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Pohrebisko v Malej Vsi.

Zneškodnených 60 ton odpadu!
Aktivity pri príležitosti sveto- Ulica Járkova, Ulica Zvolenská,
vého Dňa Zeme a vody odštarto- Ulica športová, Rapovská križovali v meste Lučenec ešte pred vatka. Počas akcií bolo na skládveľkonočnými sviatkami. Vďaka ke Čurgov zneškodnených 60
priaznivému počasiu v 12. týžd- ton odpadu.
Do akcie sa už tradične zaponi zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., jili aj učitelia, deti a žiaci z luSpráva povodia horného Ipľa vy- čeneckých materských, základzbierali komunálny odpad v úse- ných a stredných škôl. Spolu
ku od Opatovej cez Malú Ves až s rodičmi čistili areály škôlok,
po Fiľakovskú cestu a vyčisti- škôl, priľahlé ihriská, mestský
li úsek Tuhárskeho potoka od park, lesopark mestských lesov,
križovatky Fiľakovská - Vajan- okolia kostolov, námestia, koského po Billu.
rytá Tuhárskeho a Krivánskeho
potoka. Napríklad zamestnanci Mestského úradu v LučenNA ČURGOV VYVIEZLI 31
ci prispeli vo štvrtok 25. apríla
VEĽKOOBJEMOVÝCH
k čistote v centrálnom mestskom
KONTAJNEROV
cintoríne a na pohrebisku v MaOkolie svojich domovov skrášľo- lej Vsi. Členovia Denného cenvali malí i veľkí obyvatelia, dobro- tra pre seniorov Lučenec/Opavoľníci či rôzne organizácie a firmy. tová brigádovali v okolí centra
Počas viacerých etáp bolo v našom na Ulici parašutistov a v intemeste rozmiestnených a vyveze- riéri pripravovali na blížiace sa
ných 31 veľkoobjemových kontaj- eurovoľby volebné miestnosti.
„Som rád, že každoročne sa do
nerov. Verejné priestranstvá boli
čistené v lokalitách: Ulica J. Fán- akcie zapája mnoho ľudí a naše
dlyho a časť bývalej vlečky, cen- mesto tak po zime opäť ožije. Aj
trálny mestský cintorín, pohre- tento rok sme do aktivít zapojibisko v Malej Vsi a okolie, okolie li materské, základné, stredné
chodníka od Modrých zemí k pá- školy, denné centrá seniorov, dolenici, okolie cesty smer Vinica movy sociálnych služieb. Dobrood križovatky cesty do kúpeľov, voľníci skrášľovali svoje okolia

v lokalitách celého mesta Lučenec. Počasie nám vyšlo a nechýbala ani dobrá nálada. Ďakujem
každému, kto si našiel čas a zapojil
sa do našich aktivít,“ povedal viceprimátor mesta Pavol Baculík.

POĎAKOVANIE

Za čistotu v rôznych lokalitách
mesta treba poďakovať aj verejnoprospešným pracovníkom, ktorí
denne z verejných priestranstiev
odstraňujú desiatky vriec komunálneho odpadu. Mesto ďakuPRILOŽ RUKU KU
je všetkým zúčastneným obyvateSKRÁŠLENIU MESTA
ľom mesta, školám, organizáciám,
Posledná etapa sa skončila v so- združeniam a dobrovoľníkom za
botu 27. apríla súťažou vyhláse- pomoc, vynaloženú námahu a čas,
nou mestom Lučenec a Občian- ktorý venovali zlepšeniu kvality
skym združením Novohrad Prilož životného prostredia v Lučenci.
ruku ku skrášleniu mesta. O spoVeríme, že všetci, ktorí ste sa
ločných brigádach obyvateľov pričinili a priložili ruku ku skrášmesta počas sobotňajšieho dňa leniu mesta Lučenec, budete vo
pracovného voľna, ich skrášľo- svojich aktivitách pokračovať
vacích prácach a víťazoch vás bu- nielen v rámci vyhlásených aktideme informovať v nasledujúcom vít, ale bude to tak aj počas ďalvydaní Mestských novín.
ších mesiacov roku 2019.

Rúbanisko III/27.

text a foto: Ján Šnúrik
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Environmentálny deň
v mestskom parku

Pri príležitosti Dňa Zeme sa 26.
apríla v areáli mestského parku
uskutočnila akcia pre materské
a základné školy, ktoré zorganizovalo mesto Lučenec spolu s CVČ
Magnet. Cieľom bolo prehĺbiť vzťah
detí k šetrnému prístupu k prírode, nášmu životnému prostrediu
a ochrane ohrozených druhov
(rastlín aj živočíchov).
V rámci parku boli stanovištia
jednotlivých organizácií zamerané na environmentálnu tematiku.
Deti na stanovištiach pozorne počúvali informácie a zapájali sa do
hier, ktoré mali pripravené. Mohli
skladať živočíšne puzzle, čítať či
kresliť, vytvárať obrázky z vrchnákov fliaš a vyskúšať aktivity, ktoré jednotlivé organizácie ponúkali.
„Páči sa mi tu, rada chodím na túto
akciu. Najviac sa mi páčilo pečiatkovanie, kde sme museli rozoznať
listy stromov,“ prezradila žiačka ZŠ,
Ul. Vajanského Viktória Šatarová.
Nemohla chýbať ani tradičná súťaž medzi študentmi základných
škôl, ktorú malo na starosti CVČ
Magnet. V 9-členných družstvách
súťažili žiaci 5. ročníka. Disciplíny
boli zamerané na vedomosti, ale
aj na zručnosti. Deti mali skladať
puzzle, rozoznávať stromy, živočíchy a medy, zasadiť kvietky do
skalky. Do tejto súťaže sa zapojilo päť škôl, a to ZŠ Haličská cesta
7, ZŠ M. R. Štefánika, Súkromná
ZŠ s MŠ DSA, ZŠ L. Novomeského a ZŠ, Ul. Vajanského 47. Najviac bodov získali žiaci zo Súkromnej ZŠ s MŠ DSA, ktorí sa z výhry

veľmi tešili.
Každé dieťa si našlo zábavu pre
seba a išlo domov spokojne s tým,
že niečo robilo nielen pre prírodu,
ale i pre seba.
„Som rád, že aj tohto roku sme
v našom krásnom parku zorganizovali Deň Zeme. Cieľom bolo zhodnotenie, v akom prostredí žijeme a čo
môžeme pre prírodu urobiť,“ povedal
viceprimátor mesta Pavol Baculík.
Ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre budúcnosť našej planéty.
Toto podujatie bolo zároveň príležitosťou nájsť spôsoby a naučiť
žiakov žiť v súlade a v harmónii
s prírodou okolo nich.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým ZŠ, MŠ, SŠ
zriadeným na území mesta Lučenec, osobitne CVČ Magnet a SOŠ
pedagogickej, ktoré sa pripojili
do aktivít v rámci Dňa Zeme. Poďakovanie patrí aj: Správe povodia horného Ipľa Lučenec, Štátnej ochrane prírody SR, Správe
Chránenej oblasti Cerová vrchovina, MEPOS, s.r.o., Lučenec, ENVI-PAK a.s., SVP, š.p., Mestským
lesom Lučenec, s.r.o., Lesy SR š.p.,
Novohrad - Nógrád glob. geopark
UNESCO, Novohradskej knižnici Lučenec, Oblastnej organizácii
cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, Banskobystrickému samosprávneho kraju.
text a foto: Monika Nagyová

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE PREDLOŽENÝCH PROJEKTOV
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA ROK 2019

Mestské zastupiteľstvo 7.3.2019 uznesením č. 56/2019 schválilo
Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Lučenec. V zmysle harmonogramu pre rok 2019 sa 14.5.2019 o 14:00 uskutoční verejné
zasadnutie komisie ekonomiky a majetku mesta a komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce,
cestovného ruchu, obchodu, podnikania a informačných a komunikačných technológií za účasti predkladateľov projektov, poverených
zamestnancov MsÚ a občanov, na ktorom budú prerokované predložené projekty. Zasadnutie sa uskutoční v sále Fénix na 1. poschodí,
Radnica Lučenec, Ul. Dr. Herza č. 1.

Všetci ste srdečne vítaní.

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré
sa uskutoční 7. mája 2019 (utorok)
o 16:00 v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.

POZNÁMKA
Program MsZ nájdete na www.
lucenec.sk
text: Alexandra Pivková,
primátorka mesta Lučenec
foto: Ján Šnúrik

MESTSKÉ MÚZEUM LUČENEC

Identifikačná známka vojaka
Rumunskej kráľovskej armády
Mestské múzeum Lučenec výstavou fotografií Ozbrojené sily
Rumunska pri oslobodzovaní Slovenska, január - máj 1945 upozorňuje na menej známu skutočnosť, že na oslobodzovaní najmä
južných oblastí Slovenska v roku
1945 sa podieľala aj Rumunská
kráľovská armáda. Dve celé armády, 1. a 4. rumunská armáda,
boli súčasťou 2. ukrajinského
frontu a podliehali jeho veleniu.
Mestské múzeum v rámci uvedenej výstavy verejnosti predstavuje zaujímavý artefakt, identifikačnú známku vojaka Petre
Gawrilescu, nájdenú v okolí Lučenca. Kovový identifikačný štítok obsahuje základné údaje
o vojakovi a slúži na jeho rýchlu identifikáciu. Okrem mena

a priezviska vojaka sa z neho
dozvedáme, že Petre Gawrilescu
narukoval v roku 1936 a patril
do 3. oddielu jazdeckého pluku
s názvom Rosiori.
Konkrétne ide o tzv. nemecký
typ identifikačnej známky v tvare
elipsy, v strede prerazenej tromi
drážkami. Na obidvoch poloviciach je rovnaký text. Horná časť
so šnúrkou spravidla ostala pri
mŕtvom alebo zranenom vojakovi, spodnú časť odlomili a údaje
z nej zapísali do hlásenia. Osud
vojaka Petre Gawrilescu nepoznáme, pretože známka je zachovaná celá.
text: Andrea Moravčíková
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Opravy a rekonštrukcie ciest
v meste pokračujú

Po zimnom období, na prelome
mesiacov marec a apríl spustili svoju
prevádzku výrobne teplých asfaltových zmesí. Mesto Lučenec však už
v zimných mesiacoch (január, február,
marec 2019) zabezpečovalo opravu
kritických výtlkov na miestnych komunikáciách mesta. Za použitia studenej asfaltovej zmesi „Canadermix“
boli opravované v mesiacoch január
až marec predmetného roku výtlky
na uliciach, ako napr. Novohradská,
Námestie republiky, Erenburgova,
kpt. Nálepku a pod.
Taktiež mesto Lučenec v uvedených zimných mesiacoch zabezpečovalo opravu kritických výtlkov aj
za použitia recyklovanej asfaltovej
zmesi spracovanej recyklátorom
„Bagela“. Týmto sme nezávisle od

Okrem zabezpečovania lokálnych opráv miestnych komunikácií mesto Lučenec aj v tomto
roku realizuje a pripravuje rekonštrukcie ďalších komunikácií

• dokončujú sa práce na rekonštrukcii vnútroblokových chodníkov na Rúbanisku III,
• v tomto období sa realizujú práce
na rozšírení parkoviska a oprave
cesty na Rúbanisku I,
• prebiehajú práce na rekonštrukcii
ďalšej etapy Ul. Jókaiho v úseku od
Ul. železničná po Ul. Sládkoviča
•
realizujú sa stavebné práce na
fungovania výrobcov teplej asfalrekonštrukcii Ul. Borhyho (ľavá
tovej zmesi mohli zabezpečovať
strana)
opravy aj v zimnom období. Takto
boli realizované opravy výtlkov na • v príprave sú stavby, ktoré budú
v tomto roku zrealizované, ako
úsekoch ulíc, ako napr. Budovatenapr. vybudovanie Krátkej ulice,
ľov, Ladislava Novomeského, Gordokončenie
poslednej časti cesty
kého, Smetanovo námestie a pod.
Mocsáryho
ulice, rekonštrukcia
Keďže v tomto období už fungujú
časti
Ul.
Sládkoviča.
výrobne teplých asfaltových zmesí,
mesto Lučenec zabezpečuje opravy
Mesto Lučenec okrem vyššie
výtlkov už za použitia týchto zmesí.
uvedených má pripravené ďalšie
Opravy výtlkov na miestnych komuprojekty, na ktoré sú už vydané
nikáciách sa prevádzajú podľa Harstavebné povolenia
monogramu opráv výtlkov, ktorý
je zverejnený na webovej stránke • rekonštrukcia vnútroblokovej
cesty, chodníkov a parkovísk vo
mesta. Za použitia teplej asfaltovej
Štvrti
M. R. Štefánika
zmesi boli opravované výtlky na uli•
rekonštrukcia
vnútroblokovej
ciach, ako napr. B. Němcovej, Šporcesty
a
parkovísk
vo štvrti za tzv.
tová, Lúčna, Husova, Novohradská,
Čínskym
múrom
a
iné.
kpt. Nálepku.

