániť staré detské prvky z lokality vnútroblok Bernoláka, Štúra, M. R. Štefánika č. 15
- riešiť ukladací priestor pre knihy a časopisy na detskom ihrisku M. R. Štefánika
- opraviť poškodené čadičové kocky pri Slovenskej sporiteľni
- odviezť kopu rastlinného odpadu z Námestia republiky

text: Róbert Ladoš
foto: Ján Šnúrik

OZNAM O VÝVOZE
ODPADU POČAS
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
2019
Mesto Lučenec oznamuje
obyvateľom mesta termíny vývozov komunálneho odpadu počas
veľkonočných
sviatkov 2019.

VÝZVA OBČANOM:

Pripojte sa ku skrášleniu
svojho okolia!
Aktivity pri príležitosti Dňa Zeme a vody v dňoch 24. - 27. apríla 2019
Podujatie, venované všetkým obyvateľom mesta Lučenec, ktorí to
so skrášľovaním životného prostredia myslia vážne (bližšie info viď
ďalej). Aj tentokrát sa organizátori podujatia rozhodli pre krásny areál mestského parku dňa 26. apríla 2019 (v piatok) v čase od 9:00 do
12:00. Centrom diania väčšiny aktivít bude okolie altánku.

PROGRAM
• Súťaže pre deti materských
škôl (žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej Lučenec) • Súťaž
9-členných družstiev + pedagóg
Od rodinných domov budú
s tematikou ochrany ohrozených
vývozy odpadu realizované
druhov (CVČ Magnet): ochrana
nasledovne:
ohrozených druhov (rastlín aj
DŇA 18.4.2019 (ŠTVRTOK)
živočíchov). Cieľ - spomaliť ich
- vývoz zmesového komunálneho vymieranie. Objavuje sa probodpadu - kuka sudov v zmysle lém miznutia biodiverzity z miest
harmonogramov
(Správa Chránenej oblasti Cero- náhradný vývoz zmesového ko- vá vrchovina) • Prezentácia lemunálneho odpadu - kuka sudov sov na Slovensku v stánku (Lesy
zo dňa 19.4.2019 (piatok)
SR, š.p.) • Čítanie a kreslenie
detí v rámci projektu Les ukrytý
DŇA 23.4.2019 (UTOROK)
- vývoz zmesového komunálneho v knihe (Novohradská knižnica) •
odpadu - kuka sudov v zmysle Ukážky techniky - kráčajúci bager
MENZI MUCK na svahu a v koryharmonogramov
te Tuhárskeho potoka vedľa amOd bytových domov budú fiteátra v blízkosti premostenia
vývozy odpadu realizované pre peších (Správa povodia horného Ipľa) • Ukážky techniky na
nasledovne:
parkovisku pred mestským parDŇA 18.4.2019 (ŠTVRTOK)
kom a pred SPŠ stavebnou (Me- náhradný vývoz zmesového kopos, s.r.o.).
munálneho odpadu z 1100-litrových nádob zo dňa 19.4.2019
UPRATOVANIE...
(piatok)
...v meste Lučenec počas týž-

EME A VOD
ŇZ
Y
DE

ku skrášleniu mesta, ktorá prebehne v sobotu 27. apríla 2019.
Organizátori budú vyhodnocovať
najkrajšiu zmenu pred/po upratovaní a najlepší budú ocenení víkendovým vstupom zadarmo do
Novolandie Rapovce.
PARTNERI
Správa povodia horného Ipľa
Lučenec • Štátna ochrana prírody SR • Správa Chránenej oblasti
Cerová vrchovina • Domov sociálnych služieb Libertas Lučenec
• MEPOS, s.r.o. Lučenec • ENVI-PAK a.s. • SVP, š.p. • Stredná
odborná škola pedagogická Lučenec • Centrum voľného času
Magnet Lučenec • Mestské lesy
Lučenec, s.r.o. • Lesy SR š.p. •
Novohrad-Nógrád glob. geopark
UNESCO • Novohradská knižnica Lučenec • Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický
Novohrad a Podpoľanie.

dňa aktivít prebehne v areáloch
(okolí) materských, základných,
MIMORIADNY VÝVOZ:
stredných škôl, denných centier
- zmesového komunálneho odpadu
seniorov, DSS Libertas. Aj v tomz 1100-litrových zberných nádob,
to roku budú zamestnanci mest- veľkoobjemových kontajnerov
ského úradu zapojení do zlepšoa polopodzemných kontajnerov
SPRIEVODNÉ PODUJATIE
vania stavu životného prostredia
na území celého mesta
Rozvojová agentúra Banskov meste. V ostatných rokoch za- odvoz objemného odpadu od konbystrického kraja, n.o., a Oblastmestnanci čistili čierne skládtajnerových stanovíšť
ná organizácia cestovného ruchu
ky, tentokrát sa však zamerajú
Turistický
Novohrad a PodpoľaDŇA 23.4.2019 (UTOROK)
na úpravu mestských cintorínov.
nie
vás
pozývajú
na jarnú grunto- náhradný vývoz zmesového ko- Zároveň mesto Lučenec vyzývačku
v
Banskobystrickom
kraji.
munálneho odpadu z 1100-lit- va obyvateľov, aby si našli čas
Pod
názvom
Čistím,
čistíš,
dýcharových zberných nádob zo dňa a počas aktivít, súvisiacich so
me Lučenec sa uskutoční čistiaca
22.4.2019 (pondelok)
svetovým Dňom Zeme sa zapoprechádzka
trasou bojiska Bitky
- náhradný vývoz veľkoobjemových jili do upratovania a skrášľovapri
Lučenci
Malej Vsi. Stretnukontajnerov a polopodzemných nia svojho okolia.
tie
záujemcov
je 26. apríla 2019
kontajnerov zo dňa 22.4.2019
o
10:00
na
autobusovej
zastávke
PRILOŽ RUKU
(pondelok)
v
Malej
Vsi.
KU SKRÁŠLENIU MESTA
DŇA 20.04.2019 (SOBOTA)

text: Jarmila Fekiačová

Mesto Lučenec v spolupráci
s OZ Novohrad opätovne vyhlasuje súťaž pod názvom Prilož ruku

text: Ján Šnúrik
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Z BLÍZKA/Z ĎALEKA

INÉ RUMUNSKO

Mesto Lučenec, LUKUS v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec a Veľvyslanectvom Rumunskej republiky na Slovensku pripravilo podujatie v Mestskom múzeu Lučenec „Z BLÍZKA/Z ĎALEKA - Iné Rumunsko“. Zámerom podujatia je prezentovať
národnostné menšiny žijúce v meste Lučenec, cudzincov a ich kultúru a tiež prezentovať predsedajúcu krajinu v Rade Európskej únii.

MESTSKÉ MÚZEUM LUČENEC

Vzácna návšteva
V minulých dňoch sme v Mestskom múzeu Lučenec privítali
vzácnu návštevu z Kanady, vnučku významnej lučeneckej osobnosti Juraja Rakottyayho. Katarína Baraz, rodená Rakottyay si
prezrela stálu expozíciu venovanú smaltovni starého otca. Počas rozhovoru sme sa dozvedeli
ďalšie zaujímavé informácie o jej
rodine a ich životných osudoch,
o ktoré sa samozrejme s návštevníkmi podelíme.

text a foto: Katarína Damjanovová

Katarína Baraz, rod. Rakottyay
(v strede), v sprievode Andrey
Moravčíkovej, vedúcej Mestského
múzea a Štefana Böszörményiho.

Regionálne kolá Mladý Európan
Pozeraním dokumentárnych filmov, cestovaním rozširujeme svoje obzory, spoznávame kraje blízke
i ďaleké, zoznamujeme sa s ich životom, načítavame emócie. Nezaplatiteľným sa stáva, keď sa osobne
zoznámime s ich obyvateľmi, kultúrou, zvykmi, hudbou či gastronómiou. O to vzácnejšie je priblížiť
cudzie kraje tu, len niekoľko krokov
od svojho domova. Príjemne sme
prekvapení, keď sa jedná o môjho suseda, ktorého meno znie tak
trošku exoticky.
Panelová výstava „Veľké zjednotenie. Od víťazstva v prvej svetovej
vojne po korunováciu panovníkov
Veľkého Rumunska“ ponúka dobové a doteraz zriedka zverejňované snímky zobrazujúce nasadenie
kráľa Ferdinanda a kráľovnej Márie v kľúčových dejinných momentoch, ktoré viedli k ukončeniu prvej
svetovej vojny a rozhodli o zjednotení Rumunska. Na slávnostnom
otvorení výstavy sa zúčastnila aj
jej excelencia veľvyslankyňa Rumunska na Slovenku Steluţa Arhire.
OTVÁRACIE HODINY
MESTSKÉHO MÚZEA LUČENEC
A SYNAGÓGY POČAS
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

19. 4.: piatok - zatvorené
20. 4.: sobota - od 14:00 do 17:00
21. 4.: nedeľa - od 14:00 do 17:00
22.4.: pondelok - zatvorené

Príjemné poludnie spestril hudobno-tanečným programom folklórny súbor MESESUL, reprezentujúci Salajskú župu. Podujatie bude
pokračovať od 25. apríla výstavou
„Ozbrojené sily Rumunska pri oslobodzovaní Slovenska, január - máj
1945“. Tretinu Slovenska oslobodili Rumuni a neoddeliteľne patria k
oslobodeniu Lučenca. Len na okraj,
štatistický údaj uvádza, že pri oslobodzovaní mesta Lučenec padlo 146
sovietskych vojakov, 196 Rumunov, 55 Maďarov a 165 nemeckých
vojakov. Podujatie Iné Rumunsko
bude v mesiacoch apríl a máj dopĺňať niekoľko sprievodných akcií ,
napr. premietanie dokumentárneho filmu Neskrotné Rumunsko vo
výstavnej sále.
Dňa 25. apríla (vo štvrtok) sa
uskutoční beseda s národným cyklokoordinátorom Petrom Klučkom
„Z Bratislavy po Čierne more na
dvoch kolesách“. Určite pre malých návštevníkov bude lákadlom
tvorivá dielňa venovaná zatracovanému hrdinovi Rumunska grófovi Vladovi Drakulovi v mesiaci máj.
Bližšie informácie k ponúkaným
podujatiam bude Mestské múzeum Lučenec dávať na vedomie verejnosti v Mestských novinách na
plagátoch a na facebooku Radnica
Mestské múzeum Lučenec.
text: Andrea Moravčíková
foto: Peter Kollár

Finalisti z okresného kola v Lučenci.
Regionálne kolá vedomostnej
súťaže Mladý Európan 2019 organizovalo Informačné centrum
Europe Direct v spolupráci s partnermi dňa 2. apríla 2019 v Lučenci
a 5. apríla 2019 v Banskej Bystrici pre študentov druhých a/alebo
tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl v rámci Banskobystrického kraja.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva
Európskej únie medzi študentmi
stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti
o histórii, geografii, osobnostiach
a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Záštitu nad súťažou
v roku 2019 prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Súťaž sa
realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR.
Partnerom súťaže je Úrad vlády
SR. Súťaž prebiehala v troch súťažných kolách, prvé kolo - vedomostný test, druhé kolo - jazyková

súťaž v správnom vyplnení jazykovej krížovky a tretie kolo/finále
bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami z nasledovných oblastí: kvíz
s kategóriami osobnosti, symboly
a dominanty EÚ.
Celkové výsledky regionálnych
kôl boli nasledovné:
Regionálne kolo v Lučenci:
1. miesto Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec, 2. Obchodná akadémia, Lučenec, 3. Súkromné gymnázium, Lučenec.
Regionálne kolo v Banskej Bystrici: 1. Gymnázium J. Chalupku,
Brezno, 2. Gymnázium A. Kmeťa,
Banská Štiavnica, 3. Gymnázium
Ľ. Štúra, Zvolen.
Víťazom regionálnych kôl srdečne blahoželáme a držíme im palce v národnom kole súťaže Mladý
Európan 2019, ktoré sa uskutoční
13.6.2019 v Košiciach.
text: Michaela Hrnčiarová
foto: Tímea Gondová
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DISKUSIA SO ŠTUDENTMI

