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

Míľový pochod s rekordom
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Aj
tento rok sme sa na niekoľko
hodín zastavili a venovali sme
svoj čas matkám, starým mamám, ktoré mali v tento deň
svoj sviatok.
V sobotu 11. mája sa Námestie
republiky naplnilo deťmi a rodinami pri tradičnom podujatí
Míľa pre mamu, ktoré zorganizovalo Materské centrum Jahôdka v spolupráci s mestom Lučenec a partnermi. Cieľom akcie je
prejsť tradičnú symbolickú míľu
ako prejav úcty našim mamám,
starým mamám. Okrem pochodu

bol prichystaný bohatý kultúrny líčenie značky Mary Kay alebo
program. Hlavná časť patrila de- stánok O2.
„Padol aj vlaňajší rekord v počte
ťom, mohli vidieť hudobnú show
Divadla z domčeka pod názvom zaregistrovaných účastníkov míľoUdýchaná rozprávka, mini ma- vého pochodu. Tento rok ich prišžoretky z CVČ Magnet a divadlo lo 512,“ dodal. Po registrácii mohol každý návštevník absolvovať
o Haničke a Murkovi.
„Mali sme výborný program pre hry, ktoré pripravilo CVČ Magnet.
celú rodinu od najmenších návPekne zorganizované podujaštevníkov až po dospelých. Hlavne teda pre mamičky, ktorým za- tie bolo dôstojným vyjadrením
hral a zaspieval Dano Heriban so úcty matkám, ale nezabudnime,
svojou kapelou,“ povedal orga- že lásku k našim mamám by sme
nizátor Tomáš Belko. Hudobný mali prejavovať po celý rok a nieblok sa niesol v znamení známych len na Deň matiek.
šlágrov pre deti i dospelých. Počas podujatia sa konali aj sprietext a foto: Monika Nagyová
vodné akcie, napr. skákací hrad,
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Víno – akostné odrodové víno

Odpoveď na moderné
potreby bývania v meste
Tridsaťsedem mestských nájomných bytov bežného štandardu pribudne v Lučenci v bývalom internáte, ktorý samospráva na
základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva odkúpi od zhotoviteľa do svojho vlastníctva. Celkové predpokladané náklady vrátane kúpy súvisiacej technickej vybavenosti sú vo výške takmer
dvoch miliónov eur.

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o., je rodinnou firmou,
ktorá sa prihlásila do prvej Výzvy
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt
NOVOHRAD so svojimi BIO vínami - Sauvignon, Rulandské šedé
- Pinot gris, Rulandské biele - Pinot blanc, Chardonnay, Tramín
červený, Rizling vlašský, Rulandské modré - Pinot noir, Cabernet
Sauvignon a Dominus. Ich vysoko kvalitné vína je možné zakúpiť
na predajných miestach po celom
Slovensku, v zahraničí a ochutnať
ich môžete i v ďalekom Japonsku.
Ekologické vinohradníctvo firma
vykonáva na výmere 40 ha vlastných vinohradov v modrokamenskom a vinickom rajóne, v regióne
Novohrad. Dopestované hrozno
spracúvajú v priestoroch firmy
na finálny produkt – certifikované biovíno.
„Na začiatku bol zanietený vinár a degustátor Ján Domin a jeho
sen vybudovať rodinné vinárstvo.
Po mnohoročných skúsenostiach
s výrobou vína za bývalého režimu
a s podnikaním s bioproduktami
v 90. rokoch sa začal zaoberať myšlienkou, že keď vinárstvo, tak ekologické. Tam vznikli základy našej

rodinnej firmy Domin & Kušický,
s.r.o.,“ začala svoje rozprávanie
Diana Kušická, dcéra zakladateľa.
Toto rodinné vinárstvo vo vlastných vinohradoch vo Veľkom Krtíši
už desaťročia uplatňuje ekologickú výrobu hrozna a vína. Svoje
celoživotné skúsenosti a vedomosti Ján Domin aj s kolektívom
opísal v knihe s názvom HROZNO A VÍNO EKOLOGICKY.
Čo všetko obnáša výroba v ekologickom režime?
„Pri dodržaní pravidiel ekologického poľnohospodárstva, to znamená len ekologické prípravky,
žiadame certifikát na hrozno na
každú odrodu zvlášť a pri fľašovaní vína certifikát biopotraviny.
Naše vína dlho vyzrievajú, vyrábame ich v čistom prostredí, bez
chémie a pridaných aromatických
látok. Nesú označenie bio, čo je na
zadnej etikete deklarované znakom
ekologického poľnohospodárstva
Slovenskej republiky. Naše vína
nechceme popisovať, musia prehovoriť samy za seba,“ ukončila
svoje rozprávanie Diana Kušická.
text: Henrieta Čemanová

POZVÁNKA

Verejné zvažovanie a vyhodnotenie výsledkov
hlasovania predložených projektov participatívneho rozpočtu na rok 2019
V zmysle harmonogramu pre rok 2019 sa 3. júna 2019 o 14:30
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 mestského úradu a občanov prebehne
verejné zvažovanie a vyhodnotenie výsledkov hlasovania predložených projektov participatívneho rozpočtu na rok 2019.
Zasadnutie sa uskutoční v sále Fénix na 1. poschodí v budove radnice na Ul. Dr. Herza č. 1. Všetci ste srdečne vítaní.

Alexandra Pivková
pri podpise zmluvy
s Jurajom Kurňavkom.
Spoločnosť Sim Kor, s.r.o., Banská Štiavnica rekonštrukciou
objektu - prestavbou internátu
na Fándlyho ulici, ktorý v meste
dlhodobo chátral a mal negatívny dosah na vzhľad i bezpečnosť
okolia, vybudovala 37 bytových
jednotiek. Mesto ich využije ako
nájomné byty na rozšírenie fondu nájomných bytov vo svojom
vlastníctve. Projekt je financovaný prostredníctvom dotácie zo
štátneho rozpočtu a z úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.
V máji 2019 podpísala v Bratislave primátorka mesta Alexandra Pivková Zmluvu o úvere so Štátnym fondom rozvoja
bývania (ŠFRB) v zastúpení generálnym riaditeľom Jurajom
Kurňavkom za účelom:
• obstarania nájomných bytov kúpou vo výške podpory formou
úveru 969 650 eur.
Ďalšie dve zmluvy o poskytnutí dotácie:
• na obstaranie nájomných bytov
• na obstaranie technickej
vybavenosti
s poskytovateľom - Ministerstvom dopravy a výstavby SR
boli podpísané spolu vo výške
903 509,20 eur.
„Mesto stavia byty práve preto,
že nechce, aby sa ľudia z Lučenca

sťahovali, a samospráva podľa jej
údajov eviduje okolo 70 až 80 žiadostí o nájomné bývanie. Sú to ľudia z mladej a strednej generácie.
Pre seniorov máme dve ďalšie možnosti nájomného bývania v bytoch
na Novohradskej ulici,“ povedala
Alexandra Pivková, podľa ktorej
nemá žiadne iné mesto byty, ktoré by boli takto špecificky cielené práve na seniorov. V súčasnosti je samospráva vlastníkom
103 nájomných bytov (napríklad
lokalita Rúbanisko III, Ulica lúčna), ktoré získala za pomoci ŠFRB
od roku 2011.
„Neviem si predstaviť lacnejší
spôsob získania finančných prostriedkov na to, aby sme mohli našim občanom poskytnúť primerané bývanie v nájomných bytoch,“
poznamenala primátorka.
Nové nájomné byty sú odpoveďou na moderné potreby bývania,
ktoré mesto získalo za pomoci
ŠFRB od roku 2011.

