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ukončenia vojny
„Červené kvety kvitnú v máji,
aj zem sa odvďačuje nádherou
a nežné oči nezábudiek,
opojná vôňa orgovánu akoby
hovorili – živý, pamätaj!“
(Vlasta Krišková: Po rokoch)

Druhá svetová vojna je dodnes
najväčším a najrozsiahlejším
ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. Dňa 8. mája si
pripomíname výročie jej ukončenia. Túto príležitosť si pripomenuli aj občania Lučenca spomienkovou oslavou.
Na slávnostnom kladení vencov
pri pamätníku padlých sa zúčastnili: primátorka mesta Alexandra Pivková, viceprimátor Pavol
Baculík, prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR
Igor Samaškin, Augustín Čisár,
zástupcovia Oblastného výboru
SZPB s predsedom Jozefom Cerovským, zástupcovia MO Matice

slovenskej, zástupcovia kultúrno
- spoločenských inštitúcií, médií a
občania mesta. O dôstojnú spomienkovú atmosféru sa postarali aj DH Železiarne Podbrezová,
miešaný spevácky zbor Ozvena
a čestná stráž Krasnogvardejci.
Pre účastníkov osláv boli pripravené rôzne zaujímavosti o druhej
svetovej vojne. Múzeum na kolesách prezentovalo život vojakov na fronte - nástroje, ktoré
používali a voľnočasové aktivity. Uskutočnila sa aj burza s tematikou druhej svetovej vojny,
kde si návštevníci mohli pozrieť
odznaky, vyznamenania, knihy či uniformy z tohto obdobia.
Samozrejme sa tu nachádzali aj
vojnové autá a zbrane. Pre deti
boli pripravené detské atrakcie
a tvorivé dielne. Podujatie bolo
sprevádzané promenádnym koncertom DH Podbrezová.
text a foto: Monika Nagyová

Za účasti čestnej stráže
Krasnogvardejci položil
veniec k pamätníku padlých
Igor Samaškin.

Puškinov pamätník má svojich víťazov
Každoročnou tradíciou mesta
Lučenec je zorganizovanie súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku - Puškinov
pamätník. Celoslovenské kolo
sa uskutočnilo 14. mája v Divadle B. S. Timravy. Do súťaže sa

prihlásilo 42 recitátorov, z ktorých najlepších ocenili v lučeneckej Arene. V rámci galavečera, ktorý bol vyvrcholením
celého vydareného podujatia,
vystúpil slávny ruský armádny súbor Alexandrovci.

V KATEGÓRII POÉZIA VYHRALI:

1. miesto Zina Babinská, ZŠ M.
R. Štefánika, Lučenec, 2. miesto
Ladislav Antoži, osemročné gymnázium, Košice, 3. miesto Juliana
Handžáková, ZŠ Staničná, Košice a Miriam Popić, ZŠ Devínska, Nové Zámky.
V KATEGÓRII PRÓZA VYHRALI:

1. miesto Norbert Jakubek, ZŠ
Barnolákova ul., Vranov nad Topľou, 2. miesto Gabriel Kuriľak, ZŠ
J. Švermu, Michalovce, 3. miesto
Karolína Hreňová, ZŠ Komenského, Sobrance a Šimon Breznoščák,
ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou.
Prednes hodnotila odborná porota v zložení Mária Garajová, Katarína Mitterová, Agnesa Gécziová, František Koronczi a Marina J.
Obuchova (učiteľka, odborníčka

Deň detí
a Mesto
deťom

čítajte
na strane 9.
na ruský jazyk a prednes z mesta Sankt Peterburg).
POZNÁMKA
V nasledujúcom vydaní vám prinesieme rozhovor s víťazkou kategórie poézia Zinou Babinskou.
text a foto: Monika Nagyová
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Hospodárenie za rok 2018

7. mája sa konalo 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Jedným z hlavných bodov programu bola výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2018, hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2018 a záverečný účet mesta Lučenec za rok 2018.

Vyberáme z vystúpenia primátorky Alexandry Pivkovej:
Hospodárenie mesta Lučenec
bolo v roku 2018 priaznivé. Boli dosiahnuté dobré výsledky ako v oblasti príjmov, najmä u podielových
daní z príjmov fyzických osôb, aj
ostatných daňových príjmov, tak
aj v oblasti výdavkov, kde vykazujeme oproti rozpočtu úsporu.
K 31.12.2018 plnenie celkových
príjmov mesta Lučenec vrátane
rozpočtových organizácií spolu
dosiahlo čiastku 25 991 285 €, čo
predstavuje 80 % rozpočtovanej
výšky. V porovnaní s rokom 2017
sú celkové príjmy vyššie o 6 047
596 €, čo je ovplyvnené vyššími
príjmami z podielových daní, z dotácií na kapitálové výdavky a čerpaním úveru zo Slovenskej sporiteľne a Štátneho fondu rozvoja
bývania v roku 2018.
Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú
vyčerpané vo výške 24 811 837 €,
čo je 76 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2017 sú celkové
výdavky vyššie o 6 138 355 €.
Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v rámci celého rozpočtu spolu je prebytok vo výške 1 179 448 €. V tejto
sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov poskytnutých v roku
2018 vo výške 383 860 €, ktoré sú
účelovo určené a v súlade s § 16 ods.
6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité, resp. vrátené

v roku 2019. Po ich odpočítaní je
rozdiel medzi celkovými príjmami
a celkovými výdavkami, ktorý sa
pridelí do peňažných fondov mesta,
kladný vo výške + 795 588 €. Z tejto sumy sú prostriedky vo výške
7 487,95 € za odpredané byty v majetku mesta zdrojov fondu rozvoja bývania. Rozdiel vo výške 788
099,78 € je prídel do rezervného
fondu, ktorý vieme použiť na financovanie kapitálových výdavkov.
Dlh mesta ku koncu roka vykazujeme vo výške 21,10 % z celkového objemu bežných príjmov minulého roka, čo poukazuje na zdravé
hospodárenie mesta aj pri rozumnom zapojení úverových zdrojov
(k 31.12.2017 bol 15,28 %, v r. 2011
bol 39,24 %)
V roku 2018 sa nám podarilo zrealizovať viaceré veľké investície, ako:
- kúpa bytového domu s ďalšími 51
b.j. na Rúbanisku III, C-D,
- obnova bytového domu na Ul. Komenského 24, 16 b.j.,
- rekonštrukcia ulíc Železničnej,
Továrenskej, Maloveskej, Mocsáryho, Jókaiho, vnútroblokovej komunikácie na Rúbanisku
II - K, L, M,
- rekonštrukcia chodníkov a parkovacích miest na Ulici partizánskej, Rúbanisku I/1-8, Rúbanisku
II, vetva C, Rúbanisku III, Ulici
Vajanského,
- vybudovanie ďalšej časti in-line
dráhy v parku,

- doplnenie prvkov a mobiliáru na
Predradničnom námestí a pred
kinom Apollo
- obstaranie zberného motorového vozidla na zber biologicky
rozložiteľného odpadu, zakúpenie zberných nádob pre občanov
a cestnej váhy,
- rozšírenie kamerového systému
na Ľadove,
- vybudovanie nového náučného
chodníka v parku,
- vybudovanie nových krytých kontajnerových a polopodzemných
stanovíšť pri bytových domoch,
- vybudovanie a zrevitalizovanie
detských ihrísk na verejných
priestranstvách (M. R. Štefánika, Adyho, Vajanského, Rúbanisko), ako aj v areáloch materských škôl,
- pokračovanie v opravách budov
materských škôl, ZŠ Novomeského – ukončená výmena okien,
- doplnenie vybavenia a zariadenia
do materských a základných škôl,
školských jedální,
- výmena okien a doplnenie žalúzií
na kine Apollo,
- vybudovanie tribúny a dokončenie multifunkčného ihriska na ZŠ
Vajanského, a to hlavne zo zdrojov
mesta, z rezervného fondu, resp.
úveru na miestne komunikácie,
Štátneho fondu rozvoja bývania,
grantov a dotácií.
Popritom sa komplexne vo zvýšenej miere zabezpečovali služby
pre občanov - vývoz komunálneho odpadu, starostlivosť o verejnú zeleň, údržba a rekonštrukcia
miestnych komunikácií, verejné
osvetlenie a ďalšie. Zrealizovanými investíciami sme zhodnotili majetok mesta o cca 3,5 mil. €
(rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia budovy MŠ J.
Kármána, kontajnerové stanovištia a zavedenie systému biologicky
rozložiteľného odpadu z rodinných
domov, detské ihriská a ďalšie realizované investičné akcie).
Popri zrealizovaní a zabezpečení všetkých uvedených investičných aj neinvestičných akcií máme
vďaka priaznivému plneniu príjmov a rozumnému hospodáreniu
aj v roku 2018 výsledok hospodárenia s prebytkom a vytvorili sme
zdroje na zabezpečenie financovania potrieb mesta v ďalšom roku vo
výške 795 588 €.

POUŽITIE REZERVNÉHO
FONDU V ROKU 2019
Po účtovnom usporiadaní a schválení Záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2018 sú zdroje rezervného fondu nasledovné:
Zostatok rezervného fondu
k 31.12.2018 	 256 573,29 €
Prevod prebytku finančných
operácií 		 757 999,78 €
Spolu zdroje na rok 2019
		