V tomto období sa pripravujú aj
vyhotovenia ďalších projektových
dokumentácií (v lokalitách, ako
napr. Rúbanisko II, M. Rázusa, Ul.
Vajanského), na základe ktorých sa
bude mesto Lučenec aj naďalej snažiť skvalitňovať cestnú infraštruktúru v meste.
Záverom chceme požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky
o trpezlivosť, zhovievavosť a predovšetkým rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas
vykonávania stavebných prác na
komunikáciách mesta.
text: Róbert Ladoš
foto: Ján Šnúrik

Dokončila sa obnova ďalších
dvoch detských ihrísk
Detské ihriská majú nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Moderné ihriská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity,
k duševnému rozvoju a telesnému rozvoju.
V starších číslach mestských novín sme vás už informovali o rekonštrukciách alebo obnovách
jednotlivých detských ihrísk. V minulom roku sa obnovovali ihriská,
ako napr. mestský park, Arm. Gen.
L. Svobodu, Osloboditeľov, J. M.
Hurbana, Vajanského, Námestie
republiky, Štvrť M. R. Štefánika
a Rúbanisko III/18 - 39.
Obnova ďalších dvoch ihrísk sa
dokončila. Ide o lokality Novohradská 22 a Rúbanisko III/5.

časti mesta. Detské hracie prvky
sú bezpečne osadené podľa platných noriem. Pre bezpečnosť ihriska vysadili aj živý plot, ktorý
bude slúžiť na ochranu obnovenej plochy. Z funkčného hľadiska
navrhované ihrisko pozostáva z 11
herných prvkov. Špecifikácia prvkov: kombinovaná zostava s 2 ks
Mesto Lučenec pripravuje aj tenhojdačky, tenisový stôl, kombinovašmýkačiek, kolotoč pre deti od 3
ná zostava, balančné prvky, piesko- to rok obnovenie ďalších detských
do 12 rokov, dvojmiestna preklávisko, lavičky, odpadkové koše atď. ihrísk, napr. na Rúbanisku II mepacia hojdačka vhodná pre deti
Na ihriská Novohradská 22 a Rú- dzi blokmi E, F a Rúbanisku I a na
od 3 do 10 rokov, visiace hojdačbanisko III/5 vytvorili aj gumové Osloboditeľov budú prvky rozšírené.
ky s hniezdom, pružinové hojdačProjekt finančne podporia:
podlahy (dopadové plochy) k hraky, balančná lanová lávka, tabuľa
cím prvkom, aby dieťa pri náhod- mesto Lučenec a spoločnosť Veolia.
so strieškou, rúčkovací rebrík, viBližšie informácie o ďalších obnom páde z hojdačky spadlo na
siaca hojdačka, pieskovisko so sebezpečné (mäkké) miesto bez toho, novách sa dozviete z nasledujúcich
dením, lavička a odpadkové koše.
vydaní Mestských novín.
aby sa poranilo alebo si ublížilo.
RÚBANISKO III/5
Nielen deti, ale aj rodičia sa dočULICA NOVOHRADSKÁ 22
Na ihrisko Rúbanisko III/5 pri- kali nových detských ihrísk. Spotext: Monika Nagyová
Detské ihrisko na Novohrad- budlo 19 hracích prvkov ako pruži- menuté ihriská boli minulý týždeň
foto: Ján Šnúrik
skej 22 sa nachádza v centrálnej nové hojdačky, preklápacie a visiace odovzdané do užívania.
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OKIENKO EÚ

Bezpečnosť na cestách: Komisia víta dohodu
o nových pravidlách EÚ na záchranu životov
Inštitúcie EÚ dosiahli predbežnú politickú dohodu o revidovanom nariadení o všeobecnej
bezpečnosti. Od roku 2022 budú
v európskych vozidlách povinné
nové bezpečnostné technológie,
ktorých cieľom je ochrana cestujúcich, chodcov a cyklistov. Nové
technológie na trhu môžu prispieť
k zníženiu počtu smrteľných nehôd a zranení na našich cestách,
z ktorých 90 % je spôsobených
ľudskou chybou. Nové povinné bezpečnostné prvky zahŕňajú
varovanie vodiča pred ospalosťou a rozptýlením, systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti,

bezpečné cúvanie s kamerou alebo
snímačmi a zariadenie na záznam
údajov o nehodách („čierna skrinka“), systém na zobrazovanie vybočenia z jazdného pruhu, systém zdokonaleného núdzového
brzdenia a zdokonalené bezpečnostné pásy, osobitné požiadavky
na zlepšenie priamej viditeľnosti u vodičov autobusov a nákladných vozidiel a odstránenie mŕtvych uhlov, systémy vpredu a na
bočných stranách vozidla, ktoré
rozpoznajú zraniteľných účastníkov cestnej premávky a upozornia na nich, najmä pri zmene
smeru jazdy.

Predstavujeme výrobcov
regionálnych produktov
Helena Rohožníková:
Med kvetový, agátový, lesný medovicový, lipový,
orechy v agátovom mede a novohradská medovina

Na čele zoznamu nebezpečných výrobkov
sú hračky a automobily
Európska komisia zverejnila
Jedným z najbežnejších opatrení
História medárstva sa na Slosprávu za rok 2018 o systéme na zníženie rizík, ktoré nebezpečné vensku datuje približne od piaSafety Gate pre nebezpečné vý- výrobky predstavujú, je ich stiah- teho storočia nášho letopočtu.
robky (bývalý systém včasného nutie od používateľa. Podľa správy K tomuto dátumu sa viaže aj lesvarovania).
však podiel úspešne stiahnutých né včelárenie - brtníctvo (lesné
Zo správy vyplýva, že si prís- zostáva vo všeobecnosti nízky. včelárstvo alebo lesné včelárelušné orgány navzájom vymenili Výsledky správy poukazujú na to, nie je starobylý spôsob získavania
2 257 varovaní o nebezpečných že až jedna tretina respondentov včelích produktov), ktoré je u nás
výrobkoch. K najviac nahlasovanej vedome naďalej používa výrobky aj historicky zdokumentované.
kategórii výrobkov patrili hračky stiahnuté od používateľov.
Včelárenie je jedným z typických
(31 %), po ktorých nasledovali moViac ako polovica všetkých ziste- znakov Slovenska, ale i Slovantorové vozidlá (19 %) a na treťom ných nebezpečných výrobkov po- stva. Slovenské medy vraj patria
mieste boli odevy, textil a módne chádza z Číny. Spolupráca s čínsky- medzi najlepšie na svete. Med je
doplnky (10 %). Medzi najviac na- mi orgánmi v oblasti bezpečnosti dokonca spomínaný už 2000 rohlasované riziká patrili: chemic- výrobkov zostáva prioritou, no jej kov pred Kr. v egyptských rukoké riziká a riziká poranenia (po 25 výsledky sú neisté. Komisia v tej- pisoch ako liečivo na hojenie rán.
%) a ďalej riziko zadusenia v prí- to súvislosti naďalej spolupracupade detí (18 %).
je s príslušnými čínskymi orgánmi.
Helena Rohožníková je veľmi
Na Slovensku patrili medzi naj- Týka sa to aj zvyšovania informo- pracovitá, dobrosrdečná drobná
častejšie oznamované výrobky vanosti o pravidlách bezpečnosti žienka, ktorá pochádza z Trebehračky, svietiace reťaze a šperky, výrobkov, ktoré treba spĺňať pri ľoviec. Do prvej výzvy o udelenie
čo sa týka rizík, išlo o chemikálie, predaji spotrebiteľom v EÚ.
značky Regionálny produkt Noriziko zadusenia či elektrického
vohrad, vyhlásenej v júli 2018, sa
šoku. Varovaní bolo 50 a následzapojila
so svojimi medmi a nozdroj: ZEK v SR
ne prijatých opatrení 231.
vohradskou medovinou. Jej produkty splnili hodnotiace kritéria
jedinečnosti. Certifikát získala
počas Dní mesta Lučenec v roku
2018. Med a produkty z medu vyrába už takmer 45 rokov. Včeláreniu sa venuje s láskou a radosťou.
Včelie
medy sú 100% prírodné
Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
produkty, majú typickú zlatistú
Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
farbu a vôňu. Agátový, kvetový
tel./fax: 047/43 31 513
a
repkový sú z okolia Trebeľoe-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.
viec. Za lesným medom kočuje
so včelami až na Dobroč. Orechy

v agátovom mede vyrába z vlastných vlašských orechov a lieskovcov, ktoré majú vo svojej včelnici. Medovina je čisto prírodným
produktom. Získala na súťažiach
už niekoľko ocenení.
„Včeláriť sme začali s už nebohým
manželom v roku 1974. V tejto tradícii pokračujeme spolu so synmi
Dušanom a Miroslavom. Manžel
Dušan začal predávať med a výrobky z medu na miestnom trhovisku v Lučenci v rokoch 1998
- 1999. Lásku k medárstvu som nadobudla postupne vďaka manželovi,“ prezradila šikovná medárka. Bez včiel si už svoj život nevie
ani predstaviť.
Kontaktné údaje, fotografie
a viac informácií o produktoch
nájdete na www.produktnovohrad.sk
text: Henrieta Čemanová
foto: Monika Nagyová
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Medzníky druhej svetovej vojny

Vážení spoluobčania, mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci pozýva
všetkých, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí, do
radnice mesta.
Prijmite prosím pozvanie na
slávnostné prijatie jubilantov, ktoré sa uskutoční v sobotu
22. júna 2019 o 10:00 v priestoroch Radnice Lučenec, Ul. Dr.
Herza č. 1.
V prípade, že máte záujem o prijatie, oznámte nám to prosím do
14.6.2019 na adresu Mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec.

Po prvýkrát sa v našom okrese
konala vedomostná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny. Na súťaži
sa 16. apríla zúčastnili trojčlenné
družstvá deviatych ročníkov. Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v spolupráci s mestom Lučenec
zorganizovali podujatie na pôde
Mestského úradu v Lučenci.