text: Ján Šnúrik
foto: Kristína Starosta
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

Už vieme, kto poškodil a ukradol
kameru z kamerového systému mesta

Pozvánka na stretnutie jubilantov
Vážení spoluobčania, mesto Lu- úrad, oddelenie školstva, sociálčenec, Zbor pre občianske zále- nych vecí, kultúry a športu, Ul.
žitosti pri MsZ v Lučenci pozýva novohradská 1, 984 01 Lučenec.
všetkých, ktorí sa dožívajú vý- Viac informácií vám poskytne taznamných životných jubileí, do jomníčka ZPOZ Renáta Libiaková
radnice mesta.
Peržeľová, kancelária číslo dverí
Prijmite prosím pozvanie na 147, číslo tel. 047/4307232, moslávnostné prijatie jubilantov, kto- bil: 0905 614 782, e-mail renata.
ré sa uskutoční v sobotu 22. júna perzelova-libiakova@lucenec.sk.
2019 o 10:00 v priestoroch Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza č. 1.
Tešíme sa na stretnutie.
V prípade, že máte záujem o prijatie, oznámte nám to prosím
text: Ján Šnúrik
do 14.6.2019 na adresu Mestský

Stálou službou pomocou kame- a fotografie opoznaný Róm, ktory mestského kamerového systé- rý pred radnicou odcudzil kamemu (MKS) na Ulici Dr. Herza pred ru a druhú poškodil. Išlo o osobu
radnicou bol 5. mája v ranných Jána Z. z Lučenca. Dotyčný sa ku
hodinách zaregistrovaný nezná- krádeži priznal a ďalšie riešenie
my muž, ktorý odtrhol - poškodil udalosti prevzalo OO PZ Lučenec.
jednu kameru na stĺpe verejnéKrádežou kamery bola pre rozho osvetlenia, ktorú ponechal na počtovú organizáciu Lukus Lučemieste a následne druhú kameru nec a mesto Lučenec spôsobená
odtrhol a z miesta odniesol. Po- škoda vo výške 168 € a poškodehyb páchateľa bol síce sledovaný, ním (resp. potrebou vykonať diagno vyslaná hliadka jeho pohyb už nostiku a následnú opätovnú monnezaregistrovala. Z popisu pácha- táž) kamery škoda vo výške 24 €.
teľa bolo zistené, že muž vo veku
asi 35 - 38 rokov mal oblečenú Páchateľ bol zistený a usvedčený
červenú mikinu, čierne nohaviNa doplnenie uvádzame, že
ce a pri zábere z kamery na Ulici mestský kamerový systém neDr. Herza mal na hlave kapucňu. pozostáva len z nahrávania zábeKeď bol jeho pohyb zaznamenaný rov z kamier a ich ukladania, ale
na Ul. Rádayho, na hlave už ka- pri monitoroch je v nepretržitej
pucňu nemal. Popis páchateľa aj 24-hodinovej prevádzke pracovs jeho fotografiou bol pri inštruk- ník chránenej dielne, ako aj veliteľ
táži odovzdaný každej hliadke zmeny na pracovisku stálej služby,
MsP. Po páchateľovi bolo vyko- ktorého jednou z povinností je aj
návané pátranie a úkony na jeho sledovanie kamerového systému.
stotožnenie.
Ten v prípade zistenia protispoAle 19. mája bola pomocou MKS ločenskej činnosti vysiela hliadky,
na parkovisku Ul. Dr. Vodu zare- resp. aj oznámenia takýchto udaPre dvoch vodičov osobných prednej pneumatike mali „papuču“
gistrovaná skupinka Rómov, kto- losti stálej službe OO-PZ Lučenec. motorových vozidiel, ktorí dňa a za stieračom si našli „pozdrav“
rí tam popíjali alkohol a znečisTo, že tento systém funguje, do- 29. mája 2019 nerešpektovali na od príslušníkov mestskej polície.
ťovali verejné priestranstvo. Po kazuje aj situácia, ktorú som po- parkovisku pred mestským úravyslaní hliadky na miesto bol me- písal a to, že páchateľ bol zistený dom vodorovné dopravné znatext a foto: Ján Šnúrik
dzi dotyčnými na základe popisu a usvedčený.
čenie sa deň nezačal dobre. Na

Mestskí policajti rozdávali „papuče“

Pracovné stretnutie náčelníkov
obecných a mestských polícií
Dňa 15. mája sa v reprezentačných priestoroch Radnice Lučenec
uskutočnilo pracovné stretnutie
banskobystrickej sekcie Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (ZNOMPS).
Hneď v úvode boli vedúcim banskobystrickej sekcie Miroslavom
Bálintom prítomní oboznámení
s obsahom zasadnutí predsedníctva ZNOMPS. Neskôr sa dozvedeli o zmenách základných
noriem práce obecných a mestských polícií - tzv. objektívna zodpovednosť. Hlavným bodom rokovania bola informácia o stave
vybavovania sociálneho zabezpečenia pre príslušníkov MsP, kde

Realizácia stavebných prác
na Ulici L. Mocsáryho

Mesto Lučenec oznamuje obyodznela aj informácia z predsedvateľom
mesta, že dňa 23. mája
níctva ZNOMPS zo dňa 2. mája,
2019
boli
začaté stavebné práce
na ktorom sa zúčastnili aj poslanstavby
„Rekonštrukcia
miestnej
ci NR SR.
komunikácie
a
chodníkov
na Ul.
Na stretnutí sa zúčastnila aj
L.
Mocsáryho
Lučenec“
–
vetva
primátorka mesta Lučenec AleC
(miestna
komunikácia).
xandra Pivková, ktorá sa vyjadriTermín realizácie stavebných
la aj k prejednávanej problematiprác
a čiastočné obmedzenie
ke - snahe združenia náčelníkov
cestnej
premávky v úseku Uliobecných a mestských polícií riece
L.
Mocsáryho
od križovatky
šiť zlepšenie sociálneho zabezpes
Ulicou
špitálska
po križovatku
čenia príslušníkov MsP. Pracovná
s
Ulicou
A.
Kmeťa:
časť stretnutia bola ukončená priUKONČENIE 15. JÚNA 2019.
jatím uznesenia pre Snem ZNOMÚčastníkov cestnej premávPS na rok 2019.
ky, užívateľov bytov a ostatných dotknutých subjektov
text: Ján Tuček
sídliacich v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť

a predovšetkým rešpektovanie
prenosného dopravného značenia počas stavebných prác.
zdroj: www.lucenec.sk