„Európska únia
a my v roku 2019“

Informačné centrum Europe Direct zorganizovalo podujatie „EÚ a my v roku 2019“,
ktoré sa uskutočnilo 22. marca 2019 na pôde
Gymnázia J. Chalupku v Brezne. Študenti gymnázia sa mali možnosť dozvedieť viac o aktuálnom dianí v EÚ, stratégiách EÚ, téme
brexitu v EÚ, o téme volieb do Európskeho
parlamentu v roku 2019 a tiež o aktuálnych
výročiach SR – 10 rokov využívania EURA
a 15 rokov vstupu SR do EÚ.
Na záver diskusie prebiehal kvíz o všeobecných znalostiach EÚ. Na aktívnych študentov čakali odmeny, ktoré poskytlo Informačné
centrum Europe Direct a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.
text: Michaela Hrnčiarová
foto: Tímea Gondová

Informatika s Emilom
„Lektori uviedli, že ak nás týmto spracovaním informatiky nezaujmú, tak niekde urobili
chybu. Neurobili ani len malý krok vedľa, nie
to ešte nejakú chybu!“

„Zaslúžilým pedagógom patrí náš obdiv a uznanie...“
Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve ocenilo 25. marca 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri
príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si na už tradičnej slávnosti v Bratislave prevzali veľkú a malú medailu sv. Gorazda aj dve Lučenčanky.
• Za dlhoročnú prácu v Celoštátnej odbornej
komisii Olympiády v ruskom jazyku a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou
mládežou si prevzala VEĽKÚ MEDAILU sv.
Gorazda Mária Matušková z Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci.
• Za dlhoročný humánny a tvorivý prístup vo
výchovno-vzdelávacom procese, za významný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy
a vzdelávania bola ocenená MALOU MEDAILOU sv. Gorazda Soňa Pinzíková zo Základnej školy, Ulica Vajanského v Lučenci.
„Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko
vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky
a hodnoty,“ uviedla Martina Lubyová. Morálne
ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia
v rezorte a existujú od roku 1999.
Rozhovor so Soňou Pinzíkovou - Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Dostali ste od ministerky školstva významné ocenenie, aký máte pocit z tohto uznania?
„Som nesmierne vďačná a poctená, že sa mi
v podstate na sklonku mojej pedagogickej kariéry dostalo takéhoto ocenenia, ale učiteľ na
tom nie je závislý, pre učiteľa je poďakovaním
každodenný úsmev detí alebo radosť z toho, čo
sme pre ne spravili.“

Foto z oceňovania, zľava: Soňa Pinzíková,
Martina Lubyová, Jana Kamenská.
Myslíte si, že je vaša práca dostatočne
oceňovaná?
„Čím ďalej, tým viac s tým majú učitelia problémy, aby vedeli zvládať aj to, čo sa v škole deje
so žiakmi, ktorí sú dnes trošku iní, ako bývali
voľakedy, a na druhej strane aj s rodičmi, ktorí tiež sú na inej úrovni, ako sme boli zvyknutí. Majstrovstvo učiteľa je práve v tom, zvládnuť tieto dva protipóly a vyjsť z toho ako šťastný
a spokojný človek.“
Odporúčali by ste mladým ľudom ísť študovať pedagogiku?
„Je to povolanie na celý život a jedno z mála
povolaní, ktoré sa musí robiť naozaj. Tu sa nedá
hrať. Pretože, ak si kúpite chlieb alebo mlieko
v obchode, kde vám ho predá usmievavá alebo
nahnevaná predavačka, vždy vám chutí rovnako. Ale učiteľ, ktorý má formovať malého žiačika
a odovzdať sa mu celý, to jednoducho hrať nemôže, veľmi rýchlo sa ukáže, že to nie je pravé
a úprimné. A práve preto je toto povolanie dôležité a také náročné.“
text: Tereza Szalaiová
foto: MŠVVaŠ SR

Dňa 15. marca 2019 sa na ZŠ M. R. ŠtefániKulichová. Na celoslovenskom kole sme mali
ka v Lučenci pod záštitou INDÍCIE uskutočnisilného
favorita vlaňajšieho víťaza 6. ročníka
lo vzdelávanie zamerané na inovácie v oblasLogickej
olympiády, štvrtáka Jakubka Dzúra,
ti výučby informatiky na 1. stupni. Ivan Kalaš
ktorý
ani
tento rok nesklamal a získal krása Andrej Blaho, vynikajúci odborníci v oblasti
ne
2.miesto
vo svojej kategórii. Jakub súťadidaktiky informatiky, prezentovali dvadsiatžil
v
testovaní
logiky vo svojej kategórii spoke učiteľov informatiky výučbový program pre
lu
s
päťdesiatimi
žiakmi z celého Slovenska.
3. ročník Informatika s Emilom.
Jeho
opätovný
úspech
je dôkazom toho, že
Predstavili vypracovanú metodiku, softvér
keď
sa
skĺbi
nadanie
žiaka,
správny prístup
a pracovný zošit nabitý nápadmi. Žiaci počas
školy
a
podpora
rodičov,
výsledky
sa určite
vyučovania pracujú s tabletmi a vo dvojiciach,
dostavia.
Jeho
logické
úvahy
prekvapia
mnoúlohy sú hravé a užitočné. Zúčastnení pedagóhokrát
aj
nás
učiteľov.
Má
výbornú
podporu
govia hodnotili výučbový program a jeho prív rodine, skvelých rodičov, ktorí mu pomáhanos pozitívne, priam odchádzali zo vzdelávania
Naša škola ZŠ Haličská cesta 7 je známa už jú rozvíjať jeho logické a matematické schopnadšení! „Musím pochváliť celý tím, ktorý praniekoľko rokov svojím individuálnym prístu- nosti. Veríme, že Jakub bude naďalej reprecoval na tomto softvéri, zošite a metodike. Pre
pom k intelektovo nadaným žiakom. V stredu zentovať školu, ako aj mesto Lučenec a jeho
učiteľa to bude znamenať radosť učiť s minimál12. marca sa konal 7. ročník celoslovenského bystrú hlavičku opäť nič nezastaví. A možnou prípravou a pre žiakov hranie na informakola Logickej olympiády v Prešove, na ktorej no nám v našom malom meste vyrastá malý
tike bez pocitu, že sa vlastne učia programovať,“
sa naši žiaci pravidelne zúčastňujú. Zo škol- génius, na ktorého budeme všetci raz pyšní.
zhodnotila vzdelávanie jedna z jeho účastníčok.
ského kola z 27 žiakov s nadaním postúpili
z 1. kategórie žiaci 1.- 4. roč. Jakub Dzúr a
Martina
Kulichová. V druhej kategórii (5.- 9
text: Gabriela Šagátová
text: Gabriela Aláčová
roč.) reprezentovali školu H. Haláková a N.

Jakub Dzúr úspešný
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Príbeh Labutieho jazera
v lučeneckom divadle

S príchodom mája, mesiaca lásky,
k nám prichádza aj dávny zvyk

Stavanie májov, stromov je oddávna symbolom víťazstva jari nad
herci a speváci, ale prevažne roztomilé malé i grandiózne staršie zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.
tanečnice. Pôsobivý výkon podala Zvyk prejaviť lásku svojej milej postaveným májom a tým jej dať
najmä trinásťročná primabalerína najavo nielen svoju lásku, ale aj sľub manželstva, to nám ostalo
Liliana Szabová (foto) z Fiľakova, a tento zvyk sa zachováva doteraz ako jeden z krásnych tradičktorej nesporný talent predurču- ných jarných obradov. Dnešné stavanie májov je už bez tajností,
je umeleckú kariéru snáď aj mimo je to tradícia, ktorú sa však oplatí zachovať a udržiavať. Stavanie
okresu a kraja. Skvele zvládla ná- májov v Lučenci prebieha tradične pred Divadlom B. S. Timravy,
ročnú hlavnú postavu čiernej i bielej pred Rúr Gasom v Malej Vsi a na Rúbanisku III. My vám prinálabute. Obecenstvo nadšené emo- šame pozvanie na všetky tri podujatia:
cionálnym zážitkom ju a všetkých
• Mesto Lučenec, poslanec MsZ
• Mesto Lučenec a OZ Novohrad
účinkujúcich počas predstavenia
v Lučenci a poslanec BBSK Bra- vás pozývajú na 9. ročník májoodmeňovalo búrlivým potleskom.
nislav Hámorník, Občianske vej veselice MAJÁVES 2019. SpoZáverečný standingovation trzdruženie - RÚBANISKO III ločensko - zábavné podujatie sa
val dlhšie než zvyčajne. Bol uznaKto sa prišiel pozrieť v posledný
vás pozývajú na RÚBANISKO- uskutoční v stredu 1. mája 2019
ním práce aj všetkým pedagógom
februárový deň do Divadla BožeVÉ STAVANIE MÁJA, ktoré sa od 16:30 na námestí pred Rúr
opatovskej umeleckej školy, ktorí
ny Slančíkovej Timravy na Príbeh
uskutoční v pondelok 29. aprí- - Gasom v Malej Vsi (Pub Malá
úspešne rozvíjajú talenty a kultúLabutieho jazera, určite neoľutola 2019 o 17:00 pri bývalej trž- Ves) s nasledovným programom:
ru v Lučenci a v Novohrade. Neval. Plná sála tlieskala choreogranici na Rúbanisku III.
stavanie mája s folklórnym súbobojme sa povedať, že Lučenec má
ficky výborne zvládnutému muziProgram: privítanie - Branislav rom, vystúpenie súboru Dubkáčik
čo ukázať aj celému Slovensku.
kálu Súkromnej umeleckej školy
Hámorník, kultúrny program, a Ľudovej hudby ZUŠ, n.o., Ulica
v Opatovej, v ktorom vystúpili
stavanie mája, občerstvenie.
novohradská Lučenec. Podujatie
text a foto: Jozef Klinda
možno budúci skvelí muzikanti,
podporí účasťou známy humorista
• Mesto Lučenec vás pozýva z TV obrazovky Robo Kajzer, ako
na tradičné STAVANIE MÁJA aj tradičný účastník Jožo Pročko
pred Divadlom B. S. Timravy s programom. V závere bude maWORKSHOPY V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI
v Lučenci.
loveská zábava. Vstup na májovú
V utorok 30. apríla o 17:00 veselicu je zdarma.
Workshopy a tvorivé dielne or- venčekov a ich zdobenie prírodganizované Novohradskou kniž- nými materiálmi. Medové týžd- sa stretnú účinkujúci z FolklórPOZNÁMKA
nicou v roku 2019 nielen pre deti, ne - včelia farma - 12.11.2019 neho súboru Ipeľ, Detského folPočas podujatí budú zhotovoale aj tých starších: Prírodná le- workshop pod vedením manže- klórneho súboru Radosť a Ľudované
fotky/videá - dokumentákáreň ukrytá v mydle - 2.5.2019 lov Schönovcov o živote včiel na vej hudby Čardáš z Hrušova, aby
cie
pre
propagačné účely mesworkshop s Katarínou Slanino- včelej farme. Strašidlá z rozpráv- spoločnými silami postavili máj.
ta
Lučenec.
vou, výrobkyňou prírodnej koz- kovej izbičky - práca s keramic- Pre návštevníkov je pripravemetiky. Ušijem si rozprávku - deti kými črepníkmi a ich dekorovanie né drobné občerstvenie. Vstup
text: Ján Šnúrik
si počas celého mesiaca máj budú z odpadového materiálu. Šperky je zdarma.