Po ukončení slávnostného prijatia v radnici vás pozývame na
kultúrno - spoločenské podujatie do obce Ľuboreč, kde si pripomenieme 150. výročie vzniku Živeny a významnú osobnosť
Elenu Maróthy Šoltésovú. Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ
Renáta Libiaková Peržeľová, kancelária číslo dverí 147, číslo tel.
Súťažiaci v časovom limite vypl047/4307232, mobil: 0905 614 nili predložený test za účasti od782, e-mail renata.perzelova-li- bornej poroty v zložení: Štefan
biakova@lucenec.sk. Tešíme sa Chrastina (historik NMG), Ivana
na stretnutie.
Jasenková Olšágová (vedúca oddelenia), Jozef Cerovský (predseda
Obl. V SZPB). Náročný test všettext: Alexandra Pivková
ky zúčastnené družstvá zvládli výborne. Podľa počtu bodov získalo
1. miesto družstvo ZŠ Vajanského
(A. Lázár, T. Spodniak, D. Dobra), 2. miesto ZŠ M. R. Štefánika

(M. Matúška, F. Ivanič, M. Uhrin),
3. miesto obsadili žiaci SZŠ s MŠ
DSA so sídlom na Kubínyiho námestí v zložení M. Kiššová, L. Vlčková, R. Tisoň. Najúspešnejšie
družstvo bude Lučenec reprezentovať na celoslovenskej súťaži.

Vzácne životné jubileá

text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Mestské noviny

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

SILA SVETLA
Mestské múzeum Lučenec
vás pozýva na výstavu Tomáša
Kríža - SILA SVETLA, ktorú
si môžete pozrieť vo výstavnej
sále Mestského múzea Lučenec
do 26. mája 2019.

OSLAVA
UKONČENIA
BOJOV
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
Primátorka mesta a členovia výročie člena rodiny, či slávite
Zboru pre občianske záležitosti jubilejný sobáš, radi pre vás bezpri MsZ v Lučenci prijali v prvú platne pripravíme slávnostné
aprílovú sobotu v obradnej sie- prijatie v obradnej sieni mesta.
Kontaktujte nás prosím na oddeni tri dámy, ktoré si pripomenuli
vzácne životné jubileá. Na sláv- lení školstva, sociálnych vecí, kulnosti oslávenkyne sprevádzali túry a športu, kancelária č. dverí
rodinní príslušníci. Lúčili sme sa 147, Mestský úrad, Novohradská
obdarovaní s nádejou, že sa opäť 1, Lučenec.
stretneme.
Ak máte záujem na pôde mestext: Renáta Libiaková Peržeľová
ta osláviť svoje významné životfoto: Fotocolor studio
né jubileum alebo si pripomenúť

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

POZVÁNKA NA STRETNUTIE JUBILANTOV

6 | kultúra

Profesor Juraj Palkovič
sa narodil pred 250 rokmi

„Ó, však sa ja mám čo tešiť, že národ náš sa tak za vedenia štúrovcov
povzdvihol! Ja som si už myslel, že Slováci navždy sú pochovaní a hľa,
slovenčina bola ich kriesiteľom z mŕtvych!“
Tieto slová profesora Palkoviča
sú vyryté na pamätnej tabuli, ktorá bola v týchto dňoch slávnostne odhalená na budove dnešnej
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici J. Kármána. Na
mieste tejto základnej školy stálo
kedysi kalvínske lýceum, na ktorom v rokoch 1794-1796 pôsobil
profesor Palkovič. Preto Matica
slovenská, Dom Matice slovenskej
v Lučenci, Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci a mesto
Lučenec zorganizovali oslavy 250.
výročia narodenia tohto slovenského národovca, spisovateľa, zakladateľa a profesora slovenskej
katedry Cathedra Slavica bratislavského Evanjelického lýcea
a poslanca uhorského snemu.

Oslavy sa konali v budove historickej Radnice Lučenec. Vzácnych
hostí a publikum privítal viceprimátor mesta Pavol Baculík. Po ňom sa
všetkým prihovoril a stručne pripomenul zásluhy a význam Juraja Palkoviča predseda Matice slovenskej
Marián Gešper. Rozsiahlu a zaujímavú prednášku o pôsobení, diele
a význame Juraja Palkoviča aj pre
dnešok sme si vypočuli od docenta Júliusa Lomenčíka z Univezity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyvrcholením osláv bolo slávnostné
odhalenie pamätnej tabule. Na oslavách sa zúčastnili aj študenti z viacerých stredných škôl z Lučenca.
text: Jarmila Kalafusová, Miestny
odbor Matice slovenskej v Lučenci

„Roztočíme to spolu!“
To je hlavné motto nového roč- obyvateľom nielen zasúťažiť si,
níka najväčšej kampane podpo- ale aj podporiť rozvoj ekologicrujúcej rozvoj udržateľnej mo- kých foriem dopravy v mestách.
bility v mestách, ktorú 1. marca
vyhlásilo Ministerstvo dopraJediné registrované mesto alebo
vy a výstavby SR. Po vlaňajšom obec delilo kampaň Do práce na
rekordnom ročníku, kedy sa do bicykli, aby prekonala magickú
kampane Do práce na bicykli za- stovku účastníkov. Aj bez tohto
pojilo až 81 miest a obcí Sloven- míľnika však svoje dvere otvára
ska, sa súťaži podarilo posunúť pre viac ako 2,5 milióna obyvalatku účasti opäť o niečo vyššie. teľov Slovenska, ktorí môžu vyDo jej 6. ročníka sa totiž zapojila tvárať s kolegami súťažné tímy.
takmer stovka samospráv, ktoré Aj tento rok sa do kampane zatýmto krokom umožnili svojím pojilo aj mesto Lučenec.

Predajná výstava insitných
maliarov z Kovačice

V pondelok 15. apríla v prítomnosti zástupcov mesta a vystavovateľov slávnostne otvorili predajnú
výstavu Insitné umenie - Kovačickí umelci vo foyer Mestského úradu v Lučenci. Výstava prezentuje
olejomaľby Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa.
Juraj Lavroš sa maliarstvu venuje už 30 rokov. Jeho tvorbu ste
mohli vidieť v Srbsku, na Slovensku i v zahraničí. „Najčastejšie
maľujem ťažkú prácu robotníkov,
sedliakov a našich dolnozemských
Slovákov. Na mojich obrazoch je
výnimočné, že maľujem husi, to mi
je ako pečiatka. Keď ľudia sledujú moju tvorbu, vedia, že kde uvidia husi, to je môj obraz,“ povedal maľujem aj iné živočíchy. Mám obmaliar Juraj Lavroš. Okrem husí razy v Austrálii, Nemecku, Česku,
sú pre neho charakteristické ešte na Slovensku aj v USA,“ prezradil
aj tekvice, ktoré nájdeme na väč- Vladimír Galas. Na predajnej výšine obrazov.
stave má 18 obrazov.
Insitní maliari zo slovenských
Druhý vystavovateľ Vladimír
Galas maľuje od roku 2001. Naj- dediniek vo Vojvodine (Srbsko)
častejšie zobrazuje kone, krajinky, sú trvale zapísaní do kultúrneho
ľudí a tekvice. „Pre mňa sú sym- dedičstva Európy.
bolom predovšetkým kone, ale
Maľby, ktoré sa nachádzajú na
výstave, sú predajné. Okrem malieb si môžete zakúpiť aj magnetky
s obrazmi umelcov. Neváhajte
a príďte si vybrať nejaké pekné
dielo. Predajná výstava vo foyer
mestského úradu je sprístupnená do 20. mája 2019.
Registrácia do kampane Do
POZNÁMKA
práce na bicykli bude pokračoPred návštevou výstavy sa vovať až do 5. mája, kedy sa regispred treba prihlásiť v kancelátračný systém definitívne uzavrie.
rii prvého kontaktu - podateľňa
Bezplatná registrácia prebieha na
(Mestský úrad, Novohradská 1,
stránke www.dopracenabicykli.eu,
Lučenec, prízemie).
kde sa môžu registrovať 2-4-členné tímy kolegov z práce.
text: Ján Šnúrik

text a foto: Monika Nagyová
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POD PATRONÁTOM

Anketári navštívia vybrané
domácnosti v našom meste
Slovenská nezávislá výskumná od konca apríla do polovice júla
spoločnosť MEDIAN SK v sú- roku 2019. Dopytovanie prebiečasnosti vykonáva prestížny ha prevažne ako osobný rozhomedzinárodný prieskum Vaše vor, ale niektoré časti môže vypráva - povedzte nám, čo je pre plniť priamo sám respondent.
„Otázky sa týkajú problémov na
vás dôležité! Výskum má za cieľ
zhromaždiť informácie o skúse- Slovensku, služieb v oblasti bydnostiach a názoroch ľudí týkajú- liska alebo osobných skúseností
cich sa základných ľudských práv. s porušovaním práv alebo diskriNa základe dát, ktoré budú zbie- mináciou. Odpovede sú úplne anorané vo všetkých 28 členských nymné, všetky údaje budú použité
štátoch, bude možné porovnať len v rámci súhrnných údajov a je
povedomie o ľudských právach vylúčené akékoľvek zneužitie osobnaprieč Európskou úniou. Aby ných informácií. Svojou účasťou
získali reprezentatívny obraz za vo výskume sa domácnosti k ničocelé Slovensko, je dôležité pýtať mu nezaväzujú,“ povedala vedúsa členov náhodne vybraných do- ca projektu Monika Martinková.
mácností. Niektoré domy / byty
Agentúra MEDIAN SK, ktorá
v Lučenci boli náhodne vybrané, realizuje zber dát, dodržuje všetaby sa jeden z členov domácností ky etické pravidlá pre realizáciu
v nich zúčastnil tohto prieskumu. výskumu.
Dopytovanie vo väčšine prípadov
trvá približne 45 minút. Anketári navštívia vybrané domáctext: Ján Šnúrik
nosti v našom meste v období

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

Celoslovenské kolo
súťaže v prednese
poézie a prózy
v ruskom jazyku
V DIVADLE B. S. TIMRAVY V LUČENCI

Puškinov
pamätník
• od 9.00 hod. prezentácia v Divadle B. S. Timravy,
Nám. republiky 5, Lučenec
Podujatie podporili:
• od 10.00 hod.
AUGUSTÍN ČISÁR
priebeh súťaže v Divadle B. S. Timravy Lučenec
a Základná škola,
• o 14.00 hod.
Ulica Vajanského
recepcia účastníkov súťaže
2844/47, Lučenec
• o 18.00 hod.
vyhlásenie výsledkov – odovzdanie cien víťazom V Á S Mediálny partner:
noviny
a kultúrny program: Alexandrovci v ŠH Arena Lučenec
P O Z ÝMestské
VA

GALA
VEČER

v ŠH Arena

V Lučenci sa začala jarmočná sezóna
Jarmočná sezóna sa v našom
meste začala veľkonočným jarmokom, ktorý sa konal 11. - 12. apríla
na Námestí republiky. Tohto roku
ste mohli nájsť okrem tradičných
aj remeselnícke stánky hlavne od
našich novohradských predajcov.
Keďže išlo o tematiku Veľkej noci,
na jarmoku nemohli chýbať ani vyzdobené ručne vyrobené kraslice,
veľkonočné ozdoby a maškrtky.

folklóru, kým podvečer sa niesol
v znamení známych šlágrov v podaní Traditional Dixie Stompers,
Sextet a ESO.
V týchto dňoch v Lučenci vládla
jarmočná atmosféra nielen zábavou, ale aj dobrým jedlom. Mohli
ste si vychutnať aj tradičné jarmočné jedlá, pri ktorých dostali priestor aj domáce výrobky od
predajcov z Lučenca a okolia.