1 014 573,07 €
Uvedené prostriedky vo výške 375 920 € budú použité
nasledovne:
• Rekonštrukcia miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov
v Štvrti M. R. Štefánika 16-21 vo
výške 190 000 €
Celková hodnota diela je cca 295
000 €. Stavba je rozdelená na etapy. V rámci každej etapy sa rieši rekonštrukcia cesty s úpravou poškodených podkladových vrstiev,
odvodnenie, rozšírenie parkovacích miest s podkladovými vrstvami
a pokládkou zámkovej dlažby. Ďalej
je riešená rekonštrukcia priľahlých
chodníkov, doplnenie osvetlenia,
dopravné značenie a pod.
• Rozpočtová organizácia LUKUS vo výške 5 000 €
V súvislosti so zriadením stálej expozície v budove bývalej hasičskej zbrojnice je potrebné vykonať rekonštrukciu vykurovania
priestorov.
• ZŠ s MŠ Opatová, rekonštrukcia vykurovacieho systému vo výške 50 000 €
Základná škola s materskou školou v Opatovej už niekoľko rokov
eviduje havarijný stav vykurovacieho systému. V roku 2018 prebehli najnevyhnutnejšie čiastkové
opravy, keďže školu nebolo možné
v zimných mesiacoch vykurovať.
Vzhľadom k celkovému stavu vykurovacieho systému je potrebné
realizovať komplexnú rekonštrukciu. Celkové náklady sú predpokladané vo výške cca 50 000 €.
• Motorové vozidlo na rozvoz
stravy vo výške 20 000 €
V súvislosti s novelou zákona č.
544/2010 – „obedy zadarmo“ je potrebné zabezpečiť stravovanie zvýšeného počtu stravníkov v základných školách. Vzhľadom k tomu, že
sa obedy nevaria na každej škole,
je potrebné ich pre ostatné školy
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rozvážať. Súčasné 1 motorové vozidlo na rozvoz stravy nepokrýva
všetky potreby z časového hľadiska ako aj z dôvodu predpokladaného nárastu počtu stravníkov od
1.9.2019. Preto je nevyhnutné zakúpiť ďalšie vozidlo.
• Technická vybavenosť a pozemky k bytovému domu Ul. Fándlyho vo výške 87 263 €
Mesto Lučenec podalo v roku
2019 žiadosť o úver zo ŠFRB a dotáciu z MDaV SR na kúpu nájomných bytov. Celková cena bytového
domu je 1 982 000 €, z toho úver zo
ŠFRB vo výške 1 200 000 €, dotácia z MDaV SR vo výške 780 000 €
a vlastné zdroje mesta vo výške
2 000 €. Okrem toho bude mesto
hradiť vybudovanie technickej infraštruktúry (vodovodná prípojka,
dažďová kanalizácia a parkoviská)
a odkúpenie pozemkov. Celkové náklady na vybudovanie technickej infraštruktúry sú 174 393 €, pričom
dotácia z MDaV SR bude 20 780 €
a zdroje mesta 153 613 €. Na odkúpenie pozemkov je potrebných 23
650 €. V schválenom rozpočte na
rok 2019 je už zahrnutých 90 000 €
na technickú infraštruktúru, preto je potrebné doplniť do rozpočtu
ešte 87 263 €.

komunitných priestorov, vybavenia, či priestorov pre voľnočasové
aktivity, ale tiež aj na rozšírenie
komunitného centra na Rapovskej križovatke.
Celkový rozpočet je vyčíslený na
74 628,86 €, výška spolufinancovania celkových oprávnených nákladov zo strany mesta Lučenec je
5 %, čo tvorí 3 731,44 €.
Mesto Lučenec sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu Strediska sociálnych služieb na Ulici Dr. Herza.
Mesto Lučenec opätovne žiada
o získanie príspevku na dobudovanie Strediska sociálnych služieb,
konkrétne na prestavbu, nadstavbu a prístavbu na mieste asanovanej pričlenenej budovy. Účelom je
vytvoriť možnosť krátkodobého
a dlhodobého pobytu pre dôchodcov, mobilné osoby, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, taktiež samostatný klub dôchodcov
so stravovaním, ale bez ubytovania a nocľaháreň pre bezdomovcov.
Celkový rozpočet je vyčíslený na
1 929 295,14 €, výška spolufinancovania celkových oprávnených nákladov zo strany mesta Lučenec je
5 %, čo tvorí 96 464,76 €.

Zostávajúce zdroje vo výške 23
Vypracovanie nízkouhlíkovej
657 € sa zatiaľ ponechajú neroz- stratégie pre mesto Lučenec
delené na riešenie nepredvídaných
V rámci operačného programu
situácií a výdavkov nepremietnu- Kvalita životného prostredia mesto
tých v rozpočte.
Lučenec predložilo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dôvoProstriedky fondu rozvoja býva- du vytvorenia nového strategického
nia mesta Lučenec v roku 2019 v cel- dokumentu – Nízkouhlíkovej strakovej výške 26 000 € budú použité tégie, ktorej súčasťou bude aktuana rekonštrukciu a výmenu okien lizácia Koncepcie rozvoja tepelnév bytových domoch Ul. cintorín- ho hospodárstva mesta Lučenec.
ska 1, 3, Pivničný rad 2, 4 a Ul. J. Investičnou prioritou projektu je
A. Komenského 26, 28. Jedná sa podpora nízkouhlíkových stratégií
o výmenu výplní okien a balkóno- pre všetky typy území, najmä pre
vých dvier v jednotlivých bytoch.
mestské oblasti, vrátane podpory
udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatMESTO PODÁVA ĎALŠIE
rení, ktorých cieľom je zmiernenie
ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ
zmeny klímy.
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Celkový rozpočet je vyčíslený na
Rozšírenie komunitného centra 26 077,60 €, výška spolufinancona Rapovskej križovatke
vania celkových oprávnených náMestské zastupiteľstvo v Lučenci kladov zo strany mesta Lučenec je
dňa 7. mája 2019 schválilo žiadosť 5 %, čo tvorí 1 303,88 €.
o nenávratný finančný príspevok na
projekt hradený z vlastných zdroRozšírenie mestského kamerojov mesta a zo zdrojov Európskej vého systému a vytvorenie proúnie. Získané financie budú použi- fesionálneho „monitorovacieho“
té na obnovu sociálnych zariadení, strediska v Lučenci

Zámerom tohto projektu je rozšírenie kamerového monitorovacieho systému o 8 ks otočných kamier
v tých častiach mesta, ktoré ešte kamerový systém nepokrýva, a dôjde aj
k výmene, resp. zvýšenej kvalite kamier a samotného monitorovacieho
strediska. Výsledkom bude zníženie
protispoločenskej činnosti na inkriminovaných miestach, kde dochádza
k protispoločenskej činnosti. Rozšírenie kamerového systému sa predpokladá v nasledovných lokalitách:

Ul. A. Jiráska, T.G. Masaryka, Ulica
novohradská, Ulica haličská – Kaufland, Rúbanisko III/5, Novohradská 22 (čínsky múr) a mestský park
(bývalé detské ihrisko).
Celkový rozpočet je vyčíslený na
74 091,98 €, výška spolufinancovania celkových oprávnených nákladov zo strany mesta Lučenec je
5 %, čo tvorí 3 704,60 €.
text: Mária Bérešová
foto: Peter Kollár

OKIENKO EÚ

Od 15.5.2019 voláme
a SMSkujeme v EÚ lacnejšie
Od 15. mája 2019 začnú pre všetky
medzinárodné volania a SMS správy v rámci EÚ platiť nové cenové
stropy. Za minútu hovoru zo svojej krajiny EÚ do inej budeme platiť
maximálne 19 centov (+ DPH) a za
jednu SMS len 6 centov (+ DPH).
Po zrušení roamingových poplatkov v júni 2017 je toto opatrenie ďalším krokom na ceste k Digitálnemu jednotnému trhu.
Nové pravidlá pre medzinárodné volania odstránia značné cenové rozdiely, ktoré doteraz panovali v jednotlivých členských
štátoch. Štandardná cena za pevné alebo mobilné volania v rámci
Únie bola v priemere trikrát vyššia než štandardná cena za domáce
volania a štandardná cena za SMS
správu v rámci Únie bola viac než
dvakrát vyššia ako cena za domácu SMS správu. V niektorých prípadoch môže byť štandardná cena
za volanie v rámci Únie až desaťkrát vyššia ako štandardná cena za
domáce volanie.
Z aktuálneho prieskumu Eurobarometra o medzinárodných volaniach vyplýva, že štyria z desiatich
respondentov (42 %) za posledný mesiac kontaktovali niekoho
v inom štáte EÚ. 26 % respondentov

uviedlo, že na kontaktovanie osoby
v inej krajine EÚ použili pevnú linku,
mobilný telefón alebo SMS správu.
Telekomunikační operátori v celej
EÚ budú musieť informovať spotrebiteľov o nových cenových stropoch. Pravidlá začali pre všetkých 28
krajín EÚ platiť od 15. mája, pričom
čoskoro začnú byť záväzné aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.
Cenové stropy platia len pre volania pre osobnú potrebu, t. j. len
pre individuálnych zákazníkov. Na
firemných zákazníkov sa táto regulácia cien nevzťahuje, keďže viacero operátorov má pre nich špeciálne, mimoriadne atraktívne ponuky.
zdroj: ZEK v SR

Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.
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Hlasovací lístok

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

Meno, priezvisko, titul:
Vek:

Ulica:

Vážení občania mesta Lučenec, prosíme vás, aby ste označili zaškrtnutím z doleuvedeného zoznamu predložených projektov participatívneho rozpočtu maximálne tri projekty, ktoré vás zaujali a chcete, aby boli v roku 2019 podporené
z rozpočtu mesta. Podrobný popis jednotlivých projektov je zverejnený na stránke mesta www.lucenec.sk/participativny-rozpočet.phtml?id3=147267
1 FITNESS ZOSTAVA
NA PRIEHRADE „ĽADOVO“
Ide o fitness zostavu pre 6 detí a dospelých
všetkých vekových kategórií v areáli priehrady „Ľadovo“.
2 BUDOVANIE KOMUNITY
A VYTVORENIE BEZPEČNÉHO PRIESTORU

8 ZELENÁ PRE DETI
Ide o skrášlenie sídliska Rúbanisko I výsadbou drevín a krovín a vybudovaním susedských posedení.
9 ZELENÁ OÁZA ZLATÁ ULIČKA
Ide o obnovu kovaných oblúkov so svietidlami s vysadením popínavej zelene v pasáži Zlatá ulička.

NA HRANIE A RELAXÁCIU
Ide o vybudovanie detského ihriska a relaxačno-odddychovej zóny na Ulici A. Jiráska.
3 MINIPARK RÚBANISKO III
Ide o vytvorenie miniparku medzi starou
a novou časťou Rúbaniska III úpravou plôch
a výsadbou stromov a kríkov.
4 ŠACH PRE MLADÝCH

10 JEDLÝ LES - KOMUNITNÝ SAD
RÚBANISKO II
Ide o výsadbu pôvodných odrôd ovocných
stromov a stavbu hmyzích hotelov.
11 MALINOVSKÉHO MALINOVÝ DVOR
Ide o zrealizovanie herných prvkov pre
deti, výsadbu zelene, komunitnej záhrady a
mobiliáru.

NA NÁMESTÍ REPUBLIKY
Ide o zrealizovanie záhradného šachu na
Námestí republiky v priestore medzi Ymcou
a Oxygen Café.
5 CYKLISTICKÝ AREÁL
PRE DETI A MLÁDEŽ
Ide o vybudovanie cyklistického areálu
"Pump track" určeného pre deti a mládež na
Rúbanisku III, pri bývalej tržnici.
6 ALTÁNOK PRE ODDYCH
Ide o vybudovanie altánku pre oddych v
lokalite Ulice cintorínskej.