Dňom 1. mája 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 služby ubytovacie. Celé znenie
výzvy a dokumenty sú zverejnené
na webovej stránke www.produktnovohrad.sk. Žiadosť posielajte na
kontaktnú adresu do 4. júna 2019.
text: Henrieta Čemanová
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Lučeneckí voliči sa k urnám nehrnuli
Víťazom volieb do Európskeho parlamenSÚHRNNÉ VÝSLEDKY
tu na Slovensku sa stala koalícia ProgresívHLASOVANIA ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU
ne Slovensko/Spolu (20,11 percenta), za ňou Počet volebných okrskov 5 951
nasleduje strana Smer (15,72 percenta), tre- Počet zapísaných voličov 4 429 801
tia je ĽSNS (12,07 percenta). Do europarla- Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 ní a účasť 1 007 398
percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 Účasť voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasopercenta). Ani jeden mandát nezískala strana vaní 22,74%
SMK (4,96 percenta) ani SNS (4,09 percenta). Počet platných hlasov 985 680
Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta. Podiel platných hlasov 97,94%
NOVÝMI EUROPOSLANCAMI
SÚHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA
ZA SLOVENSKO SA STALI:
ZA
MESTO LC
• PS a Spolu (4 mandáty): Michal Šimečka, VlaPočet
volebných okrskov 26
dimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik
Počet
zapísaných voličov 22 280
• Smer (3): Monika Beňová, Miroslav Číž,
Počet
vydaných obálok 4 050
Robert Hajšel
Účasť
voličov 18,17%
• ĽSNS (2): Milan Uhrík, Miroslav Radačovský
Počet
odovzdaných
obálok 4 048
• KDH (2): Ivan Štefanec, Miriam Lexmann
Najvyššia
účasť
voličov
v %: okrsok č. 14 = 27,55
• SaS (2): Lucia Ďuriš Nicholsonová, EuNajnižšia
účasť
voličov
v %: okrsok č. 10 = 11,41
gen Jurzyca
• OĽaNO (1): Peter Pollák
text: Ján Šnúrik
Miriam Lexmann sa mandátu ujme až po
zdroj: Štatistický úrad SR
vystúpení Veľkej Británie z EÚ.
Ďalší úspech žiakov
Obchodnej akadémie v Lučenci v súťaži
MLADÝ EURÓPAN 2019
V budove Radnice Lučenec sa uskutočnilo
regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej
súťaže Mladý Európan. Podujatie organizovalo mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec
v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie (EÚ)
medzi žiakmi stredných škôl na Slovensku.
Obsahové zameranie súťaže zahŕňa aktuálne informácie o problematike EÚ, jej inštitúciách, legislatíve, politike a programoch
EÚ a jednotlivých členských štátoch. Do súťaže sa zapojilo 6 trojčlenných družstiev žiakov druhého a tretieho ročníka SŠ z regiónu.
Súťaž prebiehala v troch kolách: vedomostný test o EÚ, jazyková krížovka a kvíz otázok
doplnených obrázkami z nasledovných oblastí: osobnosti, symboly a dominanty EÚ.
Podmienkou účasti tímu bolo tiež odovzdanie stručného projektu o Fínsku, krajine, ktorá bude predsedať Rade EÚ v druhej polovici roka 2019.
Vďaka za úspešnú reprezentáciu obchodnej akadémie patrí Natálii Juričekovej, Diane
Záchenskej a Norbertovi Hindulákovi, ktorí
nadviazali na minuloročné víťazstvo žiakov
našej školy a obsadili v náročnej súťaži pekné druhé miesto.
text a foto: Miroslava Ružinská

európske okienko
Európska iniciatíva občanov: Komisia
zaregistrovala iniciatívu na záchranu včiel
Save the bees!
Európska komisia rozhodla o registrácii
európskej iniciatívy občanov s názvom Save
the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe
(Zachráňme včely! - Ochrana biodiverzity
a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe).
Organizátori vyzývajú Komisiu, aby „prijala právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazovateľov nepoškodeného životného prostredia“.

Iniciatíva občanov sa zameriava na vytvorenie povinných cieľov, „aby sa podpora
biodiverzity stala celkovým cieľom spoločnej
poľnohospodárskej politiky; aby sa výrazne
obmedzilo používanie pesticídov, bez výnimky zakázali škodlivé pesticídy a zreformovali kritériá oprávnenosti; aby sa podporovala
štrukturálna diverzita v poľnohospodárskej
krajine; aby sa účinne znižoval obsah živín
(napr. Natura 2000); aby sa účinne zriaďovali chránené oblasti; aby sa zintenzívnil
výskum a monitorovanie a zlepšilo vzdelávaROADSHOW 2019:
nie“. Podľa zmlúv môže EÚ podnikať právne kroky v oblastiach, ako je vnútorný trh,
poľnohospodárska politika či ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia. Komisia preto považuje iniciatívu za
právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať, ale zatiaľ neanalyzovala jej podstatu. Iniciatíva bola zaregistrovaná 27. mája
2019. Organizátori budú mať jeden rok na
to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.
Ak sa v priebehu roka podarí získať jeden
milión vyhlásení o podpore iniciatívy pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych
členských štátov, Komisia bude povinná zaZastúpenie Európskej komisie v SR v spolu- ujať stanovisko a vyhodnotiť, či a aké podpráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu nikne ďalšie kroky.
na Slovensku organizovali Roadshow: Tentozdroj: ZEK v SR
raz idem voliť - Doma v EÚ v 17 mestách na
Slovensku. V rámci Banskobystrického kraja
sa organizovala táto roadshow v mestách
Banská Bystrica, Detva a Krupina. Informačné centrum Europe Direct Lučenec nechýbalo na týchto podujatiach a spolu s ostatnými
európskymi inštitúciami aktivizovalo občanov k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 25.5.2019. V bohatom programe v jednotlivých mestách boli
predstavené projekty, ktoré rozvíjajú región,
o skvelú zábavu sa postarali miestni speváKontakt:
ci, tanečníci a hudobníci a občania mohli disEurope Direct Lučenec, Radnica,
kutovať so zástupcami európskych inštitúcií.