S láskou k tradíciám

v tvorivej dielni šiť filcové postavičky. Drôt ohýbaný s láskou 11.6.2019 workshop s Júliusom
Bútorom, umeleckým drotárom,
ktorý deti zasvätí do tohto tradičného remesla. Privítajme spolu
leto - tvorivé dielne v mesiaci jún
sa budú niesť v znamení rôznych
maliarskych techník. Život vtlačený do hliny - 20.9.2019 workshop s keramikárkou Dankou
Bakšovou, ktorá zdobí keramiku
originálnym spôsobom. Rozprávkové šantenie s Máriou Ďuríčkovou - tvorba šperkov, magnetiek
a príveskov na motívy rozprávok
v tvorivej dielni. Tradícia bábik
zo šúpolia - 18.10.2019 workshop
zameraný na tradičné slovenské
remeslo pod vedením Evy Dolinajovej. Farebná jeseň - dielničky budú zamerané na dekorovanie

z piecky - 10.12.2019 workshop
so šperkárkou Jankou Slávikovou, ktorá vyrába krásne šperky
a magnetky. Janka deti potešila
svojím workshopom aj na Noci
s Andersenom. Tešíme sa na Vianoce - výroba darčekových predmetov, srdiečok a podobne bude
krásnou bodkou za tvorivými dielňami v roku 2019.
Kontaktné údaje: oddelenie literatúry pre deti: j.balazova@nklc.
sk, m.michalovicova@nklc.sk,
047/43 244 77, mail: predeti@.nklc.
sk, sluzby@nklc.sk, 047/45 119 32.

Literárny Lučenec 2019
XIII. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

BBSK - Novohradská knižnica vyhlasuje XIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec 2019. Do súťaže sa
môžu prihlásiť žiaci 5. - 9. ročníkov ZŠ, osemročných gymnázií, žiaci stredných škôl a dospelí.
Literárne formy súťaže sú poézia,
próza. Súťažné práce musia byť
pôvodné a doteraz nikde nezverejnené. Práce žiadame zasielať
v 3 papierových kópiách, ako aj
e-mail poštou. Bližšie informácie
a podrobné podmienky súťaže sú
Podujatie z verejných zdrojov uvedené na webovom sídle: www.
podporil Fond na podporu ume- nklc.sk. Termín zaslania prác je do
4.10.2019 na adresu: Novohradská
nia, hlavný partner.
PO/25

knižnica, Ul. J. Kármána 2, 984 01
Lučenec k rukám Moniky Šatarovej. Kontaktné údaje: 047/45 119
32, 4326369, email: literarny.lucenec@nklc.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov XIII. ročníka súťaže bude dňa
19.11.2019. v historickej budove Radnice, Ul. Dr. Herza 240/1,
Lučenec.
Hlavný partner

Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. 
PO/26
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Morena, Morena,
kde si prebývala?
NA TOM VYŠNOM KONCI
V PANÁKOVOM DOMCI

Na Smrtnú nedeľu sa v našich dedinách vynášala Morena. Tento zvyk starých Slovanov
sa preniesol aj do dnešnej doby. Je symbolom
vynesenia zimy, s ktorou sa spájala temnota
Tohtoročná zima bola dlhá, studená, taká,
a smrť. Ľudia verili, že jej vynesením sa odaká
mám byť. Deti z Materskej školy Štvrť M.
plaví všetko zlé a choré a že už konečne naR.
Štefánika
sa už nevedeli dočkať teplejšiestane tak dlho očakávaná jar.
ho
počasia.
Dňa
22. marca sa so svojimi učiAj deti ŠKD Ladislava Novomeského si priteľkami
vybrali
ukončiť
vládu zimy a nastoliť
pomenuli tento krásny starý zvyk. Členovia
na
pomyselný
vladársky
stolec jar. V škôlke si
tanečného krúžku Laník si pripravili krátky
vyrobili
slamenú
Morenu,
obliekli ju do kroja
úvodný program. Zatancovali a zaspievali
a
so
spevom
vyniesli
z
materskej
školy. Mnopieseň Hoja, Ďuňda a potom sa už pobrali k
ho
rodičov,
starých
rodičov,
žiakov
Strednej
Tuhárskemu potoku, kde za zvukov heligónodbornej
školy
pedagogickej
a
okoloidúci
ľuky vyzliekli a zapálili Morenu. Vyniesli sme
dia
sa
prizerali
pri
Tuhárskom
potoku
na
akt
Morenu zo vsi, doniesli máj nový do vsi. A čo
je to ten „máj“? No predsa rozvetvený zele- hodenia Moreny do potoka.
ný konárik a na ňom uviazané farebné stuhy,
ktoré symbolizujú radosť z novej jari. Slniečko nám krásne svietilo, deti mali radosť a niektoré aj prvý folklórny zážitok, na ktorý reagovali svojsky úprimne:
Sofia, Alex: „Páčilo sa nám, ako ju zapálili
a potom hodili do vody.“
Sára: „Mne sa páčilo, že pani vychovávateľka netrafila, keď ju hádzala.“
Marko: „Mne sa najviac páčili kroje, v ktorých boli dievčatá a Morena oblečené.“

Vynášanie Moreny

text a foto: Eliška Lörinczová

Na pohrebe basy plakali aj klienti DSS Nádej
Po chrípkovom období a písomných maturitách sme sa my, žiaci Strednej zdravotníckej školy v Lučenci s Dášou Murínovou
konečne dostali do DSS Nádej vo Vidinej.
Klienti si mohli pozrieť náš program venovaný fašiangom, v ktorom baby zatancovali
Babský tanec, všetci spolu tancovali a spievali. Dvaja „farári“ tak autenticky zahrali
pohreb basy a dievčatá „plačky“, že klienti
uverili a začali plakať naozaj. Klientom sme
vysvetlili, že to bolo len divadlo, tak sme na
ich tvárach vyčarili úsmevy.

Po programe nasledovalo zhotovovanie
masiek s našimi klientmi, pri ktorom sme
im pomáhali najmä pri vystrihovaní. Počas
zhotovovania masiek sme si aj zaspievali.
Sme radi, že sme mohli spestriť deň týmto
milým ľuďom. Ďakujeme Mirke Debnárikovej za sprostredkovanie akcie.

text: Žiaci SZŠ

Pri rozlúčke so zimou nechýbali radostné
ľudové piesne a tance. Program spestrili aj
deti z folklórneho súboru Medulienka zo Základnej školy na Haličskej ceste č. 7. Celej zábave sa potešili najmä deti. Tancovali všetci,
malí aj veľkí pri peknom jarnom počasí. Hodenie Moreny splnilo svoj účel - prišla JAR.

text: Dagmar Horáčiková
foto: Ján Šnúrik
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Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2019/2020
Čo treba vedieť pred zápisom do materskej školy...

Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok
alebo priebežne, pokiaľ je kapacita voľná. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode
so zriaďovateľom na budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste.
Vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne od 24.4.2019 do
25.4.2019. V tomto termíne, v čase od 8:00 do 11:00 sa konajú aj
Dni otvorených dverí (dieťa v spoločnosti rodiča si môže prezrieť
priestory, porozprávať sa s učiteľkami, kamarátmi...).
INFORMÁCIE PRE RODIČOV:
Žiadosť o prijatie do materskej školy na nasledujúci školský rok vyžiada zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, o ktorú má záujem.
Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ je k dispozícii aj na internetovej stránke
mesta Lučenec www.lucenec.sk, v sekcii Školstvo. Tiež tu nájdete zoznam a opis všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Lučenec s priloženou fotodokumentáciou. Povinnou súčasťou tlačiva „Žiadosť o prijatie“ je potvrdenie od všeobecného lekára
pre deti a dorast o zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní
dieťaťa. Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do
šiestich rokov. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky. Riaditeľ materskej školy však nesmie pri prijímaní uprednostniť
deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako
tri roky môžu byť prijaté aj v Detských jasliach, Jókaiho 13 v Lučenci. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom školskej
dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky. Riaditeľka materskej školy je povinná vydať
rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy. Z dôvodu
ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy
postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť
detí počas celého dňa. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a stravovanie je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č.3/2008 v znení noviel.		
text: Gabriela Sarvašová, Školský úrad
Zoznam materských škôl
so spoločným zriaďovateľom
mesto Lučenec pôsobiacich
v meste Lučenec s ich krátkou
charakteristikou:
MATERSKÁ ŠKOLA,
RÚBANISKO II
2872/39, LUČENEC

riaditeľka: Mgr. Jana Košťálová
tel.: 4333783
prevádzka: 6:00 – 16:30
e-mail: ms.rubanisko2@lucenec.sk
vyučovací jazyk – slovenský

V tejto materskej škole sa DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ A ZÁPIS
DO MATERSKEJ ŠKOLY NEBUDE KONAŤ! Odôvodnenie:
Materská škola bude v rekonštrukcii cca jeden rok. Termín začatia realizácie stavebných prác sa
predpokladá v kalendárnom roku
2019, ale presné termíny ešte nie
sú známe. Predpokladaný termín
ukončenia prác je 08/2020. Celý
rozsah prác je zameraný na zníženie
energetickej náročnosti materskej
školy, teda ide takmer o kompletnú rekonštrukciu celého objektu.