10:OO

text: Ján Šnúrik

• PRIMÁTORKY MESTA LUČENEC
Alexandry Pivkovej

14.5.2019



• Prezidentky fondu RF pre podporu
vzdelávania Tatiany Golubeva

18:OO

Mesto Lučenec hľadá prevádzkovateľa vodných atrakcií (vodné
bicykle, člny, paddleboard) na vodnej nádrži Ľadovo. Predpokladaný termín prevádzkovania je od 1.6.2019 do 15.9.2019.
Ponuky zasielajte do 15.5.2019 na Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo emailom: adrian.kiapes@lucenec.sk

14.5.2019

MÁTE ZÁUJEM O PREVÁDZKOVANIE VODNÝCH ATRAKCIÍ?

• GUBERNÁTORA MESTA
SANKT PETERBURG
Alexandra Dmitrijeviča Beglova

s vystúpením slávneho ruského
armádneho súboru ALEXANDROVCI
Galavečer je vyvrcholením celoslovenskej súťaže
v prednese poézie a prózy Puškinov pamätník.
Kto má záujem o účasť na Alexandrovcoch, bude si môcť
LIMITOVANÝ počet vstupeniek na galavečer vyzdvihnúť ZDARMA
vo štvrtok 9. mája 2019 v Mestskom informačnom centre,
Ul. Dr. Herza č. 1 (radnica, vchod od Vajanského ulice), v čase od
14:00 do 16:00. Na jednu osobu sa budú vydávať len 2 vstupenky!

Námestie napriek nepriaznivému počasiu ožilo hudbou, spetext: Monika Nagyová
www.lucenec.sk
vom i tancom. V rámci bohatého
kultúrneho programu vystúpili
deti zo základných a materských
REHABILITAČNÝ POBYT V HAJDÚSZOBOSZLÓ
škôl, o folklórnu zložku sa postaZväz postihnutých civilizačnými chorobami SR, základná organizácia VP-K16 Lučenec organizuje od
rali súbory DFS Radosť, FS Ipeľ,
29. júna (sobota) do 6. júla 2019 (sobota) rehabilitačný pobyt do maďarského kúpeľného mesta HajFS Jánošík či ľudová hudba Ďatedúszoboszló. Odchod je ráno 29. júna o 8:00 spred budovy Mestského úradu Lučenec. Podrobné inlinka, Čardáš a manželia Krahuľformácie získate na tel. číslach 0908 918 624 - Mária Kuttnerová alebo 0948 009 654 - Július Varga.
covci. Poobedňajšie hodiny patrili
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Záleží nám na zdraví a čistote

Informácia o vyhlásení Výzvy
č. 1 k predkladaniu žiadosti
o udelenie značky Regionálny
produkt NOVOHRAD
pre služby stravovacie
a služby ubytovacie

verejných priestranstiev v našom meste?

Ak áno, potom je dôležité, aby sme všetci prispeli svojou čiastkou
k tomu, aby sme sa na nich cítili dobre. V dnešnej téme sa budeme
venovať výzve mesta Lučenec ohľadom evidencie psov, ako aj odstraňovaniu ich exkrementov.
Regulovať počet psov a sprá- ZVÝHODŇUJÚ KYNOLÓGOV
vanie ich majiteľov sa mestá snaPodľa lučeneckého VZN sú vlastžia aj pomocou miestnej dane. Jej níci alebo držitelia psa, ktorý je
výšku si samosprávy určujú vlast- členom Zväzu kynologických záným všeobecným záväzným naria- chranárskych brigád SR, ak je pes
dením (VZN). Naposledy v roku evidovaný na tento účel, oslobode2017 mesto Lučenec prijalo nové ní od platenia dane. Podobne je to
VZN, z ktorého sa dozvedáme, že aj pri vlastníkoch, či držiteľoch slumajitelia psa chovaného v byto- žobného psa. Oslobodenie dane za
vom dome každoročne zaplatia na psa si uplatňuje daňovník pri podadani 40 eur, rovnako ako právnic- ní priznania k dani za psa dokladom
ké osoby a fyzické osoby podnika- preukazujúcim dôvod oslobodenia.
telia. Zvýhodnení sú obyvatelia býZákon ukladá chovateľovi odvajúci v rodinných domoch, ktorí strániť psí exkrement z verejnéročne zaplatia 17 eur.
ho priestranstva
Psí exkrement je zaradený v katalógu
odpadov medzi ostatný odVÝZVA K NAHLASOVANIU
pad. V praxi to znamená, že občan
PSOV BEZ ZNÁMOK
môže takýto odpad odložiť do hoV Lučenci stále platí, že psi musia ciktorého smetného koša, ktorý je
mať známku s potvrdením o zapla- určený na bežný komunálny odtení dane. To kontroluje mestská pad. Mesto Lučenec v spolupráci
polícia. V praxi sa však častokrát s občanmi a prevažne chovateľmi
stáva, že aj napriek platnému VZN psov sa snaží každoročne vytvárať
si niektorí majitelia psov neplnia hustejšiu sieť košov na komunálsvoju povinnosť. Keďže upozor- ny odpad v lokalitách, kde je vennenia a pokuty od príslušníkov čenie psov viac frekventované. Na
Mestskej polície v Lučenci sú málo druhej strane je tu aj úloha pre psičúčinné, mesto Lučenec prostred- károv, aby nečistoty po svojich miníctvom Mestských novín vyzýva láčikoch odstránili. Treba myslieť
obyvateľov, aby psov bez známky predovšetkým na malé deti, ktoré
nahlasovali podľa bydliska u po- sa často hrajú na sídliskách, pri byverených pracovníkov mestského tovkách či rodinných domoch. Neúradu osobne (prízemie, ekono- raz sa stáva, že naše ratolesti prídu
mické oddelenie, miestna daň za pri hre do styku so psím exkremenpsov, číslo kancelárie 152) alebo tom, ktorý ostal voľne ležať na vetelefonicky 43 071 24.
rejnom priestranstve, a tak nechtiac
môžu dostať niektorú z nákazlivých
K 30. aprílu 2019 je na mest- chorôb, prenosných zo psa na čloskom úrade zaregistrovaných 1318 veka. Ale výkaly aj bez priameho
psíkov, ktorí vlastnia známku kontaktu predstavujú potenciálne
s evidenčným číslom. Mesto Lu- riziko, sú plné baktérií, vajíčok pačenec psičkárov motivuje naprí- razitov, vírusov a plesní, vplyvom
klad rozdávaním vreciek na zvie- tepla sa vysušujú, menia na prach
racie exkrementy. Tie si majiteľ a k ich rozptýleniu navyše napomápsa, ktorý má daň za psa zaplate- hajú kosačky počas kosenia verejnú, môže vyzdvihnúť na oddelení ných priestranstiev.
dopravy a životného prostredia,
Čisté ulice a parky dodávajú nadruhé poschodie, číslo kancelá- šim mestám úroveň a nám, ich obyrií 314, 311, mestského úradu, ako vateľom, prinášajú pocit, že sa vieaj vo vysunutých pracoviskách me postarať o kultúru svojho okolia.
MsÚ (kancelárie prvého kontak- „Mestu Lučenec záleží na zdraví a čistu) na Rúbanisku III a v Lučenci tote verejných priestranstiev. V spočasť Opatová.
lupráci s obyvateľmi sme vytipovali

ECO DOG TOILET STANICA
ECO DOG TOILET stanica (foto)
je nové, patentovo chránené a revolučné technické riešenie problému
so psími exkrementmi. Je to v skutočnosti hygienické zariadenie na
venčenie psov, ktoré je jedinečné,
dômyselné a jediné svojho druhu
na celom svete. Ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neutralizáciu
psích exkrementov na verejných
priestranstvách a obytných zónach
miest už od počiatku, to znamená,
že nedochádza ku kontaktu psieho
moču a výkalov s okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii.
Zariadenie obsahuje patentovanú
zložku so psími feromónmi, ktoré
sa postupne uvoľňujú do prostredia, čím aktívne priťahujú psy na
vykonanie potreby v rámci stanice.
Udržiavanie čistoty v meste Lučenec je v dnešnej dobe finančne aj
ekologicky náročné, preto by sa
každý spôsob ochrany životného
prostredia mal stať vážnym dôvodom na zamyslenie.

Dňom 1.5.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis, z. p. o., prvú výzvu
k predkladaniu žiadostí o udelenie
značky Regionálny produkt NOVOHRAD pre služby stravovacie
a pre služby ubytovacie. Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné
k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na
webovej stránke www.produktnovohrad.sk
Vyplnenú žiadosť je potrebné
zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 4.6.2019.
O značku sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovacie a/alebo stravovacie služby vrátane ubytovania na
súkromí a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).
Služby musia byť jedinečné alebo tradičné vo vzťahu k danému
regiónu:
• Služby súvisiace s poskytovaním
jedla, nápojov
• Služby súvisiace s poskytovaním
ubytovania
Podpísané žiadosti o pridelenie
značky vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii Región Neogradiensis, z. p.
o., Ulica novohradská č. 1, 984 01
Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v jednom vyhotovení.
Vyplnenú žiadosť s prílohami je
možné zaslať aj poštou na adresu:
Región Neogradiensis, z. p. o., Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť
aj text „Výzva č. 1 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
pre služby stravovacie a služby
ubytovacie Regionálny produkt
NOVOHRAD.“
Výberová komisia bude zasadať
v týždni od 10.6.2019 do 14.6.2019.
Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok.

text: Ján Šnúrik

text: Henrieta Čemanová

najfrekventovanejšie lokality, ktoré
sú najčastejšie navštevované obyvateľmi mesta s ich štvornohými miláčikmi, kde by sme pre skvalitnenie
služieb pre potreby psičkárov mohli
umiestniť hygienické zariadenia na
venčenie psov. Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných svojim
občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia a verejnej
zelene, mesto v súčasnosti uvažuje
riešiť problém so psími exkrementmi
inštaláciou ECO DOG TOILET staníc,“ povedala primátorka mesta
Alexandra Pivková.

3. máj 2019
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Študentka Súkromného gymnázia
Lučenec ocenená v Bruseli

Sofia GREGOROVÁ sa ako víťazka európskej prekladateľskej
súťaže JUVENES TRANSLATORES za Slovenskú republiku
zúčastnila v dňoch 3. - 6. apríla
2019 na slávnostnom udeľovaní
cien v Bruseli. Súťaž organizuje
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad v Bruseli pre školy v Európskej únii.
Počet škôl vybraných z každého
členského štátu sa rovná počtu
kresiel členského štátu v Európskom parlamente. Prekladatelia Európskej komisie vybrali
z 3252 účastníkov zo 751 európskych škôl 28 víťazov, ktorým
GR pre preklad uhradilo výdavky na cestu a trojdňový pobyt
v Bruseli. Víťaza sprevádzala
jedna dospelá osoba a jeden učiteľ z každého členského štátu.