Tentoraz idem voliť:
Doma v EÚ

text: Michaela Hrnčiarová
foto: Jana Švikruhová

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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Dni Štefánika
sa vydarili

Miestny odbor
ŽIVENA Lučenec

Obec
ĽUBOREČ

PAMÄTNÝ DEŇ S ELENOU MARÓTHY
ŠOLTÉSOVOU PRI PRÍLEŽITOSTI
150. VÝROČIA VZNIKU ŽIVENY,
SPOLKU SLOVENSKÝCH ŽIEN

Jednou z udalostí, ktoré sme si Jeho životný odkaz je tu dodnes s nami,
pripomínali v uplynulých dňoch, na tomto pamätnom mieste, ale aj
je 100. výročie úmrtia generála v našich srdciach. Bol veľkým synom
Štefánika. Pri tejto príležitosti sa nášho národa. Aj preto sme dnes tu. V
v našom meste konala dvojdňová tento deň si pripomíname 100. výroakcia. V prvý deň sa uskutočnila čie smrti nášho hrdinu, uznávaného
akadémia k výročiu úmrtia, kde vedca, astronóma, matematika, poliboli iniciátormi mesto Lučenec tika, letca, generála, ktorý bojoval za
a OZ Živena. O krásny program slobodu svojho národa, za jeho jedsa postarali žiaci ZŠ M. R. Šte- notu proti utlačovateľom slovenského
fánika a ZUŠ, Novohradská 2. národa a pričinil sa o vznik 1. ČeskoV programe sa prítomným pri- slovenskej republiky. Je vzorom vohovorila Mária Gallová zo spo- jenskej cnosti a hrdinstva,“ zaznelo
ločnosti Štefánika. Po ukonče- v príhovore primátorky mesta Alení akadémie riaditeľka ZŠ M. R. xandry Pivkovej.
Štefánika Gabriela Aláčová vySúčasťou podujatia bol aj Beh
hodnotila výtvarnú súťaž, do kto- mládeže o Pohár Domu Matice
rej sa prihlásilo mnoho záujem- slovenskej v Lučenci. Námestie
cov. Výstava výtvarných prác je republiky sa stalo bojiskom nadsprístupnená vo foyer Divadla šených mladých športovcov z pätB. S. Timravy.
nástich škôl. Na štart nastúpilo
Druhý deň bol tradičným podu- spolu 252 pretekárov v jedenástich
jatím mesta pod názvom Deň Štefá- kategóriách. Hodnotili sa výkony
nika, ktoré mesto organizuje každý jednotlivcov a družstiev.
Život tohto politika, vedca, diprok. Kladenie vencov a slávnostné
príhovory primátorky mesta, ria- lomata a generála, ako aj duchovditeľky Domu Matice slovenskej ne bohatého človeka môže byť pre
v Lučenci, riaditeľa Okresného nás trvalou inšpiráciou. Štefánikoúradu v Lučenci a členky spoloč- ve úspechy, ktoré prekročili hranosti Štefánika odzneli pri sochách nice našej domoviny, našej vlasti,
Štefánika pri Divadle B. S. Timra- sú cenným dedičstvom nielen pre
vy a v budove okresného úradu.
Slovákov, ale aj pre ostatné národy.
„Lučenec, tak ako Šamorín a Košariská, sú miestami, ktoré si Štefátext a foto: Monika Nagyová
nik zamiloval a rád sa do nich vracal.

29.júna 2019

150 rokov
Živeny
Program:

• Slávnostné služby
Božie – Evanjelický kostol
Ľuboreč o 11:00
• Návšteva múzea
Eleny Maróthy Šoltésovej
• Hudobno - literárne pásmo
• ZUŠ Novohradská 2, n.o.
UPOZORNENIE:
• Vlasto Hrdlička - spev, kapela Duchoňovci,
Konzervatórium PinkHarmony Zvolen
Ak máte záujem o prepravu
autobusom z Lučenca do Ľuboreči
• Vystúpenie folklórneho súboru
spred budovy MsÚ 29.6.2019
FS Dubkáčik Buzitka
o 10:30, kontaktujte nás do
www.lucenec.sk
• Tvorivé dielne
21.6.2019 na Mestskom úrade
• Stánky s občerstvením
v Lučenci.

150. výročie vzniku Živeny
Mesto Lučenec a Zbor pre obViac informácií vám poskytne tačianske záležitosti pri MsZ v Lu- jomníčka ZPOZ Renáta Libiaková
čenci vás pozýva na kultúrno - Peržeľová, kancelária číslo dverí
spoločenské podujatie do obce 147, číslo tel. 047/4307232, moĽuboreč, kde si 29. júna pripome- bil: 0905 614 782, e-mail renata.
nieme 150. výročie vzniku Žive- perzelova-libiakova@lucenec.sk.
ny a významnú osobnosť Elenu
Tešíme sa na stretnutie.
Maróthy Šoltésovú. Odchod autobusu je 29. júna o 10:30 spred
text: Renáta Libiaková Peržeľová
Mestského úradu v Lučenci.

Diskusia o rekonštrukcii Zlatej uličky
Súčasťou podujatia Pozemšťan
bola aj diskusia o verejnom priestore. Zameriavala sa aj na rekonštrukciu Zlatej uličky, ktorá by mala slúžiť
ako oddychová zóna. Svoje názory
a nápady predstavili hostia: Martina
Paulíková z Nadácie Ekopolis, Soňa
Keresztesová z OZ Kraj, Ivan Siláči z Youngfolks a riaditeľka CHKO
Cerová vrchovina Eva Belanová. Do
diskusie sa zapojila aj primátorka
mesta Alexandra Pivková.
Rozoberali sa témy o priestore,
ako využiť zeleň v jednotlivých častiach mesta a ako dostať prírodu do
Zlatej uličky. „Podnetom bolo, aby
sme sem priniesli zeleň, čo sa nám
aj podarilo vďaka finančnej podpore

Nadácie VÚB. Na námestíčko sme
vysadili štyri stromy a podarilo sa
nám osadiť lavičky a stojan na bicykle, aby ľudia mali kde bezpečne odložiť bicykle počas nákupov v tunajších obchodoch,“ prezradila členka
OZ Oživená Svetlana Matúšková.
Zlatouličníci (OZ Oživená) chystajú okrem obnovy vnútorných uličiek aj tzv. pochod s históriou. Ide
o stálu expozíciu v prechode Zlatej uličky, ktorá bude zameraná na
históriu a mestský spôsob života.
Otvorenie výstavy plánujú 20. júna
2019. O zmenách budeme občanov
priebežne informovať.
text: Monika Nagyová
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Noc v Mestskom múzeu Lučenec