Rekonštrukcia sa týka: zateplevozenie sa na odrážadlách, hry
nia obvodového plášťa, strešnéna preliezkach, hojdačkách,
ho plášťa, výmeny výplní otvorov,
v zimných mesiacoch spúšťanie
rampy pre imobilných, zdravotechsa na klzákoch... Každá trieda
má k dispozícii vlastné pieskoniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky, vykurovania...
visko. V rámci spolupráce vyZ týchto dôvodov objekt nebuužívame športový areál ZŠ L.
de môcť byť v prevádzke počas reNovomeského
konštrukcie. Deti, ktoré navšte- - máme dobrú spoluprácu s rovujú materskú školu budú mať
dičmi a Rodičovské združenie je
zabezpečené náhradné priestoobčianskym združením, ktoré
ry, kde naďalej bude prebiehať
ako príjemca 2% z daní používa
výchovno - vzdelávacia činnosť.
finančné prostriedky aj na dovybavenie školského dvora a na
realizáciu
športových podujatí
MATERSKÁ ŠKOLA RÚBANISKO I
- organizujeme každoročne špor2870/16 LUČENEC
tové podujatia, hudobnú súťaž
riaditeľka: Mgr. Eva Balážiková
“Malý slávik” v rámci MŠ v mestel.: 4333776, 0907 778 561
te, školu v prírode, korčuliarsky
e-mail: ms.rubanisko1@lucenec.sk
kurz, triedne ekoprojekty a iné
počet tried: 6 tried
aktivity v rámci ročných období
prevádzka: 6:30 – 17:00
- počas mesiaca jún ponúkame
vyučovací jazyk - slovenský
adaptáciu novoprijatých detí
v spoločných hrách na školPonúkame:
skom dvore
- školský vzdelávací program
Školička plná pohybu a zábavy, ktorý využíva interaktívne zážitkové učenie a učenie
vlastnou skúsenosťou. Do popredia kladie dieťa, vývinový
prístup k výchove a vzdelávaniu v súlade s individuálnymi
osobitosťami. Program je zameraný na rozvoj pohybovej
schopnosti a telesnej zdatnosti detí
- upevňovanie ľudových tradícií hudobno-tanečným súborom Lúčik
- základy počítačovej gramotnosti a prácu na interaktívnych
tabuliach (v štyroch triedach)
- oboznamovanie s anglickým
jazykom - krúžkovou formou
- logopedickú starostlivosť
- realizujeme rozšírený pohybový program o prvky Lali – jogy,
projekt zdravé chrbátiky, kurz
korčuľovania, v spolupráci so ZŠ
L.Novomeského a v jej priestoroch športovo-pohybový krúžok,
- každodenne využívame vlastnú telocvičňu
- 2 triedy najmladších detí sú
vybavené čističkami vzduchu
- materská škola disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou
- krásny, zatrávnený a zalesnený
školský dvor poskytuje deťom
možnosť športových aktivít ako
loptové hry, softenis, floorbal,
bicyklovanie, kolobežkovanie,

MATERSKÁ ŠKOLA, ULICA
PARTIZÁNSKA 273/19, LUČENEC

riaditeľka: Mgr. Iveta Lekeňová
tel.: 4333780
prevádzka: 6:30 – 16:30
e-mail: ms.partizanska@lucenec.sk
vyučovací jazyk - slovenský
Materská škola sa nachádza
v strede mesta a je šesťtriedna,
má samostatnú školskú jedáleň.
Okolie tvorí veľký areál plný zelene, bylinkové záhony, skalka, záhradka s ovocným krovím, náučný a pocitový chodník. Súčasťou
budovy je aj samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň. Dvor je využitý aj ako dopravné ihrisko, na
betóne sú namaľované farebné
skákalky. Moderné bezpečné preliezačky a veľké detské športové
ihrisko obohacujú život detí pri
pobyte vonku. Budova je zrekonštruovaná a interiér tried je
vytvorené na báze bezprašnosti.
Prečo školský vzdelávací
program „Šantivé slniečka“?
Deti v MŠ:
sú veselé a majú rady zábavu, sú
zvedavé, hravé, šikovné a zručné,
sú kamaráti, športovci, maliari, speváci, tanečníci, ochranári,
proste šantivé slniečka , ktoré sa
vo svete nestratia a stále sa tešia
na nové poznatky a prekvapenia,

18. apríl 2019

www.lucenec.sk
objavovania o živote.
V školskom vzdelávacom
programe materskej školy sa realizuje športové, technické a environmentálne zameranie, nakoľko
problematika zdravého životného štýlu, absencia športu a environmentálnej výchovy, technických zručností naďalej pretrváva.
V materskej škole prebieha projekt „Technická škôlka“, priebežné projekty: ČK, CPPPaP, „Eko dni“, Tanečná škola Štefana Chleba,
spevokol Lienky, práca s PC a IT,
Angličtina hravou formou, pobyt
v škole v prírode, kurz korčuľovania a plávania, sánkovačka, tvorivé dielne s rodičmi, zážitkové
učenie, oberačka na vidieku, na
farme, turistika, výlety a exkurzie, regionálne aktivity – ( turistika po okolí, hrady, zámky...) a tradície (Lucia, páračky, besedy...).
Poslaním materskej školy je získavať poznatky, vedomosti a pripravovať deti na úspešný vstup do
základnej školy, do života, formovať intelektuálne schopnosti detí
predškolského veku vzhľadom na
individuálnu osobitosť a vekovú
primeranosť. Deti sú vedené k dodržiavaniu etických, humánnych
princípov a základov zdravého životného štýlu prostredníctvom
športových, technických a environmentálnych aktivít. Týmto je
materská škola otvorenou inštitúciou pre deti, rodičov, partnerov a širokú verejnosť s pestrou
ponukou výchovno-vzdelávacej
činnosti.
MATERSKÁ ŠKOLA, ŠTVRŤ M.R.
ŠTEFÁNIKA 407/12, LUČENEC

riaditeľka:
Mgr. Dagmar Horáčiková
tel.: 4333779
prevádzka: 6:30 - 16:30
e-mail: ms.stefanika@lucenec.sk
vyučovací jazyk - slovenský
Zameranie materskej školy dopravná a environmentálna
výchova.
Štvortriedna materská škola
pavilónového typu s kapacitou
95 detí je umiestnená v strede
mesta s možnosťou parkovania
v blízkosti MŠ v bezprašnom
prostredí. Disponuje veľkým
areálom s množstvom stromov,
zelene, preliezkami, hojdačkami
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a pieskoviskami. Na školskom
dvore je vybudované dopravné
ihrisko, kde sa deti učia základom dopravnej výchovy, environmentálny a pocitový chodník.
V školskom areáli sa nachádzajú
dva altánky, ktoré slúžia deťom
na hry a vzdelávacie aktivity.
Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Súčasťou
materskej školy je aj samostatná jedáleň a telocvičňa. Výchova
a vzdelávanie prebieha v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom
a školským vzdelávacím programom- S Bezpečkom bezpečne.
V materskej škole realizujeme krúžok anglického jazyka. V zimnom
období ponúkame deťom školu
v prírode. Počas roka realizujeme
rôzne aktivity, napr. prechádzku
jesennou prírodou do zvieracej
obory, výchovné koncerty, Mikulášsku noc, karneval, Deň matiek, bábkové divadlá, vynášanie
Moreny, výtvarnú súťaž, Vianočnú granulku, Vianočné dielničky
s rodičmi, Deň mlieka a zdravej
výživy, rozlúčku s predškolákmi atď. V rámci environmentálnej výchovy pracujeme s deťmi
vo vlastnej záhradke, kde pestujú kvety a bylinky. V spolupráci
s Centrom špeciálno- pedagogického poradenstva ponúkame individuálne výchovné poradenstvo
a saunovanie detí. V materskej
škole sa poskytuje logopedická
starostlivosť.
MATERSKÁ ŠKOLA, UL. DR.
HERZA 375/5, LUČENEC

riaditeľka:
PaedDr. Iveta Filčíková
tel.: 4333771
prevádzka: 6:30 – 16:30
e-mail: ms.herza@lucenec.sk
vyučovací jazyk - slovenský

programe pre cieľovú skupinu – výchovy v predprimárnom vzdedeti v MŠ – predprimárne vzdelá- lávaní rešpektuje neopakovateľvanie a cieľov stanovených peda- nú hodnotu každého dieťaťa, negogickým kolektívom. Ponúkame: prehliadnuteľnú hodnotu skupiny
krúžok nemeckého a anglického detí ako prirodzeného prostredia
jazyka, projekt Škola podporu- pre dieťa. Základy budúcej systejúca zdravie, projekt Regionálna matickej multikultúrnej výchovy
výchova a podprojekt „Stará ško- realizujeme hlavne hrovými a zála“, tanečný krúžok. Deti, ktoré žitkovými metódami práce s deťmi.
majú rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky, sú zaradené
Az óvoda igazgatója:
Mgr. Csúsz Péter
do projektového programu „BuAz óvodáért felelős helyettes:
dem prváčik“, ktorý sa zameriava
Gyetvai Judit
na rozvoj kultúrnej gramotnosti.
Az óvodai program címe:
Našou snahou je naše projekty
Gyermekkert
neustále resp. každoročne obohacovať o nové prvky na základe
vízie našej MŠ, ktorá je orientoMottó: „Aki azt képzeli, hogy
vaná na deti a na školu ako celok. minden gyümölcs ugyanakkor érik
meg, mint a szamóca, az semmit
sem
tud a szőlőről.” (Paracelsus)
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU JÓZSEFA KÁRMÁNA

A magyar tanítási nyelvű óvoda
s vyučovacím jazykom maďar- már nevében is hordozza a sokským - Kármán József Alapisko- féleséget, s a különbözőséget.
la és Óvoda
Az óvoda kulturális gazdagsáadresa: Ul. Begova 26/13
ga a sokszínűségében rejlik. Az
tel.: 0919 343 649
óvodai programunk célja, hogy
e-mail: mskarmana@gmail.com a multikulturális nevelés alapelriaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Péter Csúsz veit betartva, felkeltsük a gyermezástupca riaditeľa pre MŠ:
kekben az érdeklődést önmaguk,
Judita Gyetvai
saját kultúrájuk iránt, akárcsak
prevádzka: 6:30 – 16:30
más nemzetek életmódjuk, kultúrájuk iránt. Szeretnénk gyerNázov školského vzdelávacieho mekeinknek megtanítani a toleprogramu materskej školy:
rancia alapjait, megismertetni és
„Detská záhrada“
tisztelni a különböző hagyományokat,
szokásokat. Az óvodai
Motto MŠ: „Každý, kto si myslí,
nevelést
elsősorban a játék, és az
že súčasne s jahodami dozrieva
élményszintű
tanulás módszereivšetko ovocie, nevie nič o hrozvel
valósítjuk
meg,
a gyermekekne.“ (Paracelsus)
nek biztosítjuk a szlovák és angol
Materská škola s vyučovacím ja- nyelvű oktatását.

zykom maďarským už vo svojom
názve zahŕňa rôznorodosť, odlišnosť. Vlastné zameranie ŠkVP
materskej školy obohacuje výchovu a vzdelávanie o multikultúrnu výchovu, slovenský jazyk
a anglický jazyk.
Našou víziou je v deťoch vzbuSme štvortriedna materská
škola. Deťom a rodičom je k dis- diť záujem o spoznávanie seba sapozícii bezbariérový vstup do MŠ, mého, vlastnej kultúry, spôsobu
sú k dispozícii štyri samostat- života, ako i kultúry iných nároné dvory bezpečne oddelené od dov. Chceme deti viesť k toleranruchu mesta zeleňou, s prísluš- cii, k poznaniu a rešpektovaniu
nou výbavou pre pohybový roz- rozličných kultúr a k utváraniu
voj detí. Ciele a poslanie výchovy prosociálneho správania bez
a vzdelávania v našom školskom predsudkov a bariér k ľuďom
vzdelávacom programe pre pred- rôznych kultúr a k akceptovaprimárne vzdelávanie „ŠTVOR- niu odlišnosti v najširšom sloLÍSTOK“ vychádza z cieľov sta- va zmysle. Kladenie základov
novených v Štátnom vzdelávacom systematickej multikultúrnej