28 víťazi zo všetkých členských
štátov EÚ si prevzali ocenenia
z rúk generálneho riaditeľa DGT
pre preklad R. Martikonisa a komisára Európskej komisie pre rozpočet a ľudské zdroje G. H. Oettingera. Po slávnostnom obede
sme si prezreli Dom európskej
histórie, individuálne sme podnikli prehliadku historického jadra
s gotickou radnicou, stredovekého kostola sv. Kataríny a večer
sme sa všetci stretli na spoločnej večeri v reštaurácii Strofilia v historickom centre Bruselu.
V piatok dopoludnia sme navštívili Mini Európu, park miniatúr
európskych pamiatok a prezreli
sme si Atómium - jednu z najpopulárnejších atrakcií mesta. Popoludní nás čakala prehliadka Generálneho riaditeľstva pre preklad,
kde sme sa stretli so slovenskými prekladateľmi, pracujúcimi
pre EK. Prostredníctvom videohovoru sme sa spojili s hodnotiteľkou Sofiinho prekladu v Luxemburgu Katarínou Horanskou,
s prácou prekladateľov nás oboznámila Adriana Ward. Po vyčerpávajúcom programe, plní zážitkov a nových skúseností sme sa
v sobotu večer vrátili späť dúfajúc, že sa nám v budúcnosti podobný úspech podarí zopakovať.
text: Božena Péterová,
Súkromné gymnázium Lučenec

„Mne sa na lyžiarsky nechce“
Nejako takto sa vyjadrovali naši žiaci, lyžiari začiatočníci, pred
nástupom na lyžiarsky kurz. V tomto roku ho naša Cirkevná ZŠ
sv. J. Bosca zorganizovala na Skalke pri Kremnici. Tá nás privítala ideálnymi snehovými podmienkami, prijateľnými svahmi pre
začiatočníkov aj pokročilých. Začiatky boli rozpačité - za všetko
hovorí vyjadrenie jedného zo začiatočníkov po ustrojení do lyžiarok a lyží: „Veď mne sa v tom šmýka.“
Veru začiatky boli ťažké, ale každým dňom sme sa zdokonaľovali.
V posledný deň pobytu každý začiatočník zvládol jazdu na vleku,
dokázal zjazdiť primeraný svah,
ale čo bolo najdôležitejšie, lyžovanie ho začalo baviť. Lyžiarsky
kurz nie je však len o lyžovaní. Je
to aj o práci v kolektíve, utváraní vzťahov, komunikácii a o vzájomnej pomoci. Bolo dojemné sledovať, ako skúsenejší s ochotou
pomáhali slabším a poskytovali
im cenné rady. Fyzickú kondíciu
sme si zlepšovali každodennými

rozcvičkami, vychádzkami, ale aj
relaxom v relaxačnom centre. No
a nočný život - ten je na tom úplne najkrajší.
Najlepším vysvedčením práce
pedagógov - inštruktorov bolo to,
že žiakom sa z lyžiarskeho kurzu
veľmi odchádzať nechcelo, chceli
si ho ešte predĺžiť. Preto nikoho
neprekvapilo, že po jeho skončení sme sa lúčili so slovami: „Aj na
budúci rok určite pôjdem“.
text a foto: J. Magicová, T. Indro

Vychováva šikovných angličtinárov
Súťaž Juvenes Translatores alias Mladí prekladatelia sa snaží žiaci medzi nimi neboli, predsa
podporovať štúdium jazykov a podnietiť mladých šikovných štu- sa jednej žiačke podarilo získať
dentov k výberu kariéry profesionálneho prekladateľa. Do súťa- čestné uznanie za preklad.
Dňa 26. februára 2019 našu
že sa každý rok môžu zapojiť stredné školy, ktoré následne nomiškolu navštívili zástupcovia Eunujú svojich 17-ročných študentov.
rope Direct v Lučenci a odovzdali
Súťaž sa uskutočnila ešte kon- Európskej komisie z príslušných
Lucii Gálovej (foto vľavo), žiačke
com roka a prebiehala v rovnakom jazykových oddelení generálneho
III. A triedy, Čestné uznanie za
čase vo všetkých vybraných ško- riaditeľstva Komisie pre preklad
výborný preklad z anglického
lách v Európe. Súťažiaci mali na v Bruseli, čím sa zaručila čo najjazyka do svojho materinského.
výber 552 možných jazykových vyššia kvalita hodnotenia a spraNič netušiaca žiačka bola veľmi
kombinácií z 24 úradných jazy- vodlivé podmienky pre všetkých
milo prekvapená a naša škola
kov EÚ. Traja z našich žiakov si súťažiacich. Koncom januára boli
právom hrdá, že sa môže pochváliť
zvolili preklad z jazyka anglické- vyhlásené výsledky a 28 víťazov
šikovnými žiakmi, ako aj kvalitnou
ho do jazyka slovenského a dva- z celej EÚ získalo trojdňový povýukou jazykov.
ja žiaci prekladali z maďarčiny do byt v Bruseli, kde si v marci 2019
slovenčiny. Súťažné texty prekla- prevzali ceny za preklad v doprotext: Kvetoslava Kriváková
dov boli hodnotené prekladateľmi vode svojho učiteľa. Aj keď naši
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umenie recyklácie

• tvorivé dielne a aktivity pre malých i veľkých
• premietanie rozprávok pre najmenších
• prednášky a workshopy - VermiGo, bezodpadové
domácnosti, látkové vrecko na potraviny a iné
• ukážky zvárania umeleckých predmetov
• trh zaujímavých remeselníkov a predajcov
• srbská dychovka

„ORKESTAR KRISTIJANA TRAJKOVIČA“

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
hotelových služieb a dopravy v Lučenci

SLOVENSKÝ SKAUTING
73. ZBOR TETROV LUČENEC

Ulica Dr. Herza 1

18:00 do 22:00

V MESTSKOM

NÁM.REPUBLIKY

UDÝCHANÁ ROZPRÁVKA
MINI MAŽORETKY

AKTIVITY PRE CELÚ RODINU, SÚŤAŽE A TOMBOLA
,

SYMBOLICKÁ MÍLA OKOLO NÁMESTIA

18.5.2019

Noc

LUČENEC
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spojená s kultúrnym programom
- spevokol Rezeda. Neskôr sa presunieme do Radnice Lučenec na Ul.
Dr. Herza 240, kde sa bude konať
od 15:00 prednáškové popoludnie lekárov dermatovenerológov (Mária Breznická, Michaela
Kanianska, Renáta Rusinková, Peter Pauer) a sociálne poradenstvo
- nové zákony od roku 2019. Týmto pozývame všetkých záujemcov.
V sobotu 18. mája je pripravené
spoločné kúpanie v areáli Novolandie Rapovce.
Hlavní partneri podujatia: mesto
Lučenec, Celgene, s.r.o., Novartis
Slovakia, s.r.o. Partneri: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Bioderma.
text: Mária Gilanová,
predsedníčka klubu Lučenec

Beseda s autorkou Mariou Čengel Solčanskou
BBSK-Novohradská knižnica vás pozýva na besedu s Mariou Čengel Solčanskou o knihe Generál M.R. Štefánik, pri príležitosti jeho
100.výročia narodenia. Beseda sa uskutoční 16. mája 2019 o 16:00
v Novohradskej knižnici, na odd. náučnej literatúry.

Podujatie venované
ku Dňu matiek

Srdce
na dlani
V programe vystúpi:

Slovenský kresťanský
spevácky zbor

KRÉDO-VIRUJU

Koncertu bude predchádzať
duchovné slovo v podaní
predstaviteľov cirkví

12. 5.2019

Spoločnosť psoriatikov a atopikov
SR a Spoločnosť psoriatikov a atopikov Klub Lučenec vás srdečne pozývajú dňa 17. mája 2019 od 9:30
na Námestie republiky pred OC Galéria. Pripravujeme celoslovenské
podujatie Deň kože - deň dotykov.
Akcia bude prebiehať v spolupráci
s mestom Lučenec. Bohatý kultúrny
program o 9:30 otvoria mažoretky
z MŠ na Zvolenskej ulici, potom
bude nasledovať program ostatných účinkujúcich (DFS Radosť).
V info stánku na námestí budeme
informovať širokú verejnosť o chronických kožných ochoreniach, o ich
neinfekčnosti. Na podujatí sa zúčastnia členovia výkonného výboru
z Bratislavy ako aj ostatní členovia
z klubov na Slovensku. V popoludňajších hodinách cca o 13:30 bude
nasledovať prehliadka synagógy

15:OO

Deň kože - deň dotykov

adresa:

TIRÁŽ
Adyho 69/7, Lučenec
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SLOBODA, RADOSŤ, ZÁŽITKY, PRÍRODA, DOBRODRUŽSTVO...
a predsa pohodlne a štýlovo. Pre ľudí s vášňou k cestovaniu.

PRENAJMEM PEUGEOT TANJA
s kapacitou karavanu 2+2 lôžka.

DOPLNKOVÁ
VÝBAVA AUTA:

Podľa technického preukazu sa
v aute môžu prepravovať 4 osoby.

• vnútorné WC
• kúpeľňa so sprchou
• osvetlenie - úsporný
LED systém
• stôl a stoličky
• ťažné zariadenie
• cyklonosič na 3 bicykle
• multifunkčné rádio
s MP3 prehrávaním
• handsfree, tempomat
• solárne dobíjanie
batérií auta
• vonkajšia plynová
prípojka
• diaľničné známky SK
• ventilátor v spálni
• parkovacie senzory

CENA od 100€ / deň s DPH
Tel. kontakt: 0915 958 708
email: richardkovalcik@gmail.com

PL2019/10

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

kino Apollo
„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.!
NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
• 13.5. Kurz opatrovania, ešte voľné miesta
• 13.5. Nemčina pre opatrovateľky
• 15.5. Cestovné náhrady v praxi
na príkladoch
• 21.5. Mzdová účtovníčka v II.Q
r. 2019
• Kurzy jednoduchého a mzdového účtovníctva
Informácie a kontakt: Ulica
partizánska č. 17, Lučenec, tel.
č. 0911 936 120, 0902 930 235,
kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk
PO/10

Chcem sa srdečne poďakovať za
Dňa 28. apríla 2019 nám bol zo
príkladnú starostlivosť, za pro- spoločných priestorov bytového
fesionálny a empatický prístup domu na Rúbanisku III/65 odcuzdravotnému personálu interné- dzený pánsky horský bicykel, ktoho oddelenia Všeobecnej nemoc- rý bol ešte v ten istý deň nájdený
nice s poliklinikou v Lučenci. Špe- hliadkou Mestskej polície v Luciálne ďakujem primárovi MUDr. čenci. Prostredníctvom MestJozefovi Kanyóvi, MUDr. Lenke ských novín sa chceme poďakoZÁJAZD DO TISZAÚJVÁROSU
Pavlíkovej, vrchnej sestre a ce- vať vtedy službukonajúcej hliadke
Dňa 25. mája 2019 sa uskutoční
lému zdravotníckemu personá- za profesionálnu prácu!
zájazd do Tiszaújvárosu (termállu. Želám celému kolektívu v ich
Rodina Balogová
PO/30
ne kúpalisko). Odchod je v ten istý
zodpovednej práci veľa zdravia,
deň o 6:00 spred Mestského úradu
síl a trpezlivosti.
RIADKOVÁ INZERCIA
v Lučenci. Doprava: 9 eur. PrihláZuzana Imreczeová
PO/29
• Predám veľký 1-izbový byt s balsiť sa môžete na tel. číslach: 0908
kónom na Rúbanisku II. 0907 186 525 840 - Andrea Krivánsky, 43 25
MÍĽA PRE MAMU
PO/24
Na sobotu 11. mája 2019 pripra- 802 (po 14:00).
889 - Brigita Mihalčáková.PO/28
vujú dobrovoľníci z MC Jahôdka,
• Dám do prenájmu veľkú gaVÝKUP PAROŽIA
pracovníci mesta Lučenec a CVČ
ráž
blízko Rúbaniska, Ul. kvetINFO: 0904 834 937
Magnet na Námestí republiky už
PL2019/01
ná. 0905 758 069
PO/32
siedmy ročník Míle pre mamu.
BLOK PRE DETI
MURKO a HANIČKA: Speváčka
Hanička a jej kocúrik Murko sú farebné, priateľské a mäkučké bábky
a vašim deťom sa budú istotne páčiť!
BLOK PRE DOSPELÝCH
A HLAVNE TEDA PRE MAMIČKY

POĎAKOVANIE
Lúčim sa s Vami, drahí moji.
Ruky stisk Vám už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo a došli sily.
Lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Kto žije v mysliach svojich drahých,
neumrie, mŕtvy je len ten, kto je zabudnutý.
Posledný pozdrav tu šepkám do ticha,
že sa raz stretneme, to je naša útecha.