Druhé kolo
prijímacích skúšok
Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol, že sa v škole vykonajú
prijímacie skúšky v ďalšom termíne:

18. júna 2019 (utorok)
od 8:00 v budove školy.
Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre
uchádzačov prijímacieho konania pre školský
rok 2019/2020.
Prihlášky na štúdium je potrebné poslať
na adresu školy najneskôr do 11. júna 2019.
Počet voľných miest:
• 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJS - 10 miest
• 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJM - 1 miesto
• 7670 M pedagogický asistent s VJS - 9 miest
Informácie: 047/4321 812

PL2019/13

XV. ročník európskeho festivalu Noci múzeí sa uskutočnil 18. mája 2019. Atraktívnym
spôsobom sme predstavili Mestské múzeum
i prácu múzejníkov. Burácajúca srbská dychovka Orkestar Kristijana Trajkoviča (foto)
otvorila nevšedný neskorý sobotný podvečer.

VÍKEND OTVORENÝCH
PARKOV A ZÁHRAD
Novohradské múzeum a galéria vás pozýva
dňa 2.6.2019 od 14.00 hod. na podujatie Víkend
otvorených parkov a záhrad. Pre návštevníkov
bude pripravená komentovaná prehliadka o minulosti a súčasnosti budovy a priestoru záhrady, výklad k najzaujímavejším porastom v rámci
nej, ale aj prezentáciu pod názvom Adaptácia záhrady Novohradského múzea a galérie v Lučenci, počas ktorej nám predstaví jej autorka Dagmar Blahutová svoju víziu, ako by si predstavovala tento priestor v budúcnosti. Magdaléna
a Laura Krchňákové vás prevedú do ríše bylín.
Počas celého podujatia sú pre najmenších
pripravené aktivity spojené s pátraním po
zvieratkách, ktoré sa poskrývali v priestore záhrady, a tiež bude sprístupnená výstava 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine a stála expozícia Poklady minulosti.
Návštevníci si môžu doniesť so sebou deku
a urobiť piknik pri fontáne.

Úvodné prednášky poslucháčov informovali
o histórii mestského erbu a vysvetľovali význam
podujatia, ktoré sa nieslo v šrotARTe. Z vyradených strojových súčiastok a kovového šrotu sa aj dnes vytvárajú pôsobivé inštalácie. Recyklácia sa stáva trendom a recyklované umenie
je zaujímavé, často krásne, moderné, oslovuje
všetky vekové kategórie. Keďže recyklácia zasahuje všetky zložky nášho života a je vecou
osobného rozhodnutia, aj v Mestskom múzeu
sme sa práve v tento deň snažili prispieť malým
počinom k vytvoreniu diela, ktoré je venované
všetkým obyvateľom mesta Lučenec. Autor,
Lučenčan Vojtech Schuller a jeho kolega Štefan Križan kovový odpad a kov tvorivo pozváV rámci koncertného tour 2019 vystúpi čes- rali do symbolu nášho mesta.
ká speváčka, gitaristka a hudobná skladateľVeríme, že inšpirujeme iných, ktorí nájdené
ka v jednej osobe, Lenka Filipová so svojimi predmety pospájajú do nových štruktúr a tým
hosťami - hráčom na keltskú harfu, akordeón vytvoria niečo vlastnými rukami pre budúce
a cajon - Seanom Barrym a klaviristom Járou generácie. Nech recyklácia neostane len všaBártom. Spoločne ponúknu úpravy klasic- deprítomným pojmom, nech je inšpiráciou,
kých skladieb, najznámejšie speváčkine hity nech nezostane len pokusom zachrániť života aj malú ochutnávku piesní z nového albu- né prostredie. Nie vlády, nie predpisy, nie zámu s keltskou vôňou - Oppidum.
kony, jednotlivec vtlačí pečať našej planéte. Je
Termín: 13. júna 2019 o 18:00 – Miesto: to na každom z nás.
Synagóga Lučenec – Cena: od 18 eur – DĺžNeskorý večer sa niesol v znamení zaujímaka podujatia: 90 minút
vých prednášok o recyklovanom odpade, móde,

bezodpadovom hospodárstve, skautingu. Pridali sa tvorivé dielne (foto) pod vedením múzejnej
pedagogičky, temperamentná balkánska hudba,
výborné občerstvenie a očiam lahodiace výrobky remeselníkov, recyklátorov... Kto nebol, nech
ľutuje alebo nech si zapíše do kalendára sobotu 23. mája 2020, kedy si Noc v múzeu zopakujeme, samozrejme však už s iným námetom.
MÔŽETE HLASOVAŤ O UMIESTNENÍ
MESTSKÉHO ERBU V MESTE
Impozantný mestský erb je v súčasnosti umiestnený na nádvorí Mestského múzea. Dokedy?
Aj prostredníctvom Mestských novín vás
vyzývame, zúčastnite sa hlasovania na našej
nástenke a pomôžte nám vybrať najlepšiu lokalitu, kde by mohol byť erb umiestnený natrvalo! Ďakujeme všetkým za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry.

Lenka Filipová a hostia

text: Andrea Moravčíková
a kolektív Mestského múzea
foto: Monika Nagyová
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Malý Slávik 2019
Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali...
Či ste z neba spadli, či ste v háji rástli...?

Patrik medzi
50 najlepších
Dňa 25. apríla 2019 sa žiak
štvrtého ročníka na Obchodnej akadémii v Lučenci Patrik
Baláž (foto) zúčastnil celoslovenského kola 2. ročníka Ekonomickej olympiády na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Patrikovi sa podarilo prebojovať sa spomedzi 5 200 súťažiacich zo 181 stredných škôl z celej
Slovenskej republiky medzi elitu 50 najlepších mladých osobností ekonómie.
Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach
z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.
Prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do
súťaže a koncepciu Ekonomickej
olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu
ekonomických a spoločenských
analýz (INESS), Českej národnej
banky a Inštitútu ekonomického
vzdelávania (INEV). Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať
medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov
a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový
mostík pre ďalšie štúdium, prax
a kariéru. Počas celoslovenského
kola Ekonomickej olympiády absolvovali súťažiaci finálne testovanie a desiati najlepší ekonómovia