POKYNY NA HLASOVANIE:
1. Hlasovať môže každý občan mesta Lučenec
vo veku nad 15 rokov.
2. Na hlasovacom lístku vyplňte svoje kontaktné údaje.
3. Z projektov uvedených na hlasovacom lístku zaškrtnite maximálne 3 projekty.
4. Vyplnený hlasovací lístok odovzdajte v kaceláriách prvého kontaktu (Ul. novohradská
č. 1, Rúbanisko II a Opatová) do 31.5.2019.
5. Hlasovacie lístky sú zverejnené v Mestských
novinách, na stránke mesta a sú k dispozícii v kaceláriách prvého kontaktu (Ul. novohradská č.1, Rúbanisko III a Opatová).

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: Henrieta Čemanová

7 PROFESIONÁLNA ZOSTAVA
PRE 15 CVIČENCOV
Ide o profesionálnu zostavu pre 15 cvičencov v lokalitách mestské kúpalisko, Námestie
republiky a Rúbanisko.

Vyplnením hlasovacieho lístka dávate
súhlas so správou, spracovaním a uschovaním vašich osobných údajov v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a vyhlasujete, že všetky údaje sú presné, pravdivé a poskytnuté dobrovoľne.

POZOR, ZMENA TERMÍNU
Oznamujeme všetkým členom Denného
centra seniorov v Lučenci, časť Opatová (Ul.
parašutistov), že naplánované slávnostné
stretnutie pri príležitosti Dňa matiek sa
z technických príčin prekladá z pôvodného
termínu 16. mája na 21. mája 2019.

17. máj 2019
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„Snažíme sa o ochranu a zveľaďovanie
životného prostredia po celý rok rovnako
ako počas Dňa Zeme“

Deň Zeme si pripomínali
aj v Zlatej uličke

Mesto Lučenec je známe na Slovensku tým, že organizuje environmentálne podujatia a aktivity nielen počas Dňa Zeme a vody,
ale počas celého roka. Veď ochrana a tvorba životného prostredia
by už mala byť povinnosťou každého z nás.

„Snažíme sa, aby to bola filozo- nikto. Do nášho týždňa, mesačného
fia nás a všetkých obyvateľov nie- aj celoročného snaženia sa zapojili
len nášho mesta, ale aj celého No- všetky materské, základné i stredné
vohradu. Celosvetový Deň Zeme si školy na území mesta. Každý mal
pripomíname rozlične. Niekto si ho miestečko v okolí svojej školy, ktopripomenie len v jeden deň, naprí- ré si skrášľoval a udržiaval v čistote.
klad v mestskom parku či brigádou Deti a žiaci robili v školách rôzne
okolo obytného domu. A niekto chrá- projekty, zúčastnili sa na rôznych
ni prírodu celý rok. Upratuje okolie diskusiách o ochrane životného
svojho bydliska, dáva odpadu druhú prostredia. Verím, že v rámci vyšancu na využitie, recykluje odpad, hlásených aktivít sa do nich zapojili
pestuje rôzne rastlinky a stromčeky, a pouvažovali, ako chránia životné
vysádza záhradku. My sa snažíme prostredie oni sami a v čom by sa
o ochranu a zveľaďovanie životného mohli zlepšiť. Deň Zeme je ekoloprostredia po celý rok rovnako ako gicky motivovaný sviatok, kedy sa
počas Dňa Zeme. Myslím si, že práve snažíme v oveľa väčšej miere poupo našich a vašich aktivitách vyze- kazovať na ničenie a znečisťovanie
rá Lučenec krajšie, je čistejší, eko- životného prostredia a možnosti
logickejší, zelenší. Ale máme ešte jeho ochrany,“ zhodnotila envičo doháňať. Je veľmi ťažké zmeniť ronmentálne aktivity primátorka
myslenie ľudí tak, aby si uvedomo- Alexandra Pivková.
vali, že pokiaľ sa sami nepostaráme
text: Ján Šnúrik
o svoje okolie, tak sa oň nepostará

Priložili ruku ku skrášleniu mesta
a vyhrali pobyt v morskej reliktnej vode

Občianske združenie Oživená 25. dielne pre deti, módna prehliadapríla pripravilo akciu s názvom ka z recyklovaných vecí značiek
Pozemšťan. Podujatie, ktoré bolo SiTerra a Mili obchodík. Konazorganizované ku Dňu Zeme, bolo li sa zaujímavé prednášky o tom,
zamerané na prírodu a recykláciu. ako viackrát využiť na oblečenie
V tento deň sa Zlatá ulička preme- rôzne veci, ako sa správne stranila na zelenú plochu, na eko mes- vovať. Hlavným bodom bola distečko, kde sa prezentovali len or- kusia na tému tvorby verejného
ganizácie starajúce sa o ochranu priestoru, do ktorej sa zapojili zaživotného prostredia, remeselní- ujímaví hostia.
ci, predajcovia ekologických výPodujatie sa uskutočnilo v sporobkov. „Cieľom bolo osloviť ľudí lupráci s mestom Lučenec, Nohlavne s témami, ktoré sa týkajú vohradským osvetovým stredisekológie a teraz sa o nich veľa dis- kom, CHKO Cerová vrchovina,
kutuje, teda o recyklácii, vytváraní OZ MRC. Projekt bol zrealizovaodpadu, šetrení prírody,“ prezra- ný vďaka podpore Nadácie VÚB.
dila členka OZ Oživená Svetlana
Matúšková. Deň Zeme sprevádzatext a foto: Monika Nagyová
li aj ďalšie podujatia, ako tvorivé

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBJEME 5 747 034 KG
Po vlaňajšom úspešnom zorgani- z bytového domu Rúbanisko III/7
zovaní skrášľovacích brigád v rám- (28 zúčastnených). Druhí skončili
ktoré by vyprodukovalo priemerci aktivít súvisiacich so svetovým obyvatelia bytového domu Rúbané osobné auto, ak by 5480-krát
Dňom Zeme vyhlasovatelia súťa- nisko III, vchod č. 27 (16 zúčastneobišlo zemeguľu. Podľa informácie
že mesto Lučenec a OZ Novohrad ných) a tretie miesto získali klienti
od spoločnosti ENVI – PAK, bola
v tomto roku nič nenechali na ná- Domova sociálnych služieb - Lina výpočet použitá metodika zodhodu a súťaž opäť zopakovali pod bertas, spoločne s OZ Novohrad
povednosti výrobcov združených
názvom Prilož ruku ku skrášle- za upratanie a sprístupnenie chodv asociácii PRO EUROPE, vyviniu mesta. Sobotné, pre niekto- níka k pohrebisku v Malej Vsi (15
nutá spoločnosťou BIO by Deloitrých aj celodenné brigády organi- zúčastnených). Zástupcovia všette pre 25 európskych organizácií.
zovali obyvatelia lokalít od Malej kých troch kolektívov budú v najV týchto dňoch si primátorka
Vsi cez Opatovú, bytové domy na bližších dňoch pozvaní na mestský
mesta Alexandra Pivková preUlici osloboditeľov, Haličskú ces- úrad, kde im viceprimátor Pavol
vzala z rúk generálnej riaditeľky
tu, Rúbanisko I, Rúbanisko II až po Baculík odovzdá voľné vstupenky
akciovej spoločnosti ENVI – PAK
na jednodňový vstup do termálneRúbanisko III.
Hany Novákovej CERTIFIKÁT za
rok 2018, ktorý potvrdzuje množV tento deň sa skrášľovali súťažne ho kúpaliska Novolandia Rapovce.
Ďakujeme všetkým, ktorým záleží
stvo triedeného zberu komunáli nesúťažne prístupové cesty k cinO tom, že mesto Lučenec je súneho odpadu v objeme 5 747 034
torínom, okolia denných centier na peknom a čistom prostredí niečasťou systému ENVI – PAK prekg. Uvedená spoločnosť zároveň
seniorov, okolia bytových domov, len doma v interiéri, ale aj v exteriévádzkujúceho triedený zber odpapoďakovala za spoluprácu všetpredzáhradky, záhradky. Oddele- ri, kde úžitok z ich práce majú všetdu asi viete aj z našich Mestských kým, ktorí sa o to pričinili. ENVI
nie dopravy a životného prostre- ci obyvatelia spomínaných lokalít.
novín, no neviete o tom, že Luče- – PAK za prevádzkovanie triededia Mestského úradu v Lučenci
POZNÁMKA
nec prispel v roku 2018 k celkovej ného zberu odpadov v Lučenci
po osobných stretnutiach v daV nasledujúcom vydaní Mest- úspore produkcie skleníkových
uhradila náklady v celkovej výšných lokalitách a vzhliadnutí fo- ských novín vám predstavíme soplynov v množstve 59 263 667 ke 151 040 eur.
todokumentácie rozhodlo o tom, botňajších brigádnikov.
kg Co2. Táto úspora predstavuže prvé miesto vo vyhlásenej sútext: Ján Šnúrik
je množstvo skleníkových plynov,
text: Ján Šnúrik
ťaži obsadil kolektív brigádnikov
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Milovníci chladnokrvných koní
si prišli na svoje

Ťažné kone so svojimi furmanmi v akcii.
Areál školského hospodárstva na Ľadove sa 27. apríla opäť zaplnil milovníkmi a priaznivcami chladnokrvných koní. Tentokrát podujatiu prialo aj počasie. Veď počas slnečného
dňa sa v areáli vystriedalo množstvo divákov. Hlavnou časťou IV. ročníka furmansko-remeselníckeho dňa boli furmanské preteky, kde svoju šikovnosť, silu a schopnosti predviedli ťažné kone so svojimi furmanmi z rôznych kútov Slovenska. Súčasťou programu
bol už tradičný remeselnícky jarmok. Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky prác rôznych remeselníkov, vrátane tých, ktorí získali certifikát Regionálny produkt Novohrad.

MAĽOVANIE SKLA
MÁ DLHODOBÚ TRADÍCIU
Novohrad patrí medzi regióny, kde sa okolie
Lučenca, Zlatna, Málinca, Cinobane, Poltára viaže na silnú tradíciu výroby, maľovania a gravírovania skla z 18. storočia. Kedysi v tomto okolí fungovalo množstvo sklárskych hút. V Zlatne,
Málinci a Cinobani si umenie brúsenia, fúkania
skla odovzdávali ako rodinné remeslo. Ešte pred
pár rokmi zamestnával poltársky Slovglass skoro 2000 ľudí.
Ladislav Szilágyi sa zapojil do prvej Výzvy
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“. Vo svojej firme SKLODEKOR Szilágyi, s. r. o., so sídlom
v Lučenci sa už 15 rokov zaoberá maľovaním,
dekorovaním a gravírovaním skla. Kvalita ich
práce je zaručená dlhoročnou praxou a odborným vzdelaním pracovníkov. Maľujú, dekorujú
a gravírujú sklo v malých sériách, väčšinou na
objednávku. Ručná práca tvorí viac ako 70% podielu ich výrobkov.
„Naša výroba sa orientuje na maľovanie širokej
škály tvarov, rôznych farieb úžitkového, dekoratívneho skla, stužkových pohárov, svadobných čaší,
reklamného skla, loga firiem, erbov miest, znaku
Slovenska a iného. Vyrábame moderné, ale aj tradičné dekory. Zákazníkovi dokážeme vyrobiť dekor na želanie, podľa jeho vlastnej predlohy,“ začal svoje rozprávanie Ladislav Szilágyi.