DANO HERIBAN & band – koncert: Predstaví sa nám známy herec a hudobník so svojou kapelou.
Okrem toho budú počas celej akcie
Úprimne ďakujeme všetkým
(pre registrovaných účastníkov) pripríbuzným, priateľom, susedom
pravené atrakcie a zaujímavá toma známym, ktorí spolu s nami na
bola. Vstup je, ako každý rok, voľný.
poslednej ceste odprevadili manProsíme, na začiatku sa nezabudžela, otca, starého otca JÁNA
nite registrovať. Tešíme sa na vás!
KURČÍKA, ktorý nás nečakane

opustil 6.4.2019 vo veku 75 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové
dary, prejav sústrasti. S úctou
a láskou manželka Mária, dcéry
Mária a Jana s rodinami.

PO/31

3. a 16.5.2019 

17:00

CHROBÁČIKOVIA 2:
ĎALEKO OD DOMOVA

FRA/CHIN - 2019 - 105 min.
- 2D - animovaný - bez hlasov
- uvádza Magic Box



5€

3.5.2019
9.5.2019 

19:00
17:00

FK: CHVÍĽKY (Chvilky)

ČR/SK - 2018 - 93 min. - 2D
- dráma - český dabing - uvádza ASFK

 12

9.5. 2019 
15.5.2019 

4€
19:00
17:00

FK: DO BOJA (En Gurre)

FRA - 2018 - 113 min. - 2D dráma - české titulky - uvádza ASFK

 12

4€

10.5. 2019 

17:00

FK: KRVAVÁ PANI

CSK - 1980 - 71 min. - DVD animovaný - originál verzia
- uvádza ASFK

12

4€

10.5.2019 

19:00

FK: PRVÁ

SK - 2017 - 40 min. - 2D - dokument - originálna verzia
- uvádza ASFK



4€

15.5.2019 

19:00

FK: TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY

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

12

4€

16.5.2019 (HU dabing)19:00
DADDY COOL

FRA - 2017 - 97 min. - 2D –
komédia - maďarský/český
dabing - uvádza Bonton film

 12

5€

17.5.2019 

17:00

TLMOČNÍK

SR/CZ/AT - 2018 - 118 min. 2D - tragikomédia - slovenský
dabing - uvádza Garfield film

12

5€

17.5.2019 

19:00

VEĽKOLEPÉ MÚZEUM

AT - 2014 - 94 min. - BR dokument - české titulky uvádza Film Europe

12

2€
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Hokejisti Lučenca na
turnaji v Novom Jičíne

Po šiestich mesiacoch zavítali naši malí lučeneckí hokejisti opäť do Nového Jičína, na medzinárodný turnaj s názvom Turnaj najmladších ďáblíků. Keďže v Lučenci sme ukončili
zimnú hokejovú sezónu, naši maličkí prváci
a škôlkari (ročník narodenia 2012 a mladší)
odcestovali na Moravu zmerať si sily v tomto
meste podobne ako ich starší kamaráti z klubu (ročník narodenia 2010) na jeseň 2018.
Turnaj bol veľmi silne obsadený 16 mužstvami z Čiech, Slovenska, Bieloruska a Rakúska.
Mužstvá boli rozdelené do dvoch 8-členných
skupín, v ktorých sa stretol každý tím s každým. V našej skupine boli: HK Ďáblici Nový
Jičín, Hoba Bratislava Biele žraloky, HC Slezan Opava, HKMD Šumperk, VSK Technika
Brno Bíle sovy, HCV Dragons/Minsk (BLR)
a SC Kolín. Po urputných bojoch skončili malí
Lučenčania na 5. mieste v skupine a čakali na
svojho súpera z druhej skupiny, ktorý skončí tiež na piatom mieste, aby sa s ním športovo pobili celkovo o 9. miesto. Nakoniec sa
súperom našich stal klub HC Bobři Valašské
Meziříčí, s ktorým to nemali ľahké. Malí Bobri predvádzali dobrú hru, ale napokon sa ich
našim podarilo zlomiť s výsledkom 12:4. HC
Lučenec obsadil konečné 9. miesto.

Ukončenie chlapčensko-dievčenskej
Zlaté medaily boli ozvenou dlhotrvajúcej snahy.
florbalovej ligy
Mali sme aj slabé chvíľky, no aj cez malé zaváChlapčensko-dievčenská florbalová liga
ukončila svoju ďalšiu kapitolu. Od roku 2013
sa hrala chlapčenská a dievčenská florbalová liga v Lučenci osobitne. Od roku 2015 sa
spojili do jednej jedinečnej súťaže. Už štvrtý rok si merali sily spolu chlapci 2. stupňa
ZŠ a dievčatá SŠ spolu s dospelými ženami.
Prvenstvo obhájili dievčatá zo SOŠ pedagogickej v Lučenci: S. Udvardyová, Ľ. Vargová,
N. Štulajterová, K. Berkiová , D. Uhrinová,
L. Baťková, D. Valocková-Lipianska, D. Vasilíková, I. Ikriová, K. Stančíková.
Druhé miesto obhájili chlapci a dievčatá z CVČ Magnet. Na treťom mieste skončili chlapci MIX a na štvrtom mieste dievčatá
zo SZŠ v Lučenci. Dňa 18. marca okrem najlepších družstiev boli ocenení aj najlepší jednotlivci, Denisa Uhrinová (najlepšia strelkyňa) a Sabína Udvardyová (najlepšia hráčka),
obe zo SOŠ pedagogickej v Lučenci. Najlepším brankárom sa stal Martin Švéda z CVČ
Magnet a najlepším rozhodcom Daniel Sabó.

hania sme jednoznačne triumfovali. Obrovskou
posilou bola naša absolventka D. Vasilíková a D.
Valocková-Lipianska, ktorej - ako vravia jej zverenkyne - nohy nikdy nezhrdzavejú. Okrem kolektívneho ocenenia boli naše dve hráčky ocenené aj individuálne. D. Uhrinová dostala cenu
za najlepšiu strelkyňu celej ligy. Druhé ocenenie ako najlepšia hráčka celej ligy som dostala
ja. Treba však pochváliť všetky dievčatá. Bojovali až do konca a bez ich pomoci by ani dievčatá nedostali individuálne ocenenia. Po regionálnom druhom mieste a krajskom šampionáte
JOJ Sk ligy, kde naše baby opäť vybojovali druhé
miesto v oranžovo-neónových dresoch s logom
našej školy, prišlo konečne víťazstvo. Krásna sezóna,“ povedala pre Mestské noviny kapitánka
víťazného tímu Sabína Udvardyová.

Najlepší strelci: 69 gólov Uhrinová (SOŠ
pg): 69 gólov, 65 Bella (CVČ Magnet), 59 Danyi (CVČ Magnet), 36 Udvardyová (SOŠ pg),
35 Valocková (SOŠ pg) a Štulajterová (SOŠ pg).
Finálne poradie brankárov: 81,15% Švéda (CVČ Magnet), 73,61% Baťková (SOŠ pg),
VÝSLEDOK POSLEDNÉHO ZÁPASU
73,24% Karásek (MIX), 59,32% Brinzová (SZŠ).
SOŠ PG - CVČ MAGNET 6:5 (NÁJAZDY)
Záverečné slávnostné ukončenie ligy podGóly: Vasilíková 3, Uhrinová, Udvardyo- porili: mesto Lučenec, Sonne Crystal, Balvá - Uhrinová (vlastný), Stančíková, Danyi 2, dovská a Heineken. Florbalovú ligu v LuMigasová. Štatistika brankárov: Švéda (CVČ čenci finančne podporujú: primátorka mesta
Magnet) 61,11% - Baťková (SOŠ pg) 64,71%. Alexandra Pivková, mesto Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj, Parapetrol, PoľovnícKONEČNÁ TABUĽKA
tvo Hubert, Autokomplex, Autoškola Gon1. SOŠ pg
18 14 3 1
171:78  44
da a Sonne Crystal. Ďakujeme.
2. CVČ Magnet
18 13 4 1
153:68  40
3. MIX 		
18 5 13 0
78:146  15
4. SZŠ 		
18 3 15 0
38:168  9

Za HC Lučenec nastúpili: Vratko Barcaj Michal Vojtek, Boris Porubčan, Juraj Haško,
Dominik Iváni, Simon Petrikovič, Ellie Petrikovičová, Dávid Bukovčák, Martin Bubelíny, Emka Klimová, Oliver Ďudák. Tréner:
Lukáš Plešavský.
Všetkým maličkým patrí veľká vďaka za bojovnosť a predvedené výkony. Ďakujeme za
pekný športový zážitok nielen našim malým
„Aj tento rok sme sa zapojili do chlapčensko-dievhokejistom, ale aj ich rodičom, organizátoročenskej mestskej ligy s jasným cieľom - obhájiť tivi turnaja, HK Nový Jičín a J. Fleischmannovi
tul spred minulého roka. Priznávam, očakávania
s jeho tímom za super organizáciu. Momenneboli veľmi vysoké, keďže náš tím bol budovatálne bude naša hokejová príprava pokračoný od základov. Pribudlo mnoho nových hráčok,
vať letnou časťou, aby sa maličkí pripravili
čerstvé vitálne posily. Budovanie nového florkondične, silovo a pohybovo na ďalšiu sezónu
balového kolektívu bolo kľúčom k úspechu. Hona ľade, ktorá začne po letných prázdninách.
vorí sa, že jednotlivci tvoria kolektív a v kolektíve sprevádzajú hru, aj keď každá z nich má iné
florbalové zmýšľanie, ale časom sa ich myšlienfoto a text: Stanislav Vojtek
ky zjednotili a hrali krásny, oku lahodiaci florbal.

servis: Majo Olšiak
foto a text: Ján Benčo, Ján Šnúrik
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„Musím jasne povedať, že nie
Výsledky dlho neprichádzali,
som spokojný,“ kedy
a ako sa to zlomilo?
povedal Tibor Jány