Vo štvrtok 16. mája 2019 sa akcie sa postaral DJ Maťo Ružinv Materskej škole na Rúbanisku ský. Diplomy a hodnotné ceny si
I/16 v Lučenci spievalo. Sedem- deti odniesli vďaka štedrým sponnásty ročník detskej speváckej sú- zorom, ktorým touto cestou ďakuťaže sprevádzala Indiánka Orlie jeme: Autoservis Konkurent (PePierko so svojím otcom - náčelní- ter Kaplan), Novolandia Rapovce
kom kmeňa Veľkým Bizónom a ka- (Vladimír Červenák), Alianz (Mámarátkou zo Slovenska Ivankou. rio Čeman) a Karpaty Slovakia
Tak sa náš detský tanečný súbor (Pavol Rapco).
Lúčik a malí speváci z materských
škôl ocitli v prérii, uprostred ditext: Lívia Rapcová
vočiny. Spievali pod vedením svofoto: Ján Šnúrik
jich učiteliek, ktoré ich na súťaž
pripravovali a sprevádzali na hudobnom nástroji. Súťaž prebehla
v dvoch vekových kategóriách.
Porota v zložení L. Fridrichová,
K. Ráczová, M. Podhorová a A.
Vančová rozhodla nasledovne:
Naša škola je už druhý školský Žiaci odpovedajú na zadané otázKATEGÓRIA 3/4 - ROČNÉ DETI:
rok pod nemeckým zriaďovate- ky, učivo im je vysvetlené a pro1. miesto Nelka Sychrová (SZŠ
ľom Deutsch- Slowakische Aka- stredníctvom komunikácie si žias MŠ DSA v LC), 2. Dušanka Kademien, čo sa prejavilo aj tým, ci upevňujú získané vedomosti.
menská (MŠ Rúbanisko I, LC), 3. Sože máme zvýšený počet hodín
fia Donková (SZŠ s MŠ DSA v LC).
Prebrali sme témy ako záľuby,
nemeckého jazyka. Žiaci sa učia
KATEGÓRIA 5/6 - ROČNÉ DETI:
z nemeckých kníh v modernej ja- narodeniny, určovanie času. Žia1. Nelka Šagátová (SZŠ s MŠ
ci pracujú veľmi aktívne a na výzykovej učebni.
DSA v LC), 2. Katka Berkyová (MŠ
Výučba prebieha klasickým učbu s nemeckými lektormi, ktoRúbanisko I , LC), 3. Mia Patrícia
spôsobom, ale aj prostredníc- rá prebieha každý druhý týždeň,
Palócová (MŠ Partizánska, LC).
tvom videokonferenčných ho- sa veľmi tešia.
S dlhoročnou organizátorkou
vorov. Téma Distance Learningu
Lenkou Lukáčovou spolupracosa vždy zadáva vopred, nemecký
vali učiteľky materskej školy Lílektor sa pripraví a výučba pretext: Súkromná ZŠ s MŠ DSA
via Rapcová a Ivana Dolinková.
bieha len v nemeckom jazyku.
O ozvučenie a osvetlenie našej

Distance Learning
s nemeckými lektormi

obhajovali ďalej svoje znalosti
v ústnom kole. Patrik Baláž ako
účastník celoslovenského finále bol ocenený nielen diplomom
a vecnými cenami, ale najväčšou
výhrou pre neho bolo prijatie na
štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave bez prijímacích
skúšok. Srdečne mu blahoželáme
k tomuto úspechu a prajeme mu
veľa podobných úspechov aj počas
ďalšieho štúdia na vysokej škole.
text: Jana Macháčková
LITERÁRNY TÁBOR LIETAJÚCE NOVINY
BBSK - Novohradská knižnica
organizuje v čase letných prázdnin letný literárny tábor od 8.
do 12. júla 2019. Obsahom projektu Lietajúce noviny je zorganizovanie päťdňového tvorivého
denného literárneho tábora pre
deti školského veku (8 - 13 rokov) a následného spracovania
originálnych detských novín súčasných detí a seniorov, ktorí kedysi boli deťmi. Prostredníctvom
Lietajúcich novín možno preletieť
v čase cez niekoľko desaťročí. Projekt má medzigeneračný charakter a otvára dvere k autorskému
prejavu detí a seniorov v priestoroch knižnice v Lučenci. Prihlášky
detí od 8 do 13 rokov zasielajte na:
predeti@nklc.sk Bližšie informácie o projekte vám poskytneme na
t. čísle 047 43 244 77 a facebooku NKLC. Podujatie z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner PO/39

8 | fotoobjektívom Deň Zeme

Prístupová cesta do cintorína v Malej Vsi.

Rúbanisko III/7.

Denné centrum seniorov Lučenec, časť Opatová.

Rúbanisko II/62.

Ulica A. Jiráska 13, 15, 17, 21.

Rúbanisko III/27.

Ulica osloboditeľov 17.

Rúbanisko I/10.

31. máj 2019
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Význam značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si
však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená
a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontajnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na
prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal.
Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou
C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

Materiály z PAPIERA

Do modrého kontajnera alebo
vreca určeného na papier patria
všetky obaly so skratkou PAP.
Čísla 20,21 a 22 upresňujú druh
papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21
hladká lepenka a 22 bežný papier.

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo
najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac
miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú
správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

Materiály zo SKLA

Sklu patrí zelená farba a pri
triedení sa nerozlišuje, či ide o farebné alebo číre sklo. Číslo 70 za
značkou GL označuje číre sklo,
71 je zelené sklo a 72 hnedé sklo.

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad
do predajne.

Materiály z PLASTU

Obaly označené nasledovnými
symbolmi označujú plasty a patria do žltých kontajnerov alebo
vriec určených na plast.

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia
možnosti kontajnera. Do nádoby
s objemom 1100 litrov sa zmestí až 733 stlačených 1,5 litrových

PET fliaš. Ak by neboli stlačené,
zmestilo by sa ich tam len približne 200.

Materiály z KOVU

Obaly zo železa majú skratku
FE a číslo 40, hliník ALU číslo 41.

Pozor, v niektorých obciach
a mestách sa kovy zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec,
v mnohých sa však triedia spolu
s plastami alebo nápojovými kartónmi. S týmto druhom odpadu
je preto potrebné nakladať podľa nariadenia obce.
Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť
a zmenšiť ich objem. Zmestí sa
ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.

NÁPOJOVÝM
KARTÓNOM

patrí oranžová farba a majú
označenie C/PAP.
Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno
od seba ručne oddeliť, je kompozit. Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. C/PAP je znak
nápojového kartónu.

Pozor, v niektorých obciach
a mestách sa nápojové kartóny
zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec, v mnohých sa
však triedia spolu s plastami alebo
kovmi. S týmto druhom odpadu
je preto potrebné nakladať podľa nariadenia obce.
Nápojové kartóny je potrebné
pred vyhodením zošliapnuť a tak
zmenšiť ich objem.