„Chceli sme priniesť do mesta nielen atmo- A preto sú tu remeselníci, požiarnici, Slovenský
sféru furmanských pretekov, ktoré približujú Červený kríž, výstava techniky. Práve preto to
tradičný a často strojmi nenahraditeľný spôsob robíme, aby sme k nášmu poľnohospodárstvu
práce človeka a koňa v lese, ale ponúka i návrat pritiahli hlavne mladých ľudí z regiónu. Poľk prírode, zvieratám, ľudovým remeslám, tra- nohospodárstvo môže byť práve o furmanskom
dičným hodnotám. Okrem toho sme mohli vidieť dni. Rozmýšľame o tom otvoriť aj iné študijné
prezentáciu odborov, výsledky prác a kvalitu učebné odbory, ktoré sa budú ešte viac viazať
ponúkaných služieb žiakov učebných a študij- na pôdu,“ povedal v rámci otvorenia riaditeľ
ných odborov Strednej odbornej školy hotelo- Strednej odbornej školy hotelových služieb
vých služieb a dopravy Lučenec. Mesto chce, a dopravy Lučenec Juraj Vitek.
Organizovanie podobných podujatí je záaby sa pripomenulo, že okolité obce, okolití
ľudia, ktorí takto vždy donášali produkty na roveň i praktickou prípravou a preverením
jarmoky, boli veľmi dôležitou súčasťou celé- schopností žiakov podieľať sa na realizácii taho nášho regiónu. A to sa dodnes snaží stred- kejto akcie. V neposlednom rade chceli organá odborná škola propagovať. Koniec koncov, nizátori verejnosti predstaviť niečo, čo je pre
„Výroba v našej dielni spočíva v ručnom maľoaj my ako Región Neogradiensis sa snažíme, novohradský región netypické, i keď tradícia
vaní
dekorov s technikou vysokého smaltu a naaby sme certifikovali produkty Novohradu, furmanského a remeselníckeho života patria
nášaním
farieb. Sklo sa maľuje vypaľovacími farto znamená, aby sme vyzdvihli ľudí, ktorí sa k zvyklostiam našich predkov.
bami
a
drahými
kovmi. Na maľbu skla sa používa
snažia zachovávať remeselnú tradíciu a svojzlato,
striebro,
platina.
Pri práci používame 12%
Poďakovanie firmám, spoločnostiam
imi výrobkami prispievajú k tomu, aby sme na
24-karátové
zlato.
Vypaľovacia
farba obsahuje farto nezabúdali,“ povedala primátorka mesta a jednotlivcom
bivo,
tavivo,
kalivo,
olovo,
keramický
prášok. Po
Construct, Autolak Hriň, s.r.o., Auto Viba,
a predsedníčka Región Neogradiensis, z. p.
maľovaní
sa
sklenené
výrobky
uložia
do vypaľos.r.o., Colorlak SK Lučenec, TSV Papier, Majo., Alexandra Pivková.
vacej
pece.
V
elektrickej
peci
sa
vypaľujú
pri tepsterko, s.r.o., Agrospa, s.r.o., RetroLC, s.r.o.,
lote
okolo
530
°C.
Sklo
gravírujeme
ručným
elekPre divákov boli pripravené aj ďalšie ukážky Mestské lesy Lučenec, s.r.o., Plent, s.r.o., P+P
trickým
gravírovacím
prístrojom.
V
našej
dielni
sa
a aktivity, ako napríklad vystúpenie folklór- stavebný a hutný materiál, s.r.o., Pavlovi Karmaľuje
a
gravíruje
na
výrobky
zo
skla
v
malých
nych súborov, predvedenie výcviku psov, stri- líkovi, Zoltánovi Benkovi.
Podujatie organizovala Stredná odborná sériách. Výroba sa začína prípravou dovezeného
hania oviec, poľnohospodárskych strojov. Deti
sa potešili bohatému animačnému programu, škola hotelových služieb a dopravy Lučenec polotovaru – výrobkov zo skla. Tie sa musia dômaľovaniu na tvár a ďalším atrakciám i pohy- v spolupráci s Asociáciou furmanov Sloven- kladne vyčistiť, odmastiť a pripraviť na samotné
maľovanie. Po vypálení sa skontrolujú a pripravia
bovým aktivitám. „Myslím si, že sme sa otvo- ska a s mestom Lučenec.
na expedíciu k odberateľovi,“ doplnil L. Szilágyi.
rili mestu Lučenec, otvorili sme sa celému regiónu. Naše podujatie je výsledkom toho, že
text: Ján Šnúrik, Danica Prepelicová
text: Henrieta Čemanová
tu máme množstvo iných aktivít, ktoré sme na
foto: Ján Šnúrik
foto: Monika Nagyová
furmansko-remeselníckych dňoch ešte nemali.
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Nezabudnite na voľby do Európskeho
parlamentu: 25. mája 2019

Demokratické priame voľby
poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979,
vždy po piatich rokoch systémom
pomerného zastúpenia. V poradí dvanáste voľby do EP, zároveň
štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája
2019. Termín konania volieb do
EP na území Slovenskej republiky je sobota 25. máj 2019 od
7:00 do 22:00. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že
sa ich môžu zúčastniť ako voliči

ORGANIZUJETE TÁBORY
PRE DETI A MLÁDEŽ?
Banskobystrický samosprávny
kraj ponúka možnosť podania žiadosti o dotáciu z rozpočtu BBSK
za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK
právnickým osobám, fyzickým
osobám, občianskym združeniam,
neziskovým organizáciám a iným
osobám. Oprávnenými objektmi
sú denné a pobytové aktivity/tábory pre deti a mládež uskutočnené
na území BBSK. Viac informácií
na stránke: www.bbsk.sk. Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie
dotácie najneskôr do 30. novembra bežného kalendárneho roka,
ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje. Termín
predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na aktivity/tábory
pre deti a mládež pre rok 2019 je
do 31. mája 2019(z dôvodu prechodného obdobia).
zdroj: www.bbsk.sk

občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za
poslancov EP môžu byť volení
občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom
členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania. Novozvolený Európsky parlament bude mať 705
kresiel, pričom Slovensko v ňom
obsadí 14 mandátov, o jeden viac
ako v predošlom volebnom období.
text: Ján Šnúrik

Oznámenie o predkladaní
návrhov na udeľovanie ocenení
mestom Lučenec za rok 2018

V našom meste býva peknou tradíNÁVRH MUSÍ OBSAHOVAŤ:
ciou udeľovať ocenenia mestom Lua) osobné údaje navrhovaného
čenec. Keďže sa pri výbere nechceme
(meno, priezvisko, titul, dávyhnúť vašim názorom, dovoľujeme
tum narodenia, adresu trvalého
si vás osloviť s požiadavkou predlopobytu, povolanie, zamestnaženia návrhov na udelenie ocenení.
nie, štátnu príslušnosť, u právMesto Lučenec môže v zmysle
nických osôb presné meno a
VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenesídlo,
identifikáciu štatutárnení mestom Lučenec a Štatútu mesta
ho
zástupcu)
udeliť tieto vyznamenania:
• Čestné občianstvo mesta Lučenec b) životopis
c) zdôvodnenie návrhu na udele• Cenu mesta
nie ocenenia (podrobné zhod• Cenu primátorky
notenie doterajšej činnosti, za
• Uznania mesta Lučenec:
ktorú je navrhované ocenenie,
a) Čestné uznanie mesta Lučenec
popis
dosiahnutých úspechov,
b) Ďakovný list mesta Lučenec
rozpis
doteraz udelených ocec) Športovec roka, športový
není
a
vyznamenaní)
kolektív roka a tréner roka
d) autorizácia návrhu (meno, priez• Odmeny
visko a adresa osoby, ktorá náAk sa vo vašom okolí nachádza
vrh podáva, dátum podania
osoba, kolektív, inštitúcia, ktoré si
návrhu, prípadne označenie
podľa vášho názoru zaslúžia ocenenie
orgánu, ktorý návrh podáva)
mesta Lučenec, zašlite svoje návrhy
na adresu: Mestský úrad v Lučenci,
Bližšie informácie o druhoch
Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, alebo e-mailom: sekretariat@ vyznamenaní a spôsobe predklalucenec.sk v termíne do 31. 5. 2019. dania návrhov nájdete na www.lucenec.sk, VZN č. 10/2009.

Okresný súd Lučenec sa zapojil
do národného projektu MS SR

Okresný súd Lučenec na čele s predsedom Miroslavom Račkom
sa ako jeden z desiatich pilotných súdov na Slovensku a ako jediná organizácia v okresoch Lučenec a Poltár zapojil do Spoločného systému hodnotenia kvality modelu CAF 2013.
Model CAF má ambíciu poskyt- na zlepšenie výkonnosti organinúť jednoduchý a ľahko použiteľný zácie zapojením sa do národného
nástroj hodnotenia kvality organi- projektu MS SR. Ten pozostáva zo
zácií v krajinách Európy. Okresný 4 fáz, ktoré v zjednodušenej podobe
súd Lučenec (foto) sa stal členom môžeme vnímať nasledovne: zostatejto dynamickej CAF komunity venie tzv. CAF tímu zo zamestnanv roku 2018 s cieľom správne po- cov OS Lučenec, tvorba samohodužiť techniky manažérstva kvality notiacej správy, tvorba Akčného

plánu zlepšovania a získanie titulu
Efektívny používateľ modelu CAF.
V súčasnosti prebieha tretia fáza,
ktorej úlohou je realizovať Akčný
plán zlepšovania. Jedná sa o dokument, ktorý bol vypracovaný CAF
tímom a považuje sa za základný
element pre zvýšenie výkonnosti
organizácie a kvality poskytovanej služby. V neposlednom rade
má Okresný súd Lučenec ambíciu
prostredníctvom plnenia jednotlivých aktivít z Akčného plánu zlepšovania prispieť k zvýšeniu pozitívneho vnímania obrazu justície
v očiach verejnosti. Reaguje tak
na odporúčania zo Správy k stavu
justície, ktorú vypracovala Európska komisia pre efektívnu justíciu
CEPEJ. Národný projekt „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“ je realizovaný vďaka podpore Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky a je financovaný z Operačného
programu Efektívna verejná správa.
text: CAF tím foto: Ján Šnúrik
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Tradície a zvyky - podporovatelia
interkulturality v 21. storočí...
... je názov dvojročného projektu ERASMUS+, ktorý bol podaný
Základnou školou s MŠ Józsefa Kármána s VJM v Lučenci v marci 2018. Projekt bol schválený Národnou agentúrou Programu
celoživotného vzdelávania Slovenskou akademickou asociáciou
pre medzinárodnú spoluprácu v Bratislave. Škola získala grant vo
výške 26 426 eur. Tieto finančné prostriedky sa použijú v rámci
programu na vzájomné návštevy, čo znamená, že žiaci a učitelia
sa môžu zúčastniť výmenných pobytov v partnerských krajinách:
Rumunsku, Španielsku, Poľsku, Litve, taktiež na organizovanie
vlastných aktivít v rámci projektu.
Cieľom projektu je vzájomné krojov, gastronómie a kultúrnych
prezentovanie národnej kultúry festivalov.
a zvykov danej partnerskej kraV období od 8. do 12. apríla 2019
jiny, spoznanie ľudových tradícií, ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM bola