Pre Lučenec sa skončila nováčikovská sezóna v Slovenskej basketbalovej lige. Novohradčania
si síce nezahrajú v play off, ale zo
svojho účinkovania si môžu zobrať mnohé pozitívne veci. Stávka na trénera Tibora Jányho totiž vyšla, družstvo do poslednej
chvíle bojovalo nielen o play off,
ale aj rozhodovalo o dianí na vyšších miestach. S koučom tímu
sme sa zhovárali o celom ročníku v podaní Lučenca.
Ako by ste z vášho pohľadu
celkovo zhodnotili sezónu BKM?
„Ja som prišiel k tímu v decembri, družstvo som nepoznal. Urobili sme nejaké zmeny, odišli niektorí hráči. Efekt príchodu nových
hráčov a súhra tímu sa však prejavila neskôr. Záver sezóny bol celkom optimistický. Výsledky prišli až vtedy.“
V akom stave ste našli družstvo, čo bolo potrebné zmeniť?
„Začal som tím tvoriť svojím vlastným trénerským naturelom. Nemal som dôvod nechať niečo, čo
nefungovalo, bez zmien.“
Nevyhli ste sa hráčskym zmenám, prečo k nim muselo prísť?
„Uvedomil som si, že ak nehrá
základná zostava družstva, tak
naša výkonnosť klesá. Najviac sa
to prejavovalo, keď bolo potrebné
vystriedať Ikea Agusiho. Bolo vidieť, že nebol vtedy nikto, kto by
ho bol schopný rovnocenne nahradiť. Chýbal nám aj nejaký typický
strelec z perimetra, súperi takého
hráča mali. V tomto aspekte sme
často bilancovali na hranici výhry a prehry.“

ligy. Od vedenia BKM Lučenec
som dostal do budúceho ročníka korektnú ponuku, aj napriek
tomu, že sa mi nepodarilo zvrátiť
„Po novom roku sa to začalo zlep- ten vývoj, ktorý bol na začiatku sešovať, postupne hráči chápali, čo zóny. Slušnosť káže, aby sa takáod nich chcem. Pomohla nám feb- to ponuka prijala. Keby som troruárová prestávka, kde sme sa chu hodnotil hru tímu po mojom
mohli oveľa viac venovať nacvičo- príchode do Lučenca, tak musím
vaniu súhry. Takisto prišiel DeAn- jasne povedať, že nie som spokojgelo Isby, ktorý priniesol úspešnú ný. Bolo by to scestné. Ja nie som
streľbu a prehľad v hre.“
nikdy spokojný! Neprebojovali
Čo s vašou hrou urobil príchod sme sa do play off a tým je všetko
DeAngela Isbyho?
povedané. Samozrejme, že sme
„Výborne zapadol do tímu. Nič mali aj silné úseky. Porazili sme
sme nemenili, on sa adaptoval do silné Levice, Svit, Prievidzu. Sú
nášho systému. Pomohol aj Agu- to kandidáti na prvú štvorku. To
simu pri rozohrávke. Efektivita znamená, že tam bol progres. Na
nášho tímu sa výrazne zvýšila. Tak druhej strane sme podľahli Hansa stalo, že sme boli efektívni ako dlovej, Žiline a to bilancovanie je
družstvo aj proti silným súperom.“ také na vážkach.
V závere ste mali silný finiš,
Rozmýšľate už nad ďalším ročale o play off ste asi prišli skôr. níkom? Budete mať záujem o hráJe to tak?
čov z aktuálneho družstva?
„Mali sme veľkú stratu na svo„Určite by som uvítal, aby v tíme
jich súperov. Dlhšie sme sa muse- zostalo veľa hráčov z tejto sezóli mobilizovať. Stratu sme už ne- ny. Rozhodnú však o tom viacedokázali zmazať.“
ré okolnosti.“
Vedenie s vami nedávno predĺSlováci boli Achillovou pätou
žilo zmluvu, čo pre vás znamená Lučenca. Bude jednou z priorít
táto prejavená dôvera?
posilniť tieto rady?
„Už keď som prišiel do Lučenca,
„Trh slovenských hráčov je veľmi
tak sa rozprávalo o dlhšej spolu- úzky. Trochu sa obávam, že výnimočpráci. Ja som len rád, že je o moje nú kúpu v tomto ohľade neurobíme.
služby záujem aj napriek tomu, Máme totiž skromnejšie finančné
že sme skončili poslední. Už sa prostriedky. Samozrejme, chceme
myslelo aj na sezónu, ktorá prí- do tímu získať aj kvalitných slovende. Snažili sme sa navodiť bas- ských hráčov. No nielen do počtu,
ketbalovú atmosféru aj v závere ale aj z hľadiska efektivity tímu.“

ZÁVEREČNÁ ŠTATISTIKA, SEZÓNA 2018/2019
Počet zápasov: 32 Výhry: 6 Prehry: 26 Body: 38
Číslo dresu, meno a priezvisko, počet zápasov, body, trojky.
0 Boris Belavý 		
1 Johnny Griffin jr.
3 Filip Dratva 		
5 Tomáš Mederi
6 Ike Agusi 		
7 Štefan Suja 		
8 Patrik Sarna 		
10 DeAngelo Isby
10 Marko Vukovič
12 Duke Shelton
14 Marko Grenda
18 Mor Menashe
20 Branislav Pipíška
23 Simeon Jackuliak
25 Jakub Kádaši
25 Roman Skvašik
26 Miroslav Mátych
35 Tihomir Vranjes
44 Ethan Jacobs

1/0/0
32/387/6
3/6/0
2/0/0
29/391/72
3/2/0
14/22/4
7/169/21
19/49/8
32/608/0
4/0/0
6/35/1
29/145/23
24/65/12
6/9/3
12/28/4
1/0/0
19/161/28
31/285/31

LUČENEC DOSIAHOL PODĽA
MIČUDU NIEKOĽKO
POZORUHODNÝCH
VÝSLEDKOV!

Riaditeľ Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Peter Mičuda zhodnotil pre oficiálny portál
Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) priebeh základnej
časti sezóny 2018/2019.
Slovenská basketbalová liga,
ktorej šéfujete, má za sebou základnú časť sezóny 2018/19. Ako
ju zatiaľ hodnotíte?
„Potešila ma jej vyrovnanosť, čo
možno konštatovať napriek tomu,
že prvé dva tímy Inter Bratislava
a Levickí Patrioti ostatným trochu odskočili. Takisto bolo dobré, že ešte aj v 36. kole sa bojovalo
o konečné umiestnenie v tabuľke
a neboli predtým dlho vopred známe všetky playoffové dvojice. Ak
hovorím o vyrovnanosti, tak sa to
týka aj posledného Lučenca, ktorý podával v uplynulých týždňoch
dobré výkony a dosiahol niekoľko
pozoruhodných výsledkov. Akurát
skončil na 9. mieste a už sa preň
sezóna skončila.“
Má toto mesto z Novohradu
naďalej záujem hrať v SBL?
„V Lučenci vedia, že boli oživením
ligy, jeho vystúpenie hodnotíme
veľmi pozitívne. Mám informácie
priamo z tamojšieho BKM, že už záver tejto sezóny brali ako prípravu
na ďalší ročník SBL. V meste je aj
pekný divácky záujem o basketbal,
takisto ľudia oddaní tomuto športu.
Preto som presvedčený, že Lučenec
má motiváciu dokázať svojim divákom, ako aj širokej športovej verejnosti, že jeho návrat do SBL nebol
len na krátku dobu a postupne sa
zaradí medzi ostatné stále a konkurencieschopné tímy.“
stranu pripravil: Ján Šnúrik
zdroj: basketliga.sk
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TIPOS III. LIGA STRED
29. KOLO, 1.5.2019
LUČENEC - POLTÁR 2:1 (1:1)
MŠK Novohrad: Grujičič - Mészáros (89. Botoš), Čákovský, Pipíška, Jankovič - Sarvaš, Jovanovič, Budinský (50. Budinský),
Majkút (90. Keszi) - Trajkovski
(46. Vilhan), Tannhauser (77. Ilkič). Góly: 5. Mészáros, 77. Berky
- 45. Peševski (45´). ŽK: Trajkovski, Tannhauser, Janković, Sarvaš,
Jovanović, Grujičić - Považanec,
Kopál, Kamas, Peševski, Bogdanovski. Rozhodovali: Dančo, Butora, Janíček. Divákov: 410.
Csaba Tóth (tréner, MŠK Novohrad Lučenec): „Do ďalšieho derby zápasu sme mali výborný vstup.
Desať, pätnásť minút sme súpera
zatlačili na jeho polovicu. Opäť
sa nám podarilo streliť rýchly gól.
Ale zas sme sa opäť akoby uspokojili podobne ako v zápase proti
Kalinovu. Napriek tomu sme si do
polčasu dokázali vypracovať dve
čisté šance a na miesto toho, aby
sme viedli 3:0, súper vyrovnal na
1:1. Cez prestávku sme museli vymeniť Budinského kvôli zraneniu
a tiež Trajkovského. V druhom dejstve sme mali miernu prevahu, len
sme sa nedokázali dostať do šancí.
Napokon dobre hrajúci Berky po
peknej prihrávke Pipíšku premenil

svoju príležitosť a konečne sa nám
podarilo naplno bodovať. Nebol to
ľahký zápas, ale naše víťazstvo bolo
zaslúžené. Budeme sa snažiť uhrať
body aj v Krásne nad Kysucou.“

a jeho hráči dobre bránili. Nám sa,
žiaľ, nepodarilo nájsť zbraň, ako
zlomiť súpera. Mali sme celý zápas
miernu prevahu, len sme si nedokázali vypracovať čisté gólové šance. V druhom polčase sme ešte viac
21.KOLO, 27.4.2019
tlačili na súpera, len nám chýbaLUČENEC - NÁMESTOVO 0:0
jú hráči v zakončovaní a premieMŠK Novohrad LC: Grujičić - ňaní príležitostí. A keď sme si neVilhan, Čákovský, Pipíška, Sarvaš jakú šancu vypracovali, tak nám
- Jankovič, Jovanovič, Budinský, rozhodcovia neuznali regulárny
Majkút, Trajkovski - Tannhau- gól. Chalani bojovali a boli úseky,
ser (Mészáros). MŠK: Lešňov- keď sme hrali pekný futbal, ale stáský – Habiňák, Backulčík, Jaššo, le nám chýba maličkosť a chladKurtulík, Siman, Čecho, Chovan, nokrvnosť pri zakončovaní.“
Prokaj, Branický, Hušľa (Naništa).
ŽK: Trajkovski, Pipíška, Jankovič
20.KOLO, 20.4.2019
- Chovan, Prokaj, Kurtulík. RozLUČENEC - KALINOVO 1:1 (1:0)
hodovali: Šlapka, Ježík, Šottník.
Divákov: 150.
Csaba Tóth (tréner, MŠK Novohrad Lučenec): „Zápas bol ťažký.
Hrali sme s dobrým súperom, ktorý na jar ešte neprehral. Námestovo hralo celý zápas zorganizovane

MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Čákovský, Pipíška, Sarvaš Majkút, Jovanovič, Trajkovski,
Berky (81. Jankovič) - Budinský,
Tannhauser (63. Ilkič). Baník:
Rusnák - Melicher, Cigánik, Ivan,

Novohradský pedál s medzinárodnou účasťou

Po roku opäť pozývame všetkých, ktorí majú radi cyklistiku,
na 5. ročník podujatia Novohradský pedál. Nadšenci cyklistiky
všetkých vekových kategórií si
tak môžu v nedeľu 19. mája 2019
na mestskom kúpalisku otestovať svoju kondičku, užiť si kúsok
krásnej prírody a stráviť príjemné popoludnie. Podujatie

dali možnosť aj „elektrikárom“,
aby si vyskúšali pravú atmosféru pretekov. Aj tento rok sa vyhodnotia traja najlepší Lučenčania v najpočetnejšej kategórii bez
rozdielu veku. Na štart sa postaví
aj viceprimátor Pavol Baculík, ktorý sa veľmi teší na preteky. Rodiny a fanúšikovia sú vítaní, uvidia
štarty, deti budú mať pripravené
cyklosúťaže a užijú si sprievodné
podujatia. Dobrá hudba a občerstvenie sú samozrejmosťou.
Novohradský pedál v nedeľu 19.
organizuje nadšenec horskej mája otvoria registráciou od 8:30.
cyklistiky Vlastimil Duzbaba Štarty jednotlivých kategórii na
v spolupráci s mestom Lučenec 50 km sú naplánované na 11:00,
na krátku 25 km trať o 11:15. Naja ZŠ M. R. Štefánika.
Online registrácia na preteky mladší cyklisti v kategórii BABY
je už spustená. Na výber je pes- otvoria aj tento rok celé podujatrá ponuka z desiatich kategórií tie štartom o 10:30.
Podrobné informácie nájdena dvoch tratiach, a to 25 km a 50
km. Novinkou na pretekoch bude te na: www.cyklistika-lucenec.
kategória E-Bike. Organizátori webnode.sk