ZŠ S MATERSKOU ŠKOLOU,
ULICA BRATRÍCKA 355/19,
LUČENEC
riaditeľka ZŠ s MŠ:
Mgr. Andrea Novotná
tel.: 4333789, 0911 890 074
prevádzka: 6:30 – 16:30
zástupca riaditeľky pre MŠ:
Mgr. Adriana Kurišová
e-mail:
mszsopatova@hotmail.com
vyučovací jazyk - slovenský
Sme MŠ rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom
prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou. Poskytujeme
výchovu a vzdelávanie aj pre deti
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od 2 rokov veku, s celodennou
výchovou a vzdelávaním. Disponujeme výbornými podmienkami
pre športové aktivity vo vlastnej
telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko,
nové detské ihrisko). Vo výchovno-vzdelávacích aktivitách využívame inovatívne metódy s využitím
IKT. MŠ je obklopená priestrannými trávnatými plochami s modernými preliezačkami, hojdačkami a veľkou trampolínou. ZŠ
poskytuje MŠ plne vybavenú telocvičňu a školskú knižnicu. Prezentujeme sa vo výtvarných, hudobných, športových súťažiach
a rozvíjame výtvarné, hudobné
a športové talenty. Navštevujeme mestský park, Novohradskú
knižnicu a rôzne divadelné predstavenia, organizujeme výlety po
Slovensku. Navštevujeme školu v prírode, nakoľko naša MŠ
má environmentálne zameranie.
Upevňujeme u detí ľudové tradície, zúčastňujeme sa a zároveň
aj poriadame kultúrne podujatia, kde sa stretávajú celé rodiny.
MŠ úzko spolupracuje s logopédom a pedagogicko-psychologickou poradňou. ZŠ s MŠ poskytuje priestory pre možnosť výučby
anglického jazyka (HOCUS-LOTUS) aj pre deti MŠ. Každoročne
sa zúčastňujeme zimných aktivít
- kurzu korčuľovania. Úzko spolupracujeme so ZŠ, popoludňajšie aktivity- rozvoj grafomotoriky
a matematických predstáv, anglický jazyk, rozvoj bádateľských
schopností, ktoré predškoláci absolvujú priamo v ZŠ a DIELNIČKE.
Máme veľa spoločných aktivít, čím
zabezpečujeme bezstresový prechod predškolákov do 1. ročníka.

Materská škola je 5-triedna
a poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 2 rokov.
Sídli na Ul. osloboditeľov
v samostatnej budove s telocvičňou, jedálňou, dvomi
priestrannými dvormi, veľkými preliezkami, pieskoviskami
a dopravným ihriskom namaľovaným na betóne, na ktorom sa
deti môžu voziť na odrážadlách,
kolobežkách. K základnej škole s materskou školou patrí aj
telovýchovný areál s tartanovou dráhou a umelým trávnikom,
ktorý využíva materská škola aj
v zimnom období. Filozofia výchovy detí je zahrnutá do školského vzdelávacieho programu
„Čarovná škôlka“.
Deťom je poskytovaná odborná
logopedická starostlivosť, spolupráca s CPPPaP, športový krúžokDSAtletáčik, spevácky krúžok
a krúžok anglického jazyka, nemeckého jazyka. Deti sa venujú
aj tanečným vystúpeniam – mažoretky. Vďaka krúžkom, ktoré poskytujeme, sa zapájame do
rôznych športových súťaží, speváckych, výtvarných.
V priestoroch materskej školy
sa nachádza infrasauna, v ktorej
deti posilňujú svoju imunitu. Naša
materská škola organizuje školy
v prírode, korčuliarky kurz, lyžiarsky výcvik aj plavecký výcvik.
Každoročne sa organizujú rôzne výlety, exkurzie, turistiky do
okolia.
Udržujeme ľudové tradície (vynášanie Moreny, stavanie mája,
pochovávanie basy).
Vo výchovno vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy s využitím IKT (máme dve interaktívne tabule).
Základná škola s materskou škoMaterská škola úzko spolupralou so súkromným zriaďovateľom: cuje aj zo základnou školou. Pripravujú spoločné akcie, podujatia,
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
aktivity, vďaka čomu je pre deti
S MATERSKOU ŠKOLOU DSA,
prechod z materskej školy do základnej školy plynulejší.
NÁMESTIE KUBÍNYIHO 42/6,
Výhodou materskej školy je, že
LUČENEC
je spojeným právnym subjektom
riaditeľ SZŠ s MŠ DSA:
so základnou školou.
Mgr. Lenka Dymová
tel.: 4328919  
ŠPECIÁLNE
prevádzka: 6:30 – 16:30
zástupca riaditeľa pre MŠ:
MATERSKÉ ŠKOLY
Ivana Sychra Bartošová
Deťom so špeciálnymi výchove-mail: mskubiny.lc@gmail.com no - vzdelávacími potrebami je
vyučovací jazyk - slovenský
venovaná odborná starostlivosť

v Špeciálnej materskej škole s organizačnou zložkou Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci a v Špeciálnej materskej škole
internátnej, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej K. Supa 48 v Lučenci.
Ich zriaďovateľom je Okresný
úrad Banská Bystrica:
ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
S ORGANIZAČNOU SÚČASŤOU
CENTROM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
ŠTVRŤ M. R. ŠTEFÁNIKA 12
V LUČENCI

riaditeľka:
PaedDr. Elena Herédy
tel.: 4332237
mobil: 0915 823 485
prevádzka: 6:30 – 16:00
e-mail: dic-lc@mail.t-com.sk

Mgr. Zdenka Cirjaková
e-mail: zsisplc@pobox.sk
web: www.zsisplc.edupage.org
Špeciálna materská škola je
organizačnou zložkou Spojenej
školy internátnej. Poskytuje poldennú, celodennú, aj týždennú
výchovu a vzdelávanie.
Nachádza sa v príjemnom prostredí na kraji mesta s moderným detským ihriskom a pieskoviskom. Triedy sú zariadené
novým funkčným nábytkom. Deti
sa vzdelávajú podľa školského
vzdelávacieho programu Šikovné jazýčky, ktorý je zameraný na
rozvoj komunikačnej schopnosti stimulačnými rozvíjajúcimi
programami - Tréningom fonematického uvedomovania podľa
Eľkonina, Laheyovej modelom
vývinu reči. Predmatematickú
gramotnosť rozvíjame matematikou podľa Hejného. Stimulovaním motorických zručností
korigujeme vývinovú nezrelosť
u všetkých zdravotne znevýhodnených detí. Každé dieťa s diagnózou autizmu má vypracovaný
individuálny vzdelávací program,
podľa edukačno - hodnotiaceho
profilu dieťaťa s poruchou autistického spektra. Deti majú
k dispozícii logopedické učebne, učebňu rytmicko-pohybovej
výchovy, počítačovú miestnosť,
telocvičňu, psychomotorickú
miestnosť a miestnosť s interaktívnou tabuľou.

Špeciálna materská škola
v strede mesta, s celodennou
a poldennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne
vzdelávanie v špeciálnych triedach pre deti so zdravotným
znevýhodnením.
Individuálny výchovno-vzdelávací program sa orientuje na
základné informácie o dieťati
a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky pre úpravu prostredia triedy, modifikáciu obsahu
vzdelávania, aplikáciu špeciDenne sa deťom poskytuje inálnych vzdelávacích postupov,
dividuálna logopedická interšpecifikácie organizácie a foriem
vencia  kvalifikovanými logopédvzdelávania, požiadavky zabezkami. Poskytujeme  komplexnú
pečujúce kompenzačné pomôcky
psychologickú diagnostiku a tea špeciálne učebné pomôcky, zarapiu. V triedach je maximálny
bezpečenie servisu rôznych odpočet 10 detí.  Prijímanie detí do
borníkov pod jednou strechou.
špeciálnej materskej školy interMaterská škola tiež poskytuje
nátnej je k 1. septembru školskésvojim klientom denne rehabiho roka na základe predchádzalitačnú starostlivosť, ktorú vyjúceho špeciálnopedagogického
konáva fyzioterapeut.
-logopedického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia. PrijíŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
mame deti s chybami reči, deti
nehovoriace, deti sluchovo poINTERNÁTNA, KAROLA SUPA 48
stihnuté, deti s kochleárnym imLUČENEC
plantátom, deti s diagnózou auriaditeľka:
tizmu, vrátane detí s odkladom
PhDr. Lenka Hricová
povinnej školskej dochádzky.
tel.: 4331459        
Prijatie počas školského roka
prevádzka: 7:00 - 16:30
je možné len v prípade voľnej
zástupca riaditeľa pre MŠ:
kapacity.
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Vydarená jarná prechádzka kino Apollo
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“

NEZABUDNITE
NÁS SLEDOVAŤ
NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!

PREBÚDZAJÚCA SA PRÍRODA,
NÁDHERNÉ FARBY A PREDOVŠETKÝM NÁVRAT SLNKA NÁS
VŠETKÝCH VŽDY NAPĹŇAJÚ
RADOSŤOU ZO ŽIVOTA.
V sobotu 23. marca sa uskutočnila prechádzka jarnou prírodou
organizovaná mestom Lučenec
a Občianskym združením Novohrad. Ako každoročne ide o spoznávanie nášho regiónu. Tento
rok sa prechádzka zamerala na
spoznávanie Divína a Budinských
lazov. V ranných hodinách nadšenci prírody a histórie vyrazili do Divína v prítomnosti prírodovedca Jozefa Klindu a riaditeľky
CHKO Cerovej vrchoviny Evy Belanovej. Výletníci sa rozdelili do
dvoch skupín. Prvá išla do Zichyho
kaštieľa a druhá na hrad. Po historických potulkách sme vyrazili do Budinských lazov, kde sme
sa po krátkej prechádzke dostali
k Jánošíkovej skrýši. Niektorí sa
ocitli na tomto mieste prvýkrát
a boli unesení nádhernou prírodou. Krásne slnečné počasie
účastníkom prechádzky prialo,
takže začiatok jarnej turistickej
POZVÁNKA NA OSLAVY
SVIATKU PRÁCE
Srdečne vás pozývame
na oslavy Sviatku práce dňa
1. mája 2019 od 10:00 do
16:00 pri altánku v Mestskom
parku v Lučenci.
Na vašu účasť aj s rodinnými príslušníkmi sa teší Ján
Kašiar s priateľmi Nostalgikov a KSS.
PO/27

Posledná výprava žltého cirkusu FK: Trabantem tam a zase
zpátky (24.4. o 17:00) uzavrie príbeh jeho putovania na ceste okolo
sveta. Shazam! Ešte raz a s masezóny sa naozaj vydaril. „Ďakuďarským dabingom 24.4. o 19:00.
jem všetkým účastníkom, ktorí
prišli na túto akciu s cieľom spoPre drobcov: Princ Krasoň.
znať krásy Novohradu. Tohto Čo majú spoločné Snehulienka,
roku bolo naším cieľom spozná- Šípková Ruženka či Popoluška?
vať Divín a okolie Budinských la- Všetky sú zaľúbené do Princa Krazov,“ povedal viceprimátor mesta soňa. 25.4 o 17:00 s maďarským
Pavol Baculík.
dabingom a 26.4. o 17:00 so sloNa akcii sa zúčastnilo viac ako venským dabingom.
150 ľudí, bola to rekordná účasť.
KÁVA V KINE 26.4 O 14:00.
Organizátori ďakujú turistom
i návštevníkom za účasť. PoďaFilmové (ne) kurzy - Video a sokovanie patrí za voľný vstup ria- ciálne siete nikdy neumožňovali
diteľovi kaštieľa Jozefovi Krupovi, jednoduchšie vytvoriť a distribuza pekný výklad Jozefovi Klindovi ovať svoj vlastný film, video, klip
a riaditeľke CHKO Cerová vrcho- 29.4. o 17:00
vina Eve Belanovej, za sponzor- Vo vestibule kina Apollo je stále
stvo autobusov Mikulášovi Dorovi nástenka, ktorá čaká na vaše poda SAD Lučenec a za výklad o jas- nety. Aké kino chceme v meste?
kyniach Františkovi Radingerovi.
Tešíme sa na vás v kine Apollo.
Nasledujúcim podujatím bude
turistika v júni. Podľa dohody ortext: Diana Lajzová
ganizátori čakajú návrhy na vysokohorskú túru. Takže neváhajte
RIADKOVÁ INZERCIA
a pošlite svoj návrh na a.urban• Predám veľký 1-izbový byt s balcok@gmail.com. Bližšie informácie o nasledujúcej akcii sa dozvie- kónom na Rúbanisku II. 0907 186
te z Mestských novín.
802 (po 14:00).
PO/24

18.4.2019 

17:00

JEDNOU NOHOU V BASE
(Il tuttofare)

TAL - 2019 - 98 min. - 2D - talianska komédia – české titulky - uvádza Itafilm


12

5€

24.4.2019 (HU dabing)19:00
SHAZAM! (Shazam!)