hostiteľskou školou v poradí už
tretieho projektového stretnutia.
Pripravili sme bohatý program
pre našich hostí. Predstavili sme
im naše krásne mesto, zúčastnili sme sa na otvorení rumunskej
výstavy na mestskom úrade, na
spoločnom posedení sme ich učili
spievať ľudovú pesničku, maľovali sme veľkonočné vajíčka, v tvorivej dielni sme pripravili ľudové
šperky. V rámci dvoch zájazdov
sme navštívili Vlkolínec, dedinu,
ktorá je zapísaná na listine svetového dedičstva UNESCO, taktiež sme zavítali do ľudovej dediny
v Maďarsku do Hollókő, ktorá je
taktiež zapísaná na listine svetového dedičstva UNESCO. Dobre
organizovaný týždeň rýchlo ubehol. Naši hostia sa vrátili domov
s peknými spomienkami na Slovensko a Lučenec.

Korčuliarsky
výcvik úspešne
za nami

Aj v tomto školskom roku absolvovali žiaci ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec
korčuliarsky výcvik na Zimnom
štadióne v Lučenci. Cieľom výcviku bolo vytvoriť kladný vzťah
k pohybu a činnosti v zimnom
prostredí, otužovanie, upevňovanie kolektívnych vzťahov, výchova odvahy, vytrvalosti, prekonávanie únavy, rozvoj obratnosti,
rovnováhy, dynamiky a súťaživosti. Výcvik prebehol v troch
turnusoch. Žiaci tentokrát dochádzali na zimný štadión v jeden stanovený deň v týždni - utorok. V októbri 2018 korčuľovalo
38 žiakov 2. ročníka, v novembri
Týmto by som sa chcela poďa2018 korčuľovali žiaci 3. ročníka
kovať vedeniu školy a kolegom za
v počte 55 žiakov a v tomto roku
pomoc pri organizovaní programu,
vo výcviku pokračovalo 55 žiahostiteľským rodinám za poskytkov 1. ročníka.
nutie domova a večerných programov pre žiakov zo zahraničia.
Žiaci boli rozdelení do družstiev
podľa dosiahnutého pohybového stupňa korčuľovania. Počas
text: Gertrúda Kalmárová,
piatich dní sa žiaci oboznámili
koordinátorka projektu
s prostredím zimného štadióna,
zvládli sebaobslužné činnosti pri
obúvaní a manipulácii s korčuľami, prekonali strach z neznámeho prostredia, rozcvičku na ľade,
nácvik techniky jednotlivých korčuliarskych činností. Pri nácviku korčuľovania sa využívali pohybové hry na ľade, prekážkové
dráhy a rôzne zaujímavé variácie
základov kĺzavého pohybu. Žiaci
po zvládnutí záverečnej skúšky
korčuliarskej zručnosti získali diplom.

Záchrana života, najvyššia hodnota...
Výnimočný jarný utorok 26.
marca sa na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci uskutočnila súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Životy zachraňovali žiaci
druhého a tretieho ročníka, ktorí
museli preukázať svoje zručnosti a vedomosti. Adrenalínu bolo
až-až a na piatich stanovištiach
nás čakali rôzne situácie, ktoré
nemali ďaleko od reality. O každý bod sme bojovali pri dopravnej nehode, športových a pracovných úrazoch a úspešne sme
resuscitovali človeka, ktorý nedýchal a mal zástavu srdca. Aby sme
mohli úspešne zabojovať o víťazstvo, museli sme výborne zvládnuť vedomostný test.
Prvé miesto mohol obsadiť
len jeden tím, ktorý postúpil do
stredoslovenského regionálneho
kola (Veronika Šulajová, Martin
Smerek, Adam Matušov), ktoré

sa uskutoční vo Zvolene. Samo- podali výborný herecký výkon,
zrejme víťazom gratulujeme a my, a všetkým súťažiacim za skvele
ktorí sme sa umiestnili na ďal- odvedenú prácu.
ších miestach, sme radi, že sme si
mohli zasúťažiť. Na záver by sme
text: Anička, 2.B
sa chceli poďakovať pedagogickému zboru, figurantom, ktorí

Ďakujeme tímu našich pedagógov pod vedením Lukáša Plešavského za prípravu a realizáciu
korčuliarskeho výcviku.
Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, ktorí sa podieľali
na organizovaní výcviku, či zabezpečení dopravy a servisu pri
obúvaní korčúľ a inštalácii bezpečnostných a ochranných pomôcok.

text: Zuzana Fungáčová

17. máj 2019
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Sovičky na letisku v Boľkovciach

Mesto
deťom
V rámci otvorenia nových detských ihrísk na Rúbanisku III (Rúbanisko III/5 a Rúbanisko III/1839) vás mesto Lučenec pozýva
dňa 1. júna 2019 na detské zábavné podujatie MESTO DEŤOM.

Dňa 10. apríla 2019 deti z MŠ
Ul. partizánska 273/19 zo sovičkovej triedy v rámci projektu Technická škôlka prežili zaujímavé
dopoludnie na letisku v Boľkovciach, v priestoroch Slovenskej
federácie ultraľahkého lietania.
Vďaka dlhoročnému skúsenému
leteckému inštruktorovi Mariánovi Slukovi st. sa deti dozvedeli,
na čo slúži pohyb krídel a chvost
lietadla, navštívili školiacu miestnosť, ktorej interiér pripomína
vnútro lietadla a plafón maketu
štartovacej dráhy. Exkurzia deti

Program od 10:00 do 14:00
veľmi zaujala a na otázku Kto chce • Slávnostné otvorenie detských
byť pilotom? odpovedali niektorí
ihrísk primátorkou mesta Alechlapci, že by sa radi stali pilotmi
xandrou Pivkovou spoločne
v lietadle. Deti mali možnosť vis kráľom a Popoluškou, ktorí
dieť lietadlá v skutočnej veľkosbudú deti zabávať rôznymi detti, trate, na ktorých sa pohybujú,
skými a športovými aktivitami.
vzlietnutie aj prílet lietadiel. Spl- • Dobrú náladu deťom prinesie
nil sa im sen sadnúť si do lietadla,
Šaška Baška. Nezabudne pri
vyskúšať a manipulovať s ovládatom na darčeky. Určite si s vami
cími pákami. Pozreli si hangáre
aj zaspieva a zatancuje.
aj kone skryté pod kapotou (mo- • Súťaž o Najkrajšiu kresbu svojej
tor lietadla).
najobľúbenejšej hračky
text: Anna Mária Račková

Diskusia so študentmi

“EÚ a my v roku 2019”
v Banskej Štiavnici

Počas celého programu sa bude
čapovať malinovka a nápoj pre dospelých, predávať cukrová vata.
Deti si môžu nechať pomaľovať
svoje tváričky, kozmetikou Mary
Kay sa nalíčia všetky mamičky.
Zraz na detskom ihrisku pri
výškových obytných domoch.
Tešíme sa na vás.

MDD

s včielkou
Majou
Mesto Lučenec a CVČ Magnet
Lučenec pozývajú všetky deti, mládež i dospelých osláviť Medzinárodný deň detí s včielkou Majou.
Stačí prísť v nedeľu 2. júna 2019
do mestského parku a zaregistrovať sa pri hlavnom vstupe v čase
od 9:30 do 12:00 (štartovný preukaz = 1 euro)
V programe sa vám predstaví:
• Detské rozprávkové divadelné
predstavenie
• DINO SHOW
• Koncert najznámejších piesní
z rozprávok (napr. Shrek, Snehulienka a sedem trpaslíkov)
• Bohatá tombola (bude zaradený
každý zaregistrovaný účastník)
Pre deti sú pripravené rôzne
atrakcie a sladké odmeny.

Do školy na bicykli 2019

Informačné centrum Europe EÚ. Na záver diskusie prebiehal
Direct zorganizovalo 29. apríla kvíz o všeobecných znalostiach
2019 už po tretíkrát podujatie EÚ EÚ a na aktívnych študentov čaa my v roku 2019 na pôde Gym- kali odmeny, ktoré poskytlo Innázia Andrea Kmeťa v Banskej formačné centrum Europe Direct
Štiavnici. Študenti gymnázia sa a Kancelária Európskeho parlamali možnosť dozvedieť viac ak- mentu na Slovensku.
tuálnom dianí v EÚ, stratégiách
EÚ, téme brexitu v EÚ, o téme
volieb do Európskeho parlamentext: Michaela Hrnčiarová
tu v roku 2019 a tiež o aktuálnych
foto: Tímea Gondová
výročiach SR - 10 rokov využívania EURA a 15 rokov vstupu SR do

Mesiac MÁJ je už tradične
mesiacom cyklistickej dopravy.
Dospelí odštartovali svoju celoslovenskú kampaň Do práce na
bicykli už v úvode mája, no táto
celoslovenská cyklokampaň je
určená práve pre žiačky, žiakov,
študentky a študentov a začala
sa 13. mája 2019!

do školy na bicykli, ale tiež v aktivitách, ktoré zrealizujú počas
súťažného týždňa. Hlasovanie
prebehne na sociálnych sieťach.
Školy budú odmenené počas vyPOZOR - REGISTRÁCIA
hodnotenia kampane.
UŽ POMALY KONČÍ
Škola priateľská k bicyklom poŠkoly sa do kampane môžu trvá až do 24.5.2019 a môžu sa do
ešte zapojiť registráciou pomo- nej zapojiť všetky materské, zákcou stránky www.doskolynabi- ladné, ale aj stredné školy.
cykli.eu. Registrácia je otvorená až do 20. mája. Školy súťažia
text: Ján Šnúrik
v samotnom zapojení čo najväčfoto: ilustračné
šieho počtu žiakov, ktorí prídu
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Beseda s Petrom Klučkom o Rumunsku