OZNAČENIE NA OBALE A VÝZNAM

ZELENÝ BOD je registrovaná
ochranná známka
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. Systém
ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom
využitia druhotných surovín pochádzajúcich
z komunálneho odpadu v Európe.
Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie obalov znakom materiálu, z ktorého
je obal zložený, nie je na Slovensku povinné.
Množstvo výrobcov však označuje obaly svojich výrobkov trojuholníkom so skratkou materiálu či číselným označením.
Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálov.
Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti znečisťovaniu životného prostredia. Táto značka znamená, že obal je potrebné dať po použití do príslušnej zbernej nádoby.
Znak označujúci elektrické a elektronické
zariadenie vrátané batérií, žiaroviek a žiariviek. Poväčšine ide o nebezpečné odpady,
preto ich nevhadzujte do zberných nádob, ale
odovzdajte ich na miestach určených na zber
takýchto zariadení.
Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý je
výsledkom ekologického poľnohospodárstva,
a pre potravinu vyrobenú z ekologických poľnohospodárskych zložiek – je to BIO potravina.
BIO potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode.
Značku kvality SK môže získať len slovenský
výrobca, ktorého výrobky sú vyrábané z domácich surovín s dodržaním noriem kvality. Výrobky musia obsahovať minimálne 75% domácich surovín a všetky časti výrobného procesu
sa musia uskutočňovať na Slovensku.
ZNAKY NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Výbušné látky

Korozívne
a žieravé látky

Horľavé látky

Toxické látky

Oxidujúce látky

Dráždivé látky

Plyny pod tlakom

Látky nebezpečné pre
zdravie GHS09 – látky
nebezpečné pre životné prostredie
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kino Apollo

RIADKOVÁ INZERCIA
VÝKUP PAROŽIA
• Predám 3-izbový byt v osobINFO: 0904 834 937
PL2019/01
nom vlastníctve na Rúbanisku
III. 0905 892 025.
PO/37
soboty a nedele) v čase od 9:00
• Prijmeme čašníčku/čašníka do do 14:30 (spolu 8 dní). Účastníprevádzky v Lučenci. 0905 455 ci budú rozdelení podľa znalostí
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
900.
PO/35
a veku do malých skupín (od úpl- finančne podporil Audiovizuálny fond“
• Predám 1-izbový byt a 2-izbo- ne začiatočníkov, až po pokročivý byt v Lučenci. 0915 809 222. lých). V každej skupine bude slo- Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov

PO/40
predstavení !!! Možnosť predpredaja
venský tlmočník/pomocník. Obed
vstupeniek !!!
bude zabezpečený v školskej jeAKADÉMIA VZDELÁVANIA
dálni. V poobedňajších hodinách
Pokladňa kina Apollo otvorená:
• 12. 6. Pokladničná agenda
budú pod vedením amerických
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!
v r. 2019, e-kasa klient, on-line
lektorov prebiehať športové akregistračná pokladnica
tivity, tvorivé dielne, ako aj spoNEZABUDNITE NÁS
• Nemčina pre opatrovateľky
ločenské hry.
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
• Obsluha počítača pre začiatočZáujemcovia sa môžu priKINO APOLLO3D
níkov v každom veku
hlásiť do 14. júna 2019 osobne
• Angličtina pre sekretárky,
v Mestskom informačnom cenasistentky
tre a v Coffee shope 3Pe, e-ma• Kurzy jednoduchého a mzdovéilom na inslovakia@stonline.sk
POBYT V ÚDOLÍ
ho účtovníctva
alebo na tel. čísle 0907 169 875.
• V júni kurz elektrotechnikov
KRÁSNYCH ŽIEN
MZ YMCA, IN Network Slova§21-23
Zväz postihnutých civilizačnýkia a BJB Lučenec
PO/34
Informácie a kontakt: Ulica
mi chorobami v SR, ZO VP-K16
partizánska č. 17, Lučenec, tel.
VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE Lučenec organizuje 15. júna 2019
č. 0911 936 120, 0902 930 235,
Liga proti reumatizmu SR - rehabilitačný pobyt do kúpeľného
kurzy@avnovohrad.sk, jan.bel- miestna pobočka Lučenec v spo- mesta Eger a Údolia krásnych žien.
ko@avnovohrad.sk
PO/10
lupráci s Denným centrom senio- Odchod je o 6:30 spred Mestskérov Lučenec usporiada 6. júla ho úradu v Lučenci. Odchod späť
ZÁJAZD DO EGRU
2019 (sobota) jednodňový vý- bude o 17:00.
Oznamujeme vám, že sa dňa 15.
Prihlásiť sa môžete na tel. číslet do Banskej Štiavnice s návjúna 2019 uskutoční zájazd do terštevou múzea v Antole - kaštie- lach 0908 918 624 - Mária Kuttmálneho a zážitkového kúpaliska
li. Cesta autobusom tam aj späť. nerová alebo 0948 009 654 - JúEger. Počas zájazdu ešte zavítaVstupy do múzea si hradí účast- lius Varga.
me do Údolia krásnych žien, kde
ník sám. Odchod je 6. júla o 7:00
bude ochutnávka vín. Doprava:
PO STOPÁCH TIVADARA
zo zastávky MHD pri Mestskom
8,50 eur. Odchod je o 6:00 spred
KOSZTKU CSONTVÁRYHO
úrade v Lučenci. Záujemcovia sa
Mestského úradu v Lučenci.
Pridajte sa k nám na zájazd
môžu záväzne hlásiť na tel. čísPrihlásiť sa môžete na tel. čísle 903 721 561 do 10. júna 2019. Po stopách maliara a lekárnika
lach 0908 525 840 - Andrea Kriz Novohradu Tivadara Kosztku
vánsky alebo 047/43 25 889 - BriPREDNÁŠKA PAVLA MIČIANIKA Csontváryho v dňoch od 22. do
gita Mihalčáková. 
PO/38
Spolok Milana Rastislava Šte- 23. júna 2019. Prvý deň: odchod
fánika v Lučenci, Matica slovenská v Lučenci vás pozývajú pri
A MLÁDEŽ POČAS PRÁZDNIN
príležitosti 100. výročia úmrtia
Ponúkame už 24. ročník Let- Milana Rastislava Štefánika na
ných anglických konverzačných odbornú prednášku Pavla Mičiatáborov pre deti a mládež pod ve- nika, spojenú s filmovým preddením lektorov z USA. Tábor bude stavením. Prednáška sa uskutočprebiehať v priestoroch ZŠ Vajan- ní 13. júna 2019 o 17:30 v Dome
ského, denne v termíne od 1. júla Matice slovenskej, Ul. M. Rázudo 11. júla 2019 (okrem piatku, sa 33, Lučenec.
SUPER PONUKA PRE DETI
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o 6.00 hod. z Lučenca, Sabinov,
Spišská Nová Ves, Vysoké Tatry
- Hrebienok- vodopády Studenej
doliny, nocľah vo Veľkej Lomnici. Druhý deň: Banská Štiavnica,
Halič. Prihlásiť sa môžete do 8.
júna 2019 na tel. č. 0917 290 998,
0905 176 343, e-mail: plutetia@
gmail.com, jpuntigan@gmail.com.
VÝSTAVA INSITNÉ UMENIE...
je sprístupnená do 30. júna 2019
Mesto Lučenec vám oznamuje,
že predajná výstava pod názvom
Insitné umenie - Kovačickí umelci (výstava prezentuje olejomaľby
Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa) vo foyer mestského úradu je
sprístupnená do 30. júna 2019.