USA - 2019 - 131 min. - 2D fantasy - maďarský dabing/
slovenské titulky - uvádza
Continetal film.
		

12

5€

25.4.2019 (HU dabing) 17:00
26.4.2019 (SK dabing) 17:00
PRINC KRASOŇ
(Charming)

CAN - 2019 - 90 min. - 2D animovaný - maďarský/slovenský dabing - uvádza Continetal film.


5€

24.4.2019 

17:00

FK: TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY

ČR - 2019 - 120 min. - 2D biografický/dráma - originál
verzia - uvádza ASFK


12

4€

18.4.2019 
19:00
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
• 24.4. Zápis do kurzu maďarčiny
VEĽKÁ NÁDHERA
• 29.4. AOP, aj základný kurz
(La Grande Belezza)
TAL/FRA - 2013 - 142 min. - BR
elektrotechnikov
REHABILITAČNÝ POBYT
• 13.5. Kurz opatrovania, aj cez - komediálna dráma - české tiV HAJDÚSZOBOSZLÓ
tulky- uvádza Film Europe
REPAS
Zväz postihnutých civilizačnými • 13.5. Nemčina pre opatrovateľky


chorobami SR, základná organizá- • Kurzy jednoduchého a mzdovécia VP-K16 Lučenec organizuje od
ho účtovníctva
25.4. 2019 
19:00
26. júna (sobota) do 6. júla 2019
26.4.2019	
19:00
Informácie a kontakt: Ulica
rehabilitačný pobyt do maďarského
partizánska
č.
17,
Lučenec,
tel.
ZAMILOVANÁ GLORIA
kúpeľného mesta Hajdúszobosz(Gloria Bell)
ló. Odchod je ráno 26. júna o 8:00 č. 0911 936 120, 0902 930 235,
kurzy@avnovohrad.sk, jan.belUSA - 2019 - 102 min. - 2D spred budovy Mestského úradu
ko@avnovohrad.sk
PO/10
romantická dráma - slovenLučenec. Informácie a prihláseské titulky - uvádza Itafilm
nie do 5. mája 2019 na tel. číslach
VÝKUP PAROŽIA
0908 918 624 - Mária Kuttnerová
INFO: 0904 834 937

PL2019/01
alebo 0948 009 654 - Július Varga.
text a foto: Monika Nagyová

15

2€

15

5€

12 | pozvánky
PRIPOMÍNAME SI 100. VÝROČIE

ENVIRONMENTÁLNY FESTIVAL
FURMANSKO-REMESELNÍCKY DEŇ
Občianske
združenie
Oživená
vás
pozýva
na
V sobotu 27. apríla sa v areáli Školského hosÚMRTIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
environmentálny festival poZEMšťan dňa 25. podárstva na Ľadove uskutoční v poradí už IV.
apríla 2019, ktorý sa uskutoční v areáli Zla- ročník furmansko-remeselníckeho dňa. Hlavtej uličky od 10:00 do 18:30. Bude sa diskuto- nou časťou programu budú furmanské preteky,
vať o verejnom priestore s pozvanými hosťami. kde svoju šikovnosť, silu a schopnosti predveV rámci sprievodného programu sú priprave- dú ťažné kone so svojimi furmanmi z rôznych
Organizátori: mesto Lučenec, Dom Mati- né tvorivé dielne pre deti a dospelých, chutná kútov Slovenska v štyroch disciplínach. V tej
ce slovenskej Lučenec. Spoluorganizátori: strava, predajná výstava eko obalov, šperkov, poslednej sa rozhodne o najsilnejšom furmanOkresný úrad Lučenec, Spoločnosť Milana recyklovaných výrobkov, drevený dizajn, by- skom koni v ťahu. Súčasťou programu bude už
Rastislava Štefánika, MO ŽIVENA Lučenec, linky, kváskovanie, permakultúra, záhradkár- tradičný remeselnícky jarmok. Podujatie orgaZŠ M. R. Štefánika Lučenec, MO Matice slo- ska poradňa, verejná semienkáreň, výstava vý- nizuje: Stredná odborná škola hotelových sluvenskej a Spolok Štefánika, CVČ Magnet, tvarných prác, čajovanie v čajovni. Filmový klub, žieb a dopravy Lučenec v spolupráci s AsociáStredná odborná škola pedagogická v Lučenci. premietanie filmu od P. Banáša: SURI, 65 min. ciou furmanov Slovenska a s mestom Lučenec.
o 18:30. Vstup: dobrovoľný príspevok.
ŠTVRTOK 2.5.2019
NEZABUDNITE UHRADIŤ POPLATOK
11:00 Akadémia k 100. výročiu úmrtia ŠteLiga proti reumatizmu SR - miestna pobočBESEDA S GUSTAVOM MURÍNOM
fánika - Divadlo B.S. Timravy.
ka
Lučenec žiada všetkých účastníkov, ktorí sa
Gusto Murín v Novohradskej knižnici, 26.
17:00 Akadémia k 100. výročiu úmrtia Šteprihlásili
záväzne na pobyt v Tatranských Matapríla 2019 o 16:00 na oddelení náučnej litefánika spojená s vernisážou výstavy venovaliaroch
v
dňoch 15. - 18. augusta 2019, ako aj
ratúry. „Tajný denník mafiána - Róbert Holub“
nej Štefánikovi vo foyer divadla a odovzdaním
na
plánovaný
výlet do Kremnice na deň 13. júna
s premietnutím TV dokumentu.
ocenení najúspešnejším súťažiacim.
2019,
aby
uhradili
uvedenú sumu, a to v nasleAutor o sebe: „Myslím, že to je niečo, čo iná
dovných
dňoch:
beseda nemôže ponúknuť, keďže TV dokument
PIATOK 3.5.2019
13., 20., 27., mája 2019 kedy bude k dispozí8:00 - 9:00 Registrácia účastníkov 25. roční- nie je bežne dostupný. Nepíšem knihy preto, aby
cii
priestor zasadačky v Dennom centre pre seka behu M. R. Štefánika o Pohár Domu matice vychádzali, ale preto, že riešim nejaký problém
niorov
na Ulici Dr. Herza v Lučenci v čase od
slovenskej v Divadle B. S. Timravy v Lučenci. a robím to pre ten-ktorý problém najadekvát10:00
do
12:00, aj s členom výboru LPRe SR 9:30 - 9:45 Spomienkové oslavy na Štefá- nejšou formou.
MP Lučenec, určeným na príjem hotovosti. Info
nika/kladenie vencov k pamätníku pri divadle.
na tel. č. 0907 878 518 - Tatranské Matliare, tel.
9:50 - 9:58 Položenie vencov, spomienDANCE CUP 2019
č. 0903 721 561 - Kremnica.
ka pri buste Štefánika v budove Okresného
Máte záujem o tanečný šport? Ak áno, Taúradu Lučenec.
nečná škola Dance Attack Lučenec, spoločne
POZNÁVACÍ DEŇ V KREMNICI
10:00 - 12.00 Priebeh bežeckej súťaže o Po- s mestom Lučenec a ďalšími spoluorganizáLiga proti reumatizmu SR - miestna pobočhár Domu Matice slovenskej so štartom a cie- tormi pre vás pripravili medzinárodné tanečka Lučenec usporiada mimo plánu aktivity pre
ľom na Námestí republiky.
no-športové podujatie DANCE CUP 2019 - členov horeuvedeného občianskeho združenia
12.00 -12.10 Vyhodnotenie súťaže o Pohár 2. kolo Slovenského pohára v tanečnom športe.
poznávací deň v termíne 13. júna 2019 (štvrtok)
Domu Matice slovenskej na Námestí repub- Začiatok súťaží je 27. a 28. apríla 2019 o 10:00.
do Kremnice s nasledovným programom: Exliky, v prípade nepriaznivého počasia v Di- Galaprogram (finále) je pripravený v sobotu 27.
pozícia mincovne, Múzeum gýča alebo pôvab
vadle B. S. Timravy.
apríla od 19:00. Stretneme sa v sobotu, v špor- kameninových záhrad, obed, Banské múzeum
tovej hale Arena Lučenec.
alebo Líce a rub peňazí, prechádzka mestom -

DNI ŠTEFÁNIKA
2.- 3. mája 2019

Pozvánka na

DOKUMENTÁRNY FILM
o živote a diele Zory Jesenskej
Zora Jesenská publicistka, umelecká kritička, redaktorka a najviac prekladateľka, sa
narodila 3. mája 1909 v Martine a zomrela 21.
decembra 1972. Jej život a dielo sa stali témou
dokumentárneho filmu zo série Prvá, ktorý si
môžete pozrieť v rámci rovnomenného cyklu 24. apríla 2019 o 18:00 v Zborovom dome
pri Evanjelickom a. v. farskom úrade, Ulica J.
A. Komenského č. 26 v Lučenci.

Pozvánka na výstavu
SILA SVETLA
Mestské múzeum Lučenec vás pozýva na
vernisáž výstavy Tomáša Kríža - SILA SVETLA, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2019 o 17:30
vo výstavnej sále Mestského múzea Lučenec.
Výstavu si môžete pozrieť od 25. apríla do 26.
mája 2019.

ZÁJAZD NA ČERVENÝ KAMEŇ
Srdečne vás pozývame na autobusový zájazd Smolenice, Lošonec, Červený Kameň,
Dolné Obdokovce, ktorý sa uskutoční 5. mája
2019 (nedeľa).
Program: 6:00 - odchod spred budovy
YMCA. 10:00 - 11:00: Smolenice - prehliadka
zámku. 11:00 -12:00: Obed, voľný program.
12:00 - 13:00: Lošonec. 13:00 -15:00: Červený Kameň, prehliadka hradu Pálffyovcov. 16:30
-17:30: Dolné Obdokovce - prehliadka pamätného parku Jánosa Esterházyho. 19:00: Príchod
do Lučenca. Prihlásiť sa môžete do 30. apríla
2019 na doleuvedených kontaktoch. Prihlásenie a informácie: Občianske združenie Phoenix Lutetia, Lučenec. Cez mail: plutetia@gmail.
com, jpuntigan@gmail.com. Na mobile: +421
917 290 998 alebo +421 0905 176 343. Na pevnej linke (po 19:30) 00421 47 4331 991. https://
www.facebook.com/events/391024315021654/

voľný program do odchodu cca o 17:00. Vstupy
do uvedených objektov si hradí účastník sám.
Záujemcovia, hláste sa na mob. tel. čísle: +421
903 72 1561 do 30. mája 2019.
VÍKENDOVÝ POBYT
v Tatranských Matliaroch

Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka
Lučenec usporiada podľa plánu činnosti pre rok
2019 v dňoch 15. - 18. augusta 2019 víkendový
pobyt (štvrtok - nedeľa) v Tatranských Matliaroch - hotel Hutník II. Doprava: Lučenec - Tatranské Matliare aj s výjazdmi do okolia (Bachledova dolina, Štrbské Pleso, v prípade záujmu
účastníkov Zakopané - Poľsko). Podmienkou
uskutočnenia zájazdu je naplnenie stavu min. 30
osôb, ktoré sa musia nahlásiť a uhradiť poplatok za stravu, ubytovanie a dopravu do 30. mája
2019. Hlásiť sa môžete na mob. tel. č. +421 903
721 561 alebo v DCS Lučenec v termíne dohodnutom na uvedenom tel. č.

Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
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„MÁM VÁS VŠETKÝCH RÁD...“

TIPOS III. LIGA STRED
19. KOLO, 14.4.2019
LIPT. ŠTIAVNICA - LUČENEC 1:3 (1:0)
OŠK: Bakoš - P. Vierik, Eliaš, Svetlák, Macík - Gejdoš, E. Vierik (45. Koleň), Matula, Vojvoda - Omasta, Praženica. MŠK Novohrad:
Grujičič - Vilhan, Čákovský, Pipíška, Sarvaš
- Majkút (90. Botoš), Jovanovič, Trajkovski,
Berky (88. Ilkič) - Budinský (89. Dedinský),
Tannhauser (77. Mészáros). Góly: 32. Gejdoš
- 49. a 73. Budinský, 87. Praženica (vl. gól).
ŽK: 54. Budinský, 54. Praženica. Rozhodoval: Ľubomír Belko. Divákov: 50.

Dvadsaťtriročný krídelník, Američan Duke
Shelton (foto) odohral v drese BKM Lučenec 32
majstrovských zápasov. Pri pohľade na tabuľku
strelcov po základnej časti Slovenskej basketbalovej ligy (www.basketliga.sk) musí srdiečko
nejedného lučeneckého fanúšika zaplesať. Dukeov bodový súčet sa po poslednom zápase so
Svitom zastavil na čísle 608! Práve touto neuveriteľnou cifrou, ktorá viditeľne svieti za jeho
menom a priezviskom, sa stal najlepším bodujúcim hráčom základnej časti súťažného ročníka 2018/2019 s priemerom 19 bodov na zápas.
Druhý Američan Tin Derksen z PD Prievidza
nazbieral 465 bodov s priemerom 18,6 bodu
na zápas. A tesne pred koncom základnej časti klesol na tretie miesto Chorvát Nenad Delič
(605 - 17,8) z Komárna. Po poslednom hvizde
rozhodcov zápasu Lučenec - Svit sme oslovili práve spomínaného Duke Sheltona, ktorý sa
svojím výborným výkonom v zápase so Svitom opäť dostal do ideálnej päťky 36. kola SBL.
Je dobojované. V srdci Novohradu ste odohrali svoj posledný zápas. Prezradíte nám trochu viac o vašom pôsobení v tíme nováčika ligy?
„Ja si myslím, že som mal v BKM dobrú sezónu. Každý deň som individuálne trénoval a snažil
som sa zlepšovať. Vďaka pomoci trénerov, spoluhráčov, realizačnému tímu, ako aj vďačným lučeneckým fanúšikom sa to podarilo.“
Nesplnené predsavzatie?
„Som rád, že sme túto sezónu zvládli a tesne
pred koncom sme dokázali poraziť Levice, Svit
či Prievidzu. Moju bodovú štatistiku by som ale
vymenil za postup tímu do play off.“
Budete spomínať na slovenské dievčatá?
„Nie som si istý, či môžem niečo povedať o slovenských dievčatách. Ale musím prezradiť, že
Lučenec je skvelé mesto, so skvelými fanúšikmi a so skvelou energiou. Prajem mojim spoluhráčom v novej sezóne veľa úspechov. Mám vás
všetkých rád...“
Už aj vrabce na streche čvirikajú, že máte
pobalené veci a cestujete smer Fínsko.
„Ešte neviem, kde budem o dva mesiace. Nie
som si vôbec istý...Nie, nie je to pravda. Fínsko to nie je.“
text: Ján Šnúrik, Tereza Szalaiová
foto: BKM Lučenec

Ostatné výsledky kola: Žarnovica - Krásno
0:0, Martin - Oravské Veselé 2:0, Liptovský
Hrádok - Zvolen 0:0, Podbrezová „B“ - Čadca
6:1, Kalinovo - Námestovo 0:1, Ružomberok
„B“ -Fiľakovo 7:1, Poltár - Rimavská Sobota 0:4.
Andrej Pipíška
(kapitán, MŠK Novohrad Lučenec):
„V prvom polčase sme pôsobili zaspatým dojmom a neprebral nás ani inkasovaný gól, no
po chybách sme mohli prehrávať aj vyšším rozdielom. Cez polčas sme si v šatni povedali, čo
by sme mali zmeniť a čo hrať. Neskôr sme boli
lepším tímom, keď súper od 60. minúty fyzicky
odišiel. Strelili sme tri góly a zaslúžene vyhrali.“
TABUĽKA
1. Ružomberok „B“ 19 14 3 2
2. Rim. Sobota
19 12 4 3
3. Fiľakovo
19 12 2 5
4. Lipt. Hrádok
19 11 3 5
5. Zvolen
19 9 5 5
6. Žarnovica
19 8 6 5
7. Námestovo
19 8 4 7
8. Martin
19 8 3 8
9. Orav. Veselé
19 6 8 5
10. Kalinovo
19 7 5 7
11. Lučenec
19 7 2 10
12. Podbrezová „B“ 19 5 6 8
13. Poltár
19 5 2 12
14. Čadca
19 3 4 12
15. Krásno
19 3 4 12
16. L. Štiavnica
19 3 1 15
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33:25 
32:20 
20:15 
31:19 
23:17 
31:26 
24:23 
24:29 
18:32 
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24:41 
19:37 
12:31 
19:47 

45
40
38
36
32
30
28
27
26
26
23
21
17
13
13
10

Vedenie MŠK Novohrad Lučenec
ocenilo troch významných športovcov,
lučeneckých funkcionárov, ako aj verných
fanúšikov doživotným voľným vstupom
na zápasy MŠK Novohrad Lučenec,
zľava: Jozef Kováčik, Viktor Lepáček,
Norbert Krišta.
BUDÚCI PROGRAM
20.4.2019 o 16:00: Lučenec - Kalinovo.
27.4.2019 o 16:00: Lučenec - Námestovo.
18. KOLO, 6.4.2019
LUČENEC - ŽARNOVICA 1:1 (0:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Pipíška, Jankovič, Sarvaš, Vilhan - Jovanovič, Trajkovski,
Majkút, Berky (84. Čákovský) - Tannhauser,
Mészáros (78. Botoš). Góly: 69. Vilhan - 61.
Štefanka. ŽK: 67. Blaho, 82. Nitško, 78. Vilhan, 73. Mészáros. Rozhodoval: Jakub Faber. Divákov: 100.
Andrej Pipíška
(kapitán, MŠK Novohrad Lučenec):
„Súper prišiel k nám s jasnou taktikou dobre
brániť a vyrážať do brejkov, čo bolo na ťažkom
teréne pre nich vyhovujúce. Ťažko sme sa presadzovali do organizovanej obrany. Po inkasovanom góle sme museli viac otvoriť hru, čím
sa nám podarilo vyrovnať. Bola to zaslúžená
remíza pre obe mužstvá.“
Ostatné výsledky kola: Fiľakovo - Podbrezová „B“ 1:0, Kalinovo - Liptovská Štiavnica 3:1, Čadca - Poltár 4:3, Rimavská Sobota - Liptovský Hrádok 2:1, Krásno - Martin
0:3, Oravské Veselé - Ružomberok „B“ 0:1,
Námestovo - Zvolen 2:0.
text a foto: Ján Šnúrik

MESTSKÁ LIGA V MALOM FUTBALE
PROGRAM 17. KOLA, 21.4.2019
VÝSLEDKY 16. KOLA, 14.4.2019
Hornets - The Secret (TSV 1995), OFK TočTSV 1995 - Tuborg 10:2 (5:0), góly: Kováč
nica - TSV 1995 (The Secret), Keram - Young 4, Adamovič 3, P. Csaba 2, Z. Csaba - Šípoš,
Boys (Hey Taxi), Tuborg - Hey Taxi (Young Gabľas. The Secret - OFK Točnica 2:5 (1:2),
Boys), Tantrum - voľno.
góly: Jakuba, Vašek - Oláh 2, Burdilák, Čeman,
Máč. ŽK: Branislav Adam. Hey Taxi - Keram
VÝSLEDKY 15. KOLA, 9.4.2019
6:11 (4:6), góly: Vrabec 2, Molnár 2, Kanda,
Young Boys - Hey Taxi 5:3 (2:1), góly: A. Melich - Šulek 7, Becáni 2, Kováč, Herceg.
Kulich 3, Dedinský, Lalík - Melich 2, Holík.KeTantrum - Hornets 3:17 (2:7), góly: Gemram - TSV 1995 0:3 (0:1), góly: Kováč, Pipíška, bický, Gabľas, Kamenský - Bárta 5, Rutkaj 4,
Slovák. Tuborg - The Secret 7:6 (4:2), góly: Malček 4, Berky 2, Adamík 2.
Šípoš 3, Darányi 2, Čonka, Matuška - Keszi 6.
OFK Točnica - Tantrum 6:2 (3:1), góly: Četext: Marián Šulek
man 3, Oláh 2, Burdilák - Kamenský, Gabľas.
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Zaslúžený postup do finále cez silnú Žilinu

LUČENEC - ŽILINA 4:3 (1:3)
STAV SÉRIE 3:0 - POSTUP LUČENCA
MIMEL: Klema - Serbin, Fehérvári, Gustavo, dvojgólového vedenia. Športová hala Arena
Luciano, Petík, Ferreira, Greško, Brunovský, po ďalších dvoch minútach opäť stíchla, keď
Sobral, Lucas, Kočiš, Keszi. Makroteam: Ko- na 3:0 pre Makroteam zvýšil Silva. Osemnásváč - Košút, Hudek, Krištofík, Da Silva, We- ta minúta priniesla domácemu táboru nádej.
llington, De Souza, Silva, Dos Santos, Zatú- V útoku sa ocitli Luciano a Ferreira a druhý
ra, Papajčík, Baláž, Škulec. Góly: 18., 31. a 36. menovaný si otvoril svoj strelecký účet. Gól
Ferreira, 37. Sobral - 9. a 11. Wellington, 13. domácich povzbudil, no ich útoky väčšinou
Silva. ŽK: 20. Klema, 19. Luciano, 37. Sobral končili na výbornom brankárovi Kováčovi.
- 19. Da Silva, 28. De Souza, 32. Silva. Rozho- Skóre sa už do polčasu aj vďaka konštrukcidovali: Fischer, Botka, Havrila. Divákov: 900. ám oboch brán nezmenilo.
Žilina po prestávke nepoľavila a naďalej
Na úvodný gól sa čakalo do 9. min., kedy
sa presadil ostrostrelec Makroteamu Wel- hrala aktívne s cieľom zvýšiť vedenie. Z gólu
lington. Wellington potvrdil svoje kvality sa však radovali na opačnej strane. Lucas
aj o dve minúty neskôr, kedy dostal hostí do v štandardnej situácii našiel voľného Ferreiru,

ktorý sa opäť nemýlil. Intenzita hry nabrala na
obrátkach. Aj v druhom polčase sa krásnymi
zákrokmi zaskvel gólman hostí Kováč, domácu svätyňu strážil pozorný Klema. V 36. min.
sa Lučenec dočkal nádeje na predĺženie, keď
Ferreira zaznamenal hetrik. Arena sa otriasla v základoch o minútu neskôr, kedy Sobral
otvoril Mimelu brány do finále - 4:3. Bojovní hostia začali hrať power-play, ale stav sa
už nezmenil.
Mužstvo Mariána Berkyho tak postúpilo
do boja o majstrovský titul. O ten sa pobije s Pinerolou, ktorá v piatok večer zdolala
Wild Boys 3:2 a semifinále vyhrala jednoznačne 3:0 na zápasy.
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Naším jednoznačným cieľom bolo, aby sme
postúpili do finále čo najrýchlejšie. Diváci videli veľmi dobrý výkon Žiliny. Hrali na brejky
a práve po rýchlych protiútokoch sme inkasovali tri góly. V každom semifinálovom zápase
sme len doťahovali. A bolo to tak aj v dnešnom
zápase. Ja som chlapcom veril. Zvíťazili sme po
pekných akciách, k čomu nám pomohli aj fantastickí diváci.“
text: internet
foto: J.M.