Stavanie mája (symbol jari
a lásky) je každoročnou tradíciou
v Lučenci. Na zvyk prejaviť lásku svojej milej postavením mája
nezabudli členovia Občianskeho
združenia Rúbanisko III. Dobrovoľní hasiči spoločne s poslancom Branislavom Hámorníkom
a obyvateľmi sídliska ako prví
v našom meste postavili dievčatám máj 29. apríla.
Táto tradícia ožila o deň neskôr
30. apríla pred Divadlom B. S. Timravy, kde postavili máj aj napriek
nepriaznivému počasiu. Máj zdobili dievčatá z folklórnych súborov, kým postavenie mája čakalo
na mužov z FS Ipeľ a hasičov. Celý
rituál spestrili spevom folkloristi
z DFS Radosť a FS Ipeľ.
„Tradíciu dodržiavame a snažíme
sa v predvečer 1. mája aj v našom
meste všetkým ženám a dievčatám, bez ohľadu na stav, postaviť
máj, čo sa nám podarilo aj napriek
zlému počasiu,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Nebolo to inak ani v Malej Vsi,
kde sa stavanie uskutočnilo 1. mája
v popoludňajších hodinách. Organizátori na tento deň pre občanov pripravili malé občerstvenie
a bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili folkloristi z FS Dubkáčik, Ľudová hudba ZUŠ, n.o.,
Novohradská a bratia Nagyovci
z NovoCK Trial klubu. Významným hosťom bol známy humorista Robo Kajzer, ktorý napodobnil Winnetoua, Miloša Zemana
či Donalda Trumpa. Na podujatí
nemohol chýbať so svojím zábavným programom ani Jožo Pročko. „V Malej Vsi je už tradíciou

usporiadať na prvého mája tzv. májovú veselicu so stavaním mája. OZ
Novohrad v spolupráci s mestom
Lučenec a rôznymi inými podnikateľmi túto akciu zorganizovalo
pre Malovešťanov a pre všetkých,
ktorí prišli na dnešné stretnutie,“
prezradil viceprimátor mesta Pavol Baculík.
Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície.
Ostáva len dúfať, že ju bude mať
v budúcnosti kto udržiavať aj pre
ďalšie generácie.

text: Michaela Hrnčiarová
foto: Monika Nagyová

FOTO
súťaž
na

ODFOŤ
POŠLI
VYHRAJ

do 17. mája 2019
FACEBOOK.COM/EUROPE-DIRECT-LUČENEC

HLASOVANIE
20. – 24. máj 2019

„Čo vám priniesol
vstup Slovenska
do EÚ?“

spolufinancované z rozpočtu EÚ

do 17.5.2019

Máj pre
všetky ženy

Dňa 25. apríla 2019 sa v rámci podujatia Z blízka/z ďaleka Iné Rumunsko realizovala beseda s Petrom Klučkom, národným
cyklokoordinátorom, pod názvom
Z Bratislavy k Čiernemu moru
na dvoch kolesách, ktorú organizovalo mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom
Europe Direct Lučenec a LUKUSom. Počas zaujímavej besedy sa
mohli občania mesta dozvedieť
o netradičných zážitkoch Petra
Klučku počas jeho cesty bicyklom z Bratislavy k Čiernemu moru,
ale aj o iných krásach Rumunska,
ktoré nepoznáme z bežných turistických propagačných materiálov.

RÁD FOTÍŠ A CHCEŠ VYHRAŤ ATRAKTÍVNE CENY?
Tak neváhaj a pošli nám svoju fotku do 17.05.2019
na europedirect@lucenec.sk
Pravidlá súťaže nájdeš na:
http://edlucenec.eu/vyhlasenie-sutazeco-vampriniesol-vstup-slovenska-do-eu-na-fb/
1. miesto – TABLET
2. miesto – MOBIL
3. miesto – JBL REPRODUKTOR + SLÚCHADLÁ
4. - 8. miesto – upomienkové predmety ED Lučenec

Alan Ayckbourn:

Predstavím ťa oteckovi
Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich
rodičov, lenže otecko vlastne nie je vaším oteckom? Hrajú: Kamila Magálová, Mary Bartalos/Jana Kovalčíková, Jozef Vajda, Juraj
Bača. Réžia: Ľubomír Vajdička.
text a foto: Monika Nagyová

Dátum: 19. mája 2019 Čas: 18:00 Miesto: kino Apollo
Vstupné: v predpredaji 17 €, v deň konania 20 €
Dĺžka podujatia: 90 minút
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VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937
PL2019/01

RIADKOVÁ INZERCIA
• Dám do prenájmu veľkú garáž
blízko Rúbaniska, Ulica kvetná.
0905 758 069.
PO/32
• Prijmeme čašníčku/čašníka do
prevádzky v Lučenci. 0905 455
900.
PO/35
SPOMIENKA

Navždy prestali pre Teba
hviezdy svietiť, už
navždy prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí, čo
Ťa mali radi, nikdy neprestanú na
Teba spomínať.

Dňa 3. mája 2018 uplynulo 17 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec Imrich Fülöp. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.
PO/33
AKADÉMIA VZDELÁVANIA

SUPER PONUKA PRE DETI
A MLÁDEŽ POČAS PRÁZDNIN
Ponúkame už 24. ročník Letných
anglických konverzačných táborov
pre deti a mládež pod vedením lektorov z USA. Tábor bude prebiehať
v priestoroch ZŠ Vajanského, denne v termíne od 1. júla do 11. júla
2019 (okrem piatku, soboty a nedele) v čase od 9:00 do 14:30 (spolu 8 dní). Účastníci (deti od 6 do 11
rokov) budú rozdelení podľa znalostí a veku do malých skupín (od
úplne začiatočníkov, až po pokročilých). V každej skupine bude slovenský tlmočník/pomocník. Obed
bude zabezpečený v školskej jedálni. V poobedňajších hodinách budú
pod vedením amerických lektorov
prebiehať športové aktivity, tvorivé dielne, ako aj spoločenské hry.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do
7. júna 2019 osobne v Mestskom
informačnom centre a v Coffee
shope 3Pe, e-mailom na inslovakia@stonline.sk alebo na tel. čísle
0907 169 875.
MZ YMCA, IN Network Slovakia a BJB Lučenec
PO/34

• 21.5. Mzdová účtovníčka
v II.Q r. 2019
• 22.5. AOP, aj základný
kurz elektrotechnikov
• Nemčina pre opatrovateľky
• Základy obsluhy počítača
pre seniorov
• Špeciálne anglické kurzy
pre firmy na objednávku
• Kurzy jednoduchého
a mzdového účtovníctva

POĎAKOVANIE
V mesiaci apríl som bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci s veľmi vážnou
diagnózou. Uvedomujem si, že nebyť vysoko profesionálneho, rýchleho a ľudského prístupu kolektívu
lekárov tohto oddelenia som už nemusela byť medzi živými.
Za záchranu života, spomínaný
ľudský prístup a povzbudivé sloInformácie a kontakt:
Ulica partizánska č. 17, Lučenec, vá ďakujem primárovi oddelenia
tel. č. 0911 936 120, 0902 930 235, MUDr. Petrovi Brunčákovi a cekurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@ lému kolektívu lekárov a sestier,
ktoré zodpovedne vedie. Menoavnovohrad.sk
PO/10
vite ešte ďakujem MUDr. Jurajovi
Pelčovi a MUDr. Miroslavovi GáKTO STRATIL DÁTOVÝ KĽÚČ?
borovi z gastroenterologickej amZa Okresným úradom v Lučen- bulancie. Prajem im veľa úspechov
ci, pred kaviarňou sa našiel dátový v ich náročnej práci.
kľúč do počítača. Kto mi ho opíše,
Vďačná pacientka
poctivo vrátim. 0905 919 711.
Zlata Šupauerová
PO/36
TIRÁŽ
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kino Apollo

17.5.2019 

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

12

5€

17.5.2019 

19:00

„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!
NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

POZVÁNKA DO JASLIČIEK
Deň otvorených dverí v Detských jasliach na Jókaiho ulici č. 13
sa uskutoční 23. mája 2019. Od
10:00 môžu rodičia s deťmi prísť
do jasličiek a prezrieť si priestory
detských jaslí a dozvedieť sa viac
o práci s deťmi.
text: Natália Ilčíková.
REHABILITAČNÝ POBYT
V MEZŐKÖVESDE
Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami SR, základná organizácia VP-K16 Lučenec organizuje 25. mája (sobota) rehabilitačný
pobyt do maďarského kúpeľného mesta Mezőkövesd (termálne kúpele Zsóry). Odchod je ráno
o 7:00 spred budovy Mestského
úradu Lučenec. Podrobné informácie získate na tel. číslach 0908
918 624 - Mária Kuttnerová alebo 0948 009 654 - Július Varga.
VÝLET DO BANSKEJ
ŠTIAVNICE
Liga proti reumatizmu SR miestna pobočka Lučenec v spolupráci s Denným centrom seniorov Lučenec usporiada 6. júla
2019 (sobota) jednodňový výlet
do Banskej Štiavnice s návštevou
múzea v Antole - kaštieľa. Cesta
autobusom tam aj späť. Vstupy do
múzea si hradí účastník sám. Odchod je 6. júla o 7:00 zo zastávky
MHD pri Mestskom úrade v Lučenci. Záujemcovia sa môžu záväzne hlásiť na tel. čísle 903 721
561 do 10. júna 2019.