Ferreira - Kulich (74. Kočiš), Radič, Koták, Segeč - Dobiáš (62.
Hronec), Kolka. Góly: 6. Trajkovski (z 11 m) - 59. Melicher. ŽK: 57.
Sarvaš, 23. Jovanovič, 79. Trajkovski, 78. Segeč. Rozhodoval:
Horný. Divákov: 500.
Csaba Tóth (tréner, MŠK Novohrad Lučenec): „V prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Hneď
v druhej minúte nastrelil Majkút
žrď, neskôr sme po faule z pokutového kopu skórovali. Vypracovali sme si tri-štyri šance, no nedokázali sme ich premeniť. Škoda
nevyužitej Budincovej príležitosti.
Ak ešte skórujeme, tak vyhráme. Po
prestávke bola stále hra prerušovaná. Hráči sa obkopávali. Druhý
polčas bol vyrovnaný. Žiaľ, musím
podotknúť, že rozhodcovia nemôžu takto poškodiť domáce mužstvo,
ako to bolo v zápase s Kalinovom!
TABUĽKA
1. Ružomberok „B“  22 16 3 3 57:18 51
2. Rim. Sobota 
3. Fiľakovo 

22 13 5 4 35:16 44
22 14 2 6 36:26 44

4. Lipt. Hrádok 
5. Námestovo 

22 11 4 7 34:24 37
22 10 5 7 26:17 35

6. Orav. Veselé 
7. Zvolen 

22 9 8 5 32:25 35
21 10 5 6 21:16 35

8. Martin 
9. Žarnovica 

22 10 3 9 38:29 33
22 9 6 7 32:23 33

10. Kalinovo 
11. Lučenec 

22 8 7 7 27:31 31
22 8 4 10 21:34 28

12. Podbrezová „B“  22 5 7 10 30:32 22
13. Krásno n/Kys.  22 5 5 12 17:32 20
14. Poltár 
15. Čadca 

21 5 3 13 27:45 18
22 3 4 15 20:49 13

16. Lipt. Štiavnica  22 3 1 18 21:57 10

BUDÚCI PROGRAM
5.5.2019 o 17:00:
Krásno n/K - Lučenec.
8.5.2019 o 17:30:
Podbrezová „B“ - Lučenec.
11.5.2019 o 17:30:
Lučenec - Oravské Veselé.
text: Ján Šnúrik, Róbert Rácz
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POZVÁNKA NA UKONČENIE

FUTSALOVEJ SEZÓNY
Futsal klub Mimel Lučenec pozýva všetkých
priaznivcov futsalu na vyhodnotenie sezóny,
ktoré bude spojené s autogramiádou, rozhovormi s hráčmi a fotením. Stretneme sa spoločne v utorok 7. mája 2019 o 17:00 na terase pred kaviarňou Qxygen Cafe & Bar na
Námestí republiky v Lučenci.

Mestská liga
v malom futbale
18. KOLO, 28.4.2019
YOUNG BOYS - OFK TOČNICA 2:3 (2:0)
Góly: Janák 2 - Čonka 2, Šípoš.
HORNETS - TSV 1995 4:12 (1:4)
Góly: Berky 2, Kováč, Pribilinec - Csaba 4,
Kamendy 3, Husánik 2, Kováč 2, Csaba.

VARTA FUTSAL LIGA

(Dentinho). Góly: 8., 25. a 38. Kyjovský - 31.
HEY TAXI - OFK TOČNICA 4:3 (3:2)
Gustavo.
ŽK: De Souza, Rick, Kyjovský, Pet1. MÁJA 2019, 3. FINÁLOVÝ ZÁPAS
Góly: Vrabec 2, Juríček 2 - Sivok 2, Oláh.
terson - Luciano, Sobral, Fehervári, Lucas.
Rozhodovali: Botka, Beblavý, Havrila. Di- ŽK: Antalič, Vrabec - Burdilák, Čeman.
ŠK PINEROLA BRATISLAVA - MIMEL
vákov: 500.
THE SECRET – TANTRUM 1:3 (0:0)
LUČENEC 3:1 (1:0)
Góly: Keszi - Laco 2, Mikuš.
Po tretej tesnej prehre napokon Mimel LučeSTAV SÉRIE 3:0
PREDOHRÁVKA 19.4.2019
MIMEL: Klema, Oberman - Serbin, Fehérvá- nec skončil na krásnom 2. mieste. Za redakciu
ri, Gustavo, Luciano, Ferreira, Greško, Bru- Mestských novín i verných fanúšikov hráčom
OFK TOČNICA - TSV 1995 1:4 (1:2)
novský, Sobral, Kočiš, Lucas, Keszi, Emerson i realizačnému tímu blahoželáme a ďakujeme.
Góly: Oláh - Adamovič, Slovák, Kováč, Csaba.
17. KOLO
ŠK PINEROLA BRATISLAVA - MIMEL

MIMEL LUČENEC - ŠK PINEROLA

LUČENEC 6:4 (2:1) PP

BRATISLAVA 2:2 (1:2) NA PK 3:4

HORNETS - THE SECRET 10:1 (5:1)
Góly: Berky 3, Rutkaj 2, Adamík 2, Barta,
Cerovský, Budáč - Vašek. ŽK: Telek.

STAV SÉRIE 0:2
STAV SÉRIE 1:0
MIMEL: Klema (Oberman) - Serbin, FehérváMIMEL: Oberman (Mikuš) - Serbin, FehéKERAM - YOUNG BOYS 1:2 (1:1)
rvári, Gustavo, Petík, Ferreira, Greško, Bru- ri, Gustavo, Petík, Luciano, Ferreira, Greško,
Góly: Šulek - Kulich, Vysočan.
novský, Sobral, Lucas, Kočiš, Keszi, Emerson Brunovský, Sobral, Kočiš, Keszi, Emerson
TUBORG - HEY TAXI 6:5 (2:3)
(Dentinho). Góly: 11., 21. a 45. Kyjovský, 20. (Dentinho). Góly: 4. Luciano (1:0), 13. KoGóly: M. Čonka 2, E. Čonka, Matuška, Gaba 43. Da Silva, 29. Kozár - 16. Ferreira, 22. zár (1:1), 15. Petterson (1:2), 27. Serbin (2:2).
ľas, Kojnok - Vrabec 2, Antalič, Čudovský, Hoa 29. Lucas, 39. Emerson (Dentinho). ŽK: ŽK: Sobral - Petterson. Rozhodovali: Ježík,
lík. ŽK: Matuška.
Petterson, Da Silva, De Souza, Lucas, San- Fischer, Kopec. Divákov: 960.
tos, Emerson (Dentinho). Rozhodovali: BeTABUĽKA
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
lavý, Botka, Matula. Divákov: 400.
1. TSV 1995
16 16 0 0
136:41 
32
„Škoda, bol to veľmi dôležitý zápas. Chýbal
2.
Keram
16
10
3
3
134:57

23
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec): nám vykartovaný Lucas. Viac by sme mohli
3. Young Boys
16 7 4 5
75:37 
18
„Chýbalo veľmi málo, aby sme my boli tí hrať na pivota. Keby nebol chýbal, hrali by
4. Hornets
16 7 4 5
104:75 
18
šťastnejší. Zápas bol veľmi dobrý pre divá- sme iným štýlom, zápas by bol iný. Mali sme
kov. Padlo až 10 gólov, čo je vo finále veľ- vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa nám to. Pinerola
5. Točnica
16 7 3 6
69:54 
17
mi nezvyčajné. Škoda toho, že sme museli hrala výborne, dobre bránila. Pred koncom
6. Hey Taxi
16 8 0 8
79:80 
16
doťahovať nepriaznivý stav. Zlom v zápase zápasu sme už išli do rizika, keď sme hrali
7. Tuborg
16 7 2 7
78:91 
16
nastal, keď rozhodca v prvom predĺžení ne- power-play. Možno, keby nám prešla aspoň
8.
Tantrum
16
2
0
14
30:144

4
odpískal jasný faul na Matheusa - bol by to jedna strela za Herkov chrbát, víťazstvo by
9. The Secret
16 0 0 16
50:176 
0
šiesty faul, následne by sme kopali 10-met- bolo naše a nemuselo by sa predlžovať. Ale aj
rový voľný kop a možno by sme viedli my - potom sme si vypracovali zo dve tutovky, no
BUDÚCI PROGRAM,19. KOLO, 5.5.2019
a hneď z brejkovej situácie sme inkasovali reprezentačný brankár bol pozorný. Myslím
Tuborg - Keram (Hey Taxi)
piaty gól. Tento moment ovplyvnil celé dia- si, že hráči odviedli na palubovke kus poctiHornets - Hey Taxi (Keram),
nie v zápase. Nám sa už nepodarilo vyrov- vej práce a podali výborné výkony. Penalty sú
OFK Točnica - Young Boys (TSV 1995),
nať stav. Bohužiaľ, ešte sme inkasovali po- o šťastí, je to lotéria."
Tantrum - TSV 1995 (Young Boys),
čas power-play s brankárom v poli šiesty gól
text a foto: Ján Šnúrik
a prvý finálový zápas sme prehrali.“
The Secret - voľno.
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Hrajú: Kamila Magálová, Mary Bartalos/Jana Kovalčíková,
Jozef Vajda, Juraj Bača. Réžia: Ľubomír Vajdička.
Dátum: 19. mája 2019
Čas: 18:00
Miesto: kino Apollo
Vstupné: v predpredaji 17 €, v deň konania 20 €
Dĺžka podujatia: 90 minút
ALAN AYCKBOURN:

Predstavím ťa oteckovi
Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich
rodičov, lenže otecko vlastne nie je vaším oteckom? Zašmodrchaná
zápletka plná nečakaných zvratov od najvychytenejšieho súčasného
britského dramatika, autora vyše osemdesiatky celosvetovo uvádzaných hier - majstra situačných komédii sira Alana Ayckbourna, umožňuje naplno zažiariť brilantným výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu. Ako prekonávajú zrelí aristokrati nečakané krízy? A vydrží
či nevydrží skúšku ohňom vzťah nezodpovedných snúbencov? Partnerskými kotrmelcami prekvapia vychádzajúce herecké hviezdy Mary
Havranová Bartalos a Juraj Bača.

Dátum: 6. mája 2019
Čas: 18:00
Miesto: kino Apollo
Vstupné: 14 eur
Predpredaj: kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk, MIC Lučenec
Dĺžka podujatia: 90 minút

Fragile opäť v Lučenci
Mesto Lučenec vás pozýva na koncert a capela hudobného telesa
Fragile! Skupina FRAGILE interpretuje známe rock/pop/jazzové hity
svetových umelcov. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj skladby velikánov,
akými sú Bach či Chopin, ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej
populárnej hudby. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale
aj skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný
jedinečnej zábavy aj 6. mája v lučeneckom kine Apollo.
BUDAPEŠŤ
BRATISLAVA
VIEDEŇ
PRAHA

AIRPORT TRANSFER

T-TAXI
0917 040 888

KOŠICE
POPRAD
ŽILINA
SLIAČ

NAJLACNEJŠIA DOPRAVA NA LETISKÁ V EURÓPE

PL2019/08

GALÉRIA KÁVY, ČAJU
A ČOKOLÁDY
Nezmeškajte najchutnejší festival roku 2019.
Predstavíme vám čerstvo pražené kávy, poctivé čokolády,
najkvalitnejšie čaje, a mnoho ďalších lahôdok.

17. – 18. mája 2019