DALIBOR STRMEŇ SA STAL
JUNIORSKÝM MAJSTROM SLOVENSKA
V sobotu usporiadalo VŠC Dukla Banská Bystrica Majstrovstvá
Slovenska v jude juniorov pre rok 2019. Judo klub Katsudo Lučenec reprezentovali štyria, ešte len dorastenci, ktorí si počínali výborne. Domov si priniesli jeden titul a tri tretie miesta!
Keďže v Katsude ešte nemáme Judisti bojovali na dvoch tatami
zastúpenie juniorov, držali sme sa od najvyššej váhovej kategórie
rozpisu turnaja, kde bola spome- po najnižšiu.
nutá možnosť štartu aj dorastencov
V kategórii do 48 kg Petra Toročníka 2002, 2003 a 2004. Tré- roková, ktorá navštevuje judo
nerská dvojica Róbert Rác a Lucia veľmi krátko, si vybojovala prvý Zaslúžene a pekným iponom si vy- duely vyhral a stal sa tak majstrom
Balašková sa dohodli, že prihlá- väčší úspech, a to 3. miesto. Do 55 bojoval 3. miesto. Michal prehral Slovenska. Dalibor za svoju päťsia našich dorastencov minimál- kg Kristián Bari obsadil taktiež 3. v semifinále s víťazom kategórie, ročnú zápasovú éru juda získal
ne pre skúsenosť bojovať v ka- miesto. Kristián sa stretol v semi- o štyri roky starším a technicky už tretí titul Majstra Slovenska.
tegórii juniorov, a to so staršími finálovom dueli s naším Dalibo- vyspelejším judistom. Najväč- Od založenia klubu (2011) je to už
judistami. Na tatami sa predsta- rom Strmeňom, ktorý sa prebojo- šiu radosť mal v kategórii do 55 ôsmy titul! Gratulujeme.
vili Petra Toroková, Kristián Bari, val do finále. V kategórii do 60 kg kg Dalibor Strmeň (foto v stretext a foto: REC
Michal Kilačko a Dalibor Strmeň. nemal ľahkú cestu Michal Kilačko. de), ktorý pekným výkonom svoje
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Maroš Berky najlepší,
Attila Fehérvári druhý!
Banská Bystrica hostila v nedeľu 7. apríla najlepších futsalistov
roku 2018. V tento deň Exekutíva Slovenského futsalu v rámci ankety TOP FUTSAL 2019 oceňovala tých najlepších. Osemdesiatšesť
hlasujúcich určilo poradie vo viacerých kategóriách.

Attila Fehérvári v bielom drese.
Tréner Slovenskej reprezentá- a dostať sa pred nich je veľkým
cie a tímu Mimel Lučenec Mari- úspechom. Minulý rok som mal
án Berky bral opäť najvyššie oce- celkom dobrý. Myslím, že hlavne
nenie, a to TRÉNER ROKA už po strelených 6 gólov v Lige majstrov
šiestykrát. Tesne za Tomášom mi pomohlo k tomuto úspechu. ToDrahovským v kategórii najlepší uto cestou sa chcem poďakovať za
FUTSALISTA ROKA ostal kapitán všetky hlasy.“
Mimel Lučenec Attila Fehérvári,
3. MILAN HERKO
ktorý na slávnostnom oceňovaní
6 hlasov (6,98 %)
obsadil druhé miesto.
Výber z výsledkov Top Futsal 2018:

2. MARTIN REJŽEK
18 hlasov (20,93 %)
3. BRANISLAV ŠKOREC
12 hlasov (13,95 %)

Marián Berky vpravo.

CENY FANÚŠIKOV
Futsalista roka: Tomáš Drahovský (AC Sparta Praha futsal /
FS Cartagena).
Zostava roka: brankár Milan
Herko, hráči Tomáš Drahovský, Gabriel Rick, Peter Kozár, Attila Fehérvári.
Futsalistka roka: Diana Macková
(FK Ekoprim Prešov).
Talent roka: Vojtech Turek (SK
Interobal Plzeň / SK Slavia
Praha futsal).
Objav roka: Kevin Kollár (Futsal
Team Levice).
Tréner roka: Marián Berky.
Rozhodca roka: Michal Botka.

viac info: www.koliaklub.sk

FUTSALISTA ROKA

1. TOMÁŠ DRAHOVSKÝ
55 hlasov (63,95 %)
2. ATTILA FEHÉRVÁRI
12 hlasov (13,95 %):
„Veľmi si cením toto ocenenie
a keď mám pravdu povedať, takéto
niečo som vôbec nečakal. Veď máme
mladších šikovných reprezentantov

19. apríla o 19:00 Hant Aréna Bratislava
25. apríla o 18:30 (POZOR ŠTVRTOK) ŠH Arena Lučenec
1. mája o 20:10 Hant Aréna Bratislava

PRÍPADNÝ

4. zápas
5. zápas

3. mája ŠH Arena Lučenec
8. mája Hant Aréna Bratislava

Prázdniny nielen so športom
Denné športové prázdniny s
AKAPOM pre deti od 6 do 12 rokov v ŠH Arena.
Čo vás čaká? Pohybové hry,
gymnastika, orientačný beh, Olympijský deň, vedomostné kvízy, každý deň premietané rozprávky pre
vás a rôzne iné aktivity.

TRÉNER ROKA
1. MARIÁN BERKY
25 hlasov (29,07 %):
„Ocenenie je pre mňa odmena,
možno spätná väzba za moju odvedenú prácu počas celej futsalovej sezóny. Snažím sa robiť veci na
100% v rámci podmienok v klube aj v reprezentácii. Mimel futsal Lučenec mi k oceneniu tréner
roka dopomohol spolu s reprezentáciou Slovenska. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým hráčom a realizačným tímom, lebo
bez nich by som tento úspech nemohol dosiahnuť.“

1. zápas
2. zápas
3. zápas

text: Ján Šnúrik
foto: Jozef Hanzel

TURNUSY
I. turnus: 8. - 12. júl
II. turnus: 15. - 19. júl
III. turnus: 12. - 16. august
V cene (info u Lucie Láskovej)
je zahrnuté: Program, obed, desiata, olovrant, pitný režim, odborný dozor, poistenie, prenájom
priestorov, ceny pre účastníkov.
ODOSIELANIE PRIHLÁŠOK
A: Členovia klubu môžu vyplnenú prihlášku priniesť na tréning
alebo oskenovanú pošlú e-mailom na info@akapo.sk

B: Tí, ktorí nie sú členmi AKAPA a chcú s nami tráviť letné tábory, pošlite vyplnenú a oskenovanú prihlášku e-mailom na info@
akapo.sk.
text a info: Lucia Lásková
tel. čislo: 0908 812 678
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BANISKO III

ADRESA PREDAJNE:

Rúbanisko III - za bývalou
tržnicou - súčasť nových bytoviek

Vernisáž inkluzívnej výstavy prác
detí s Aspergerovým syndrómom
a vysokofunkčným autizmom, ale aj iných
typov zdravotného znevýhodnenia.

OTVORENÉ:

pondelok - piatok: 8:00 – 17:00
sobota: 7:00 – 11:00

DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
09:00
Začiatok podujatia
09:30 - 10:00 Dychová hudba Podbrezová - malý koncert
pri pamätníku pred kladením vencov.
10:00 - 10:30 Oficiálny pietny spomienkový akt.
Účinkuje DH Železiarne Podbrezová,
Spevácky zbor Ozvena, Klub vojenskej
histórie Krasnogvardejci Košice
11:00 - 13:00 Promenádny koncert DH Podbrezová

Sprievodné podujatia:
• Múzeum na kolesách: zaujímavosti druhej
svetovej vojny, ako trávili vojaci voľný čas
na fronte, odborný výklad, aktivity pre deti
• Burza predmetov súvisiacich s témou Druhá svetová vojna (vyznamenania, odznaky, knihy, bajonety, uniformy, predmety dennej potreby na fronte atď...)
• Tvorivé dielne pre deti
• Skákací hrad a detské atrakcie

ALTÁNOK
v mestskom parku
Vstup voľný

8.5.2019 09:OO

PL2019/09

OSLAVA
UKONČENIA
BOJOV

pod záštitou
komisárky pre osoby
so zdravotným
postihnutím
Zuzany Stavrovskej

Program podujatia:
10:00 - 10:30 vernisáž výstavy
- príhovor predsedníčky OZ HANS Viery
Hincovej, zástupcu mesta Lučenec
a komisárky Zuzany Stavrovskej
10:30 - 12:00 workshopy pre deti
- práca s hlinou, enkaustika, ukážka
canisterapie, muzikoterapie,
aktivity o bezpečnosti na internete

26.4.2019

RÚ

Jeden
a milión
svetov

Predajňa
mäsových
a farmárskych
výrobkov

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA

10:OO
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Miesto podujatia:

CVČ Magnet Lučenec
OZ HANS
IN NETWORK SLOVAKIA, n.o.

12:30 - 16:00 výstava pre verejnosť
Výstava bude prístupná v priestoroch
Matice slovenskej v Lučenci od 2.5.2019
do 31.5.2019
Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

BUDAPEŠŤ
BRATISLAVA
VIEDEŇ
PRAHA

AIRPORT TRANSFER

T-TAXI
0917 040 888

KOŠICE
POPRAD
ŽILINA
SLIAČ

NAJLACNEJŠIA DOPRAVA NA LETISKÁ V EURÓPE

PL2019/08

PRETEKY LEZÚŇOV
10. výročie

27. 4. o 15:00
Najmenší pretekári vo veku do 12 mesiacov si opäť
zmerajú sily na 5 metrovej dráhe a hrajú o skvelé ceny.
moderuje Richard
www.zabavac.sk

Vrablec

Registrácia dieťaťa a podmienky na:
www.pretekylezunov.sk