17:00

TLMOČNÍK



VEĽKOLEPÉ MÚZEUM

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

12

2€

22.5.2019 

19:00



FK: POSLEDNÝ
AUTOPORTRÉT

SK – 2018 – 72 min. – 2D –
dokument – originálna verzia – uvádza ASFK


12

4€

23.5.2019 

17:00

FK: KRVAVÁ PANI

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


12

4€

22.5.2019 17:00 (CZ dabing)
29.5.2019 19:00 (CZ dabing)
30.5.2019 17:00 (HU dabing)
DADDY COOL

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

12

5€

23.5. 2019 
29.5.2019 

19:00
17:00



TERORISTKA

CZ/SR – 2019 – 95 min. – 2D
– komédia/dráma – originálna verzia – uvádza Cinemart


12

5€

30.5.2019 
31.5.2019 

19:00
19:00

GODZILLA II:
KRÁĽ MONŠTIER

USA – 2019 – 131 min. – 2D
– akčný sci-fi – MAĎARSKÝ
DABING – uvádza Continental film


12

31.5.2019 

5€
17:00

CHROBÁČIKOVIA 2:
ĎALEKO OD DOMOVA

FRA/CHIN – 2019 – 105 min.
– 2D – animovaný – bez hlasov - uvádza MagicBox


5€
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Basketbaloví rodáci s titulmi majstrov
Lučenec môže byť právom hrdý na svojich rodákov, ktorí sa venujú basketbalu telom aj dušou a vďaka tomu dosahujú vynikajúce výsledky. Teraz spomeňme aspoň dve
zvučné mená, ktoré sa pravidelne dostávajú do športových rubrík a zaslúžia si aj našu pozornosť.
SO SLOVENSKÝM TITULOM AJ JURAJ SUJA

Basketbalistky MBK Ružomberok si po dlhých 16 rokoch vybojovali majstrovský titul v najvyššej slovenskej súťaži. V treťom
finálovom zápase zverenky Lučenčana Juraja Suju (foto vľavo)
na vlastnej palubovke pred 2900
divákmi zdolali Piešťanské Čajky 62:54 a sériu hranú na tri víťazstvá ovládli bez zaváhania.
Juraj Suja
(tréner, MBK Ružomberok):
„Vo finálovej sérii boli veľmi ťažkým

súperom, aj preto gratulujem Piešťanom k 2. miestu a k výkonom. Titul nám nedali zadarmo. Sme však
veľmi šťastní, že sme po 16 rokoch
vrátili titul do Ružomberka. Prišlo veľa divákov, ktorí chceli s nami
osláviť titul. Síce nás to dostalo pod
určitý tlak, ale zvládli sme to výborne a tešíme sa z titulu. V tejto sezóne sme splnili všetky ciele, ktoré
sme mali. Sme šťastní.“
text: Ján Šnúrik
foto: MBK Ružomberok

MAROŠ KOVÁČIK S POĽSKÝM MAJSTROVSKÝM TITULOM
Slovenský tréner z Lučenca
Maroš Kováčik pridal do svojej
trénerskej zbierky ďalší majstrovský titul. Tentoraz sa k nemu
dopracoval v Poľsku, kde sa o tento úspech pričinil s hráčkami
CCC Polkowice.
Pre klub to bol druhý majstrovský titul v jeho stále krátkej histórii. Sezóna sa pre tím nezačala vôbec dobre, z piatich zápasov získali
len jednu výhru. Potom sa situácia
zmenila, do konca základnej časti
prišli už len dve prehry a hráčky
Maroš Kováčik sa ukázal ako
CCC išli do play off z tretieho miesta.
človek s veľkým srdcom. Poľské
O čo horší začiatok sezóny, o to
periodikum Gazeta Wroclawska
bol lepší finiš. Vyraďovacou časťou
mu udelilo ocenenie za
totiž prešli bez jediného zaváhania,
najlepšieho kouča v poľskej lige
z hry vyradili AZS UMCS Lublin a
za rok 2018. S tým spojenú
tiež Wislu Krakov. Majstrovský titul
odmenu vo výške 3000 poľských
napokon spečatili pred vlastnými
zlotých (približne 700 eur - pozn.
fanúšikmi, keď zvíťazili nad Artego
red.) sa rozhodol venovať ťažko
Bydgoszcz 59:46. „Som veľmi šťast- chorému chlapcovi a jeho matke.
ný. Chcel by som poďakovať svojim
hráčkam, realizačnému tímu, fyzioterapeutom a nášmu generálnemu ale nikdy sme sa nevzdali, bojovamanažérovi za vynikajúcu robotu. li sme a splnili sme vytúžený cieľ.
Prišiel som sem v náročnom ob- Pomohli nám naši skvelí fanúšikodobí, ale po dvoch týždňoch práce via. Ďakujem vám všetkým. Toto je
som videl, že tento tím má najdôle- naša spoločná zlatá medaila,“ požitejšiu vec - vôľu bojovať. Vytvori- vedal Maroš Kováčik po rozhoduli sme dobrú a motivovanú skupi- júcom finálovom stretnutí.
nu ľudí, ktorí si navzájom rozumeli,
vďaka tomu sme si prišli po zlato.
text: Michal Duchovič
Bolo mnoho ťažkých momentov,

Tanečná škola Wanted pokračuje v obsadzovaní finálových stupienkov víťazov
Tanečná škola Wanted obsadila ďalšie finálové priečky na
Celoslovenskej súťaži medzinárodnej tanečnej organizácie
IDO DEEP DANCE LEAGUE
v Martine, kde súťažila v sólových, párových i skupinových
hip hop disciplínach všetkých
vekových kategórií.
Po úspešnom štarte novej súťažnej sezóny na regionálnych súťažiach vo Zvolene a v Lučenci, zlatých umiestneniach na krajskej
súťaži 16. apríla 2019 v Žiari nad
Hronom, finálových stupienkoch
víťazov na celoslovenskej súťaži
IDO DANCE MOTION v Trenčíne a JEDNODUCHO TANEC v Šali,
pokračuje Tanečná škola Wanted
v žatve vzácnych kovov:

Wanted Lučenec, 4. miesto DVK HH
sólo dievčatá, Vanessa Bergerová,
TŠ Wanted Zvolen, 4. miesto DVK
HH sólo dievčatá B, Sára Borošová, TŠ Wanted Lučenec, 5. miesto
DVK HH choreografia ČIPČIATKÁ,
TŠ Wanted Zvolen, 5. miesto JVK
HH sólo chlapci, Damian Kovalančík, TŠ Wanted Lučenec.
„Veľmi sa teším, že sa nám darí
úročiť vloženú energiu a čas, ktoré
vynakladáme na súťažnú prípravu.
Verím, že nás bude šťastie sprevádzať aj na Majstrovstvách Slovenska
IDO, na ktorých sa zúčastnime s ce1. miesto JVK HH formácia GOO- DVK HH choreografia DETSKÁ lou 60-člennou súťažnou výpravou
GULI, TŠ Wanted Lučenec, 2. miesto PÁRTY, TŠ Wanted Lučenec, 2. wanteďákov v Košiciach,“ povedal
HVK HH sólo chlapci, David Ko- miesto HVK HH duo, Alica Štefa- tréner Štefan Chlebo.
váč, TŠ Wanted Lučenec, 2. miesto novičová & Miška Zelenáková, TŠ
JVK HH sólo chlapci, Adrian Kon- Wanted Zvolen, 3. miesto DVK HH
zdroj: www.stefanchlebo.sk
koľ, TŠ Wanted Zvolen, 2. miesto sólo chlapci, Filip Podolinský, TŠ
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Pozvánka na tenisovú štvorhru

Ilustračné foto.
Tenisový klub Branco Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec organizuje v sobotu 25. mája 2019 od 9:00 tradičný IX. ročník tenisového turnaja vo štvorhre O pohár primátorky mesta. Športové
podujatie sa uskutoční v areáli TK Branco, Fiľakovská cesta č. 22, Lučenec. Súťaží sa v kategóriách do 60 a nad 60 rokov.
text: Branislav Hrdlička

Nordic walking klub Lučenec a mesto Lučenec vás pozývajú na tradičný

foto: Ján Šnúrik

Majsterka Slovenska v streľbe
zo vzduchovej
Dvanásteho apríla k nám dorazili fantastické správy z Majzbrane
strovstiev Slovenska žiakov ZŠ
a mládeže v streľbe, ktoré sa konali v Košiciach. Žiačka 8. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci
Ema Fungáčová vybojovala v streľbe zo vzduchovej zbrane VzPu 30
SLÁVIA 1. miesto a stala sa tak
Majsterkou Slovenska v kategórii
dorasteniek. Na Emku sme preto
právom hrdí! Poďakovanie patrí
trénerovi Pavlovi Záchenskému,
ako aj jej pedagógovi Marekovi
Pentkovi, ktorí spoločne Emku
podporovali v rozvoji jej streleckého talentu!
text: Gabriela Aláčová

PROGRAM
• 9:00 - 10:30: Inštruktori a členovia klubu Nordic walking budú poskytovať
odborné poradenstvo a pomoc záujemcom, ktorí chcú tento šport vyskúšať.
Špeciálne palice na nordic walking záujemcom zapožičiame.
• 11:00: Hromadný štart symbolických pretekov na jeden alebo trojkilometrovom okruhu pre všetkých účastníkov, ktorí sa prezentujú priamo na
mieste najneskôr do 10:30.
Pre všetkých účastníkov, ktorí absolvujú minimálne kilometrovú trasu,
budú pripravené upomienkové predmety a občerstvenie ZDARMA.
Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život.

Najmenší katsuďáci bojovali vo Zvolene
V sobotu usporiadal Judo klub Budokan
Zvolen 2. kolo turnaja pre najmenších judistov s názvom Mladé nádeje za účasti 110
športovcov a 8 klubov.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
1. miesto vybojovali:
Silvia Kilačková, Milan Filčík, Adrian
Polorecký, Dominika Chudá
2.miesto:
Samuel Pinzík, Michal Šuľan, Ľubomír
Krnáč, Nikola Salajová
3. miesto:
Max Mravík, Natália Vinarčíková, Alex Gyulai

Gratulujeme všetkým bojovníkom, ktorí
zvíťazili už len tým, že sa na turnaji zúčastnili. Judo klub práve bojuje s niektorými žiakmi
predsúťažnej skupiny, ktorí nemajú záujem
zúčastňovať sa na turnajoch. Viacerí z nich
by sa určite presadili. Veríme, že v budúcnosti ich postupne presvedčíme a budú s radosťou chodiť na súťaže. Nie je dôležité vždy
vyhrávať, treba sa zúčastňovať, nadobúdať
skúsenosti a neskôr ich využiť na dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Ovocie za svoju
prácu v telocvični určite dosiahnu.
Touto cestou by sme chceli poďakovať
sponzorom klubu: Milošovi Kelemenovi,
Dušanovi Rekšákovi, Martinovi Ľuptákovi,

Stanislavovi Pisárovi, B6 Slovakia, mestu
Lučenec, Nadácii M-Market Lučenec, ZŠ. L.
Novomeského a vedeniu školy, Jaroslavovi
Tóthovi, Hotelu Clavis. Samozrejme rodičom,
ktorí boli a sú vždy nápomocní. Ďalej ďakujeme inštruktorom pri kaučovaní, Kristánovi Barimu, Tomášovi Dovičičovi, Michalovi
Kilačkovi a trénerke Lucii Balaškovej, ktorá to mala pod kontrolou. V neposlednom
rade všetkým osobám, ktoré nám poskytli
a poslali svoje 2% z dane a prispeli tým na
chod Judo klubu. Ďakujeme.
text: Martin Ľupták
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TIPOS III. LIGA STRED

HOKEJOVÉ ZÁPASY MS U NÁS
PL2019/12

MESTSKÁ LIGA V MALOM FUTBALE
20. KOLO, 12.5.2019
YOUNG BOYS - HORNETS 1:3 (0:1)

DOHRÁVKA

Góly: Denis Božík - Ondrej Berky 2, Radoslav Malček.

23. KOLA, 15.5.2019
LUČENEC - ORAVSKÉ VESELÉ

TSV 1995 - THE SECRET 18:0 (7:0)

Góly: Zoltán Csaba 7, Andrej
Kamendy 7, Norbert Adamovič
2, Róbert Rubint, Andrej Pipíška.

1:1 (0:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič, Pipíška, Sarvaš Jovanovič, Majkút, Trajkovski,
Ilkič (89. Botoš) - Budinský (85.
Mészáros), Čákovský. Oravské
Veselé: Feriančik - Kmeť, Struhár, Hojo, Hoti - Kolorédy, Gočal, Garaj, Žilák - Pisarčík, Válek
(87. Smieška). Góly: 61. Čákovský
- 65. Pisarčík. ŽK: 73. Žilák. Rozhodovali: Burger, Kosturský, Ježík. Divákov: 180.

KERAM - OFK TOČNICA 2:2 (1:1)

Góly: Peter Šulek, Richard Herceg - Mário Čeman, Patrik Sivok.
HEY TAXI - TANTRUM 4:3 (2:1)

Góly: Daniel Melich, Martin
Vrabec, Milan Holík, Denis Molnár - Jaroslav Gembický, Tibor
Mikuš, Róbert Ladík. ŽK: Adam
Antalič - Patrik Laco.
Tuborg - voľno.

30. KOLO, 8.5.2019

19. KOLO, 5.5.2019

PODBREZOVÁ „B“ - LUČENEC
0:0
FK Železiarne „B“: Drobnjak - Macuľa, Gecelovský, Gordan, Matalík - Mojžiš, Pavúk
(46. Wiezik), Vodilka, Fischer Jagerčík, Sokol (64. Mejri). Poznámka: Hráči, ktorí sú zvýraznení, sú zaradení v kádri „A“
tímu! MŠK Novohrad: Grujičič
- Vilhan, Jankovič, Pipíška, Sarvaš - Jovanovič, Majkút, Trajkovski, Ilkič (77. Mészáros), Budinský (82. Čákovský) - Berky (90.
Botoš). ŽK: 32. Jankovič. Rozhodoval: Kamil Horváth. Divákov: 110.
Andrej Pipíška (kapitán, MŠK
Novohrad Lučenec):
„V priebehu siedmich dní sme
odohrali tretí zápas, kde už aj únava zohráva svoju rolu. My sme sa
celkom dobre vysporiadali s kvalitným súperom, ktorý bol posilnený
o štyroch hráčov A mužstva. Ustáli
sme šance Podbrezovej a pri troške
skúseností a šťastia sme mohli zápas aj vyhrať. Je to pre nás zaslúžene vybojovaný bod.“

OFK TOČNICA - Y. BOYS 3:3 (1:2)

Góly: Michal Čeman 2, Mário Čeman - Erik Danko 2, Martin Vysočan.
TANTRUM - TSV 1995 0:12 (0:4)

Góly: Zoltán Csaba 3, Norbert
Adamovič 3, Andrej Kamendy 2,
Patrik Husánik 2, Peter Csaba 2.
The Secret - voľno.
TABUĽKA
1. TSV 1995
2. Keram 		

18 18 0 0 166:41 36
18 11 4 3 145:60 26

3. Hornets 		
4. Young Boys

18 9 4 5 112:79  22
18 7 5 6 79:43 19

5. OFK Točnica
6. Hey Taxi

18 7 5 6 74:59 19
18 9 0 9 86:88  18

7. Tuborg 		
8. Tantrum

17 7 2 8 79:100  16
18 2 0 16 33:160  4

9. The Secret

17 0 0 17 50:194  0

BUDÚCI PROGRAM

TUBORG - KERAM 1:9 (0:1)

TABUĽKA
1. Ružomberok „B“

25 18 4 3 66:19 58

2. Rimavská Sobota

25 15 5 5 42:21 50

3. Fiľakovo

25 14 2 9 39:32 44

4. Námestovo

25 12 6 7 40:23 42

5. Zvolen 		

24 12 6 6 25:18 42

6. Liptovský Hrádok 25 12 5 8 38:29 41
7. Martin 		

25 12 3 10 45:34 39

8. Oravské Veselé

24 9 10 5 34:27 37

9. Žarnovica

25 10 6 9 36:29 36

10. Kalinovo

24 9 7 8 29:37 34

11. Lučenec

25 8 6 11 22:36 30

12. Podbrezová „B“

25 6 8 11 36:35 26

13. Krásno n/Kysucou 25 6 6 13 21:39 24
14. Poltár 		

24 6 3 15 35:59 21

15. Lipt. Štiavnica

25 5 1 19 28:63 16

16. Čadca 		

25 3 4 18 23:58 13

BUDÚCI PROGRAM
19.5.2019 o 17:00:
Fiľakovo - Lučenec.
25.5.2019 o 17:00:
Lučenec - Čadca.

text a foto: Ján Šnúrik

21. KOLO, 19.5.2019
The Secret - Hey Taxi (Keram),
Hornets - Keram (Hey Taxi), OFK
Točnica - Tuborg (Young Boys),
HORNETS - HEY TAXI 5:3 (1:0)
Tantrum - Young Boys (Tuborg),
Góly: Marek Barta 2, Peter Rut- TSV 1995 - voľno.
kaj, Ondrej Berky, Milan Adamík Daniel Melich 2, Milan Holík. ŽK:
text: Marián Šulek
Milan Adamík - Adam Antalič.

Góly: Patrik Šípoš - Rudolf
Becáni 4, Peter Šulek 3, Richard
Herceg, Roman Prepelica.

Pozvánka na Haličský cross
– beh mládeže
KATEGÓRIE:
Ak máte trochu voľného času
a baví vás si zašportovať, tak máte
možnosť prísť v sobotu 18. mája
2019 do areálu futbalového ihriska v Haliči. Obec Halič v tento
deň organizuje nultý ročník Haličského crossu – behu mládeže.
Nezabudnite sa odprezentovať
v čase od 7:00 do 9:30.
Sprievodný program pre súťažiacich a ich rodiny zdarma: guľáš,
skákací hrad, maľovanie na tvár,
zmrzlina. V obci Halič sa súbežne bude konať akcia - Otvorme si
oči v Novohradskom podzámčí.

• Baby (rok narodenia 2015 a viac)
• Micro (rok narodenia 2013-2014
• Mini (rok narodenia 2010-2012)
• Mladší žiaci/žiačky
(rok narodenia 2007-2009)
• Starší žiaci/žiačky
(rok narodenia 2005-2006)
• Dorastenci/Dorastenky
(rok narodenia 2002-2004)
• Muži, ženy
(rok narodenia 2001 a menej).
text: Milan Paľaga
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ČO SA
TRPASL
KOMKOM
ČO SNÍVA
SA SNÍVA
TRPASL
Dosť
smutná
komédia
či správa
o výskyte
trpaslíkov

STANISLAV
ŠTEPKA

STANISLAV
ŠTEPKA

SLOBODA, RADOSŤ, ZÁŽITKY, PRÍRODA, DOBRODRUŽSTVO...
a predsa pohodlne a štýlovo. Pre ľudí s vášňou k cestovaniu.

Dosť
smutná
komédia
či správa
o výskyte
trpaslíkov

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

GENERÁLNY PARTNER
GENERÁLNY PARTNER

Vstupné: 16 € Predpredaj: MIC, kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk

26. 6. 2019 o 19.30 hod.
26. 6. 2019 o 19.30 hod.
Divadlo B. S. Timravy Lučenec
Divadlo B. S. Timravy Lučenec

RANDEVU

s Jánom Snopkom

hudobno-zábavná show
známeho slovenského
humoristu.
3. júna 2019
o 19:00
Divadlo B. S. Timravy
Vstupné: 12 eur

PL2019/11
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NA RADNIČNOM NÁDVORÍ/PÓDIUM:

K XV. ročníku festivalu Noci múzeí sa 18. mája 2019 opäť pripojí
aj Mestské múzeum Lučenec. Európske múzeá a galérie ponúknu
návštevníkom okrem prehliadok expozícií v nezvyčajný čas aj rad
sprievodných kultúrnych podujatí. V našej Radnici bude, okrem umenia,
rezonovať aj aktuálna spoločenská téma ochrany životného prostredia
s dôrazom na recykláciu. Recyklácia sa stáva trendom a recyklované
umenie je zaujímavé, často krásne, moderné, oslovuje všetky vekové
kategórie. A aké by to bolo, keby sme aj my nevytvorili niečo recykláciou? Zbytočné, vyradené veci, určené na zošrotovanie, sa vďaka
talentu mladých ľudí zmenia na umenie...

Noc

V MESTSKOM
MÚZEU LUČENEC

NA RADNIČNOM NÁDVORÍ/TRHOVISKO:

• uvidíte, skúsite a kúpite: čačky-mačky od „Včera
a Zajtra“, SiTerra Handmade Upcycling Fashion, šperky
E vero creations, drobnosti zo šúpolia a drôtu, keramika, výrobky z dreva a parožia, med, chilli pasty a iné
OBČERSTVENIE
• lokálne mäsové a pekárenské výrobky - Agroipeľ
Holiša, Pekáreň Klások, radničné buchty, popcorn,
pivo, kofola
MESTSKÉ MÚZEUM PRÍZEMIE:

• premietanie rozprávok pre deti

šrotART
umenie recyklácie

18.5.2019 – 18:00 do 22:00

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

• slávnostné otvorenie podujatia
s odhalením diela šrotART
PREDNÁŠKY:
• Kristína Becániová - Vývoj mestského erbu Lučenca
• Marián Balko - Vermikompostér a vertikálna záhrada VermiGo
• Magdaléna Kalábová - Bezodpadová domácnosť
a workshop Uši si látkové vrecko na potraviny
• Michal Paučo - Skauting, môj životný štýl
• Silvia Hernadiová - UPCYCLING Čo nosíme na našej
koži?

MESTSKÉ MÚZEUM POSCHODIE:

tvorivé dielne pre malých a veľkých k téme recyklácie
s Izabelou Najpaverovou a skautmi, workshop
Magdalény Kalábovej
HASIČSKÁ ZBROJNICA/ZVÁRAČSKÝ PAVILÓN

•„BRO ART“ bratia Poliačikovci a študenti Strednej
odbornej školy hotelových služieb a dopravy
v Lučenci - expozícia diel a ukážky zvárania
V programe vystúpi srbská dychovka

„ORKESTAR KRISTIJANA TRAJKOVIČA“
Ulica Dr. Herza 1

SLOVENSKÝ SKAUTING
73. ZBOR TETROV LUČENEC

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
hotelových služieb a dopravy v Lučenci

Príďte tento sviatok osláviť spoločne s nami,
zažite nevšednú noc!
VSTUP NA PODUJATIE ZDARMA!

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