5.6.2019 17:00 (HU dabing)
12.6.2019 17:00 (SK dabing)

POKÉMON DETEKTÍV
PIKATCHU (POKÉMON
Detective Pikatchu)

USA – 2019 – 104 min. – 2D –
akčný/dobrodružný – slovenský/maďarský dabing - uvádza Continental film


7

5€

5.6.2019 19:00 (HU dabing)
12.6.2019 19:00 (SK titulky)

JOHN WICK 3: PARABELLUM (John Wick: Chapter
3 – Parabellum)

USA– 2019 – 131 min. – 2D –
thriller – maďarský dabing/
slovenské titulky – uvádza
FORUM FILM


15

5€

6.6.201917:00
13.6.201919:00

MÔJ DEDO SPADOL Z
MARSU (My Grandpa is
and Alien)

HR/LU/NO/CZ/SI/SK/BA –
2019 – 79 min. – 2D – rodinný/animovaný – slovenský
dabing – uvádza Continental Film


7

5€

6.6.201919:00

REALITY SHOW (Reality)

ITA/FRA – 2012 – 116 min. –
BRD - komédia/dráma –české
titulky– uvádza Film Europe


15

2€

7.6.201917:00
FK: TIESŇOVÉ VOLANIE
(Den skyldige)

DAN – 2017 – 85 min. – 2D –
dráma – české titulky – uvádza ASFK


15

4€

7.6.201919:00
ZLOŽKA 64 (Journal 64)

DAN - 2018 – 119 min. – 2D –
akčný/krimi – české titulky
– uvádza Continental Film

15

5€

13.6.2019

17:00



FK: VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK
A INÉ PRÍHODY (Le grand
méchant renard et autres
contes...)			

FRA/BEL - 2017 – 83 min. – 2D
– animovaný – slovneský dabing – uvádza ASFK


4€
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TIPOS III. LIGA STRED
Lučenčania nastúpili na oba zápasy bez potrestaného trénera Csabu Tótha, ktorého na
lavičke zaskočil Marián Berky. Získané tri
body do tabuľky síce potešia, no škoda spackaného záveru zápasu vo Fiľakove. V kabíne
MŠK Novohrad mohlo byť veselšie.

Hráči sa poďakovali fanúšikom za podporu

25. KOLO, 25.5.2019
LUČENEC - ČADCA 3:1 (2:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič, Sarvaš, Jovanovič - Majkút, Budinský
(90. Veselka), Čákovský, Berky (86. Kamenský), Botoš (59. Ilkič) - Mészáros (64. Keszi).
FK: Hlava - Tlelka, Jarabica, Pohančeník,
Kapusniak, Samuhel, Kulla, Kormaňák, Špila (56. Faťara), Zubka, Muráň. Góly: 10. Samuhel (vl. gól), 40. a 90. Vilhan (2 z 11m) - 61.
Faťara, Foltán. ŽK: Čákovský - Hlava, Pohančeník, Kapusniak. Rozhodoval: Andrej
Maslen. Divákov: 180.

Futsalový klub Mimel Lučenec ani tento Marián Berky. Hoci vo finálových zápasoch
rok nezabudol na fanúšikov. V utorok 7. mája im k víťazstvu veľa nechýbalo, v klube extra2019 zorganizoval na lučeneckom Námestí re- ligistu z Lučenca sú spokojní.
publiky pred Oxygen Cafe stretnutie ako po„Vhodne sme doplnili káder, no tím nebol úplďakovanie za podporu v celej sezóne. Hráči ne zdravotne fit. Aj to ovplyvnilo finále, ktoaj členovia realizačného tímu rozdávali au- ré bolo o maličkostiach. Ani jeden duel nebol
24. KOLO, 19.5.2019
togramy, fotili sa, debatovali a s najmenšími jednoznačný. Zo základnej časti máme dobré
fanúšikmi si aj zahrali.
čísla. Škoda remízy so Žilinou, ktorá nás obraFIĽAKOVO - LUČENEC 1:0 (0:0)
Mimel Lučenec ukončil sezónu 2018/19 na la o prvenstvo v základnej časti. Možno by fiFTC: Tatár - Cvetkovič, Iboš, Rubint, Fajd
(79. Genský) - Lazsík (60. Lipták), Urbančok, striebornom mieste, keď vo finálovej sérii nále malo iný obraz. Aj taký je šport a na keby
Daško, Kovanič - Strniša, Nagy (60. Kurunci). podľahol bratislavskej Pinerole 0:3 na zápasy. sa nehrá,“ skonštatoval prezident klubu Mi„Po roku sme chceli opäť siahnuť na vytúžený lan Kamenský.
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič,
Pipíška, Sarvaš - Jovanovič, Majkút, Trajkov- titul. Veľa nám k tomu nechýbalo. Zápasy boli
text a foto: Ján Šnúrik
ski, Ilkič (65. Berky), Budinský (75. Mészáros) vyrovnané, ale Pinerola bola o krôčik lepšia.
- Čákovský. Gól: 85. Iboš. ŽK: Urbančok - Jan- Napriek tomu sme spokojní,“ povedal tréner
kovič, Pipíška, Budinský. Rozhodoval: Peter
PADLI TRESTY ZA
TÚRA DO VYSOKÝCH TATIER
Oružinský. Divákov: 650.
Každoročnou tradíciou mesta Lučenec a OZ
MANIPULÁCIE VÝSLEDKOV
Andrej Pipíška (kapitán, MŠK Novohrad LuNovohrad
je zorganizovanie vysokohorskej
Slovenský futbalový zväz (SFZ) udelil tresty
čenec): „Bol to derby zápas veľmi slabej úrovne.
túry.
V
rámci
projektu Pre zdravší Lučenec vás
pre kluby, ktoré sa previnili v prípade maniDo Fiľakova prišli sme s úmyslom dobre brániť a
organizátori
pozývajú
15. júna 2019 na turistipulácie výsledkov zápasov. Medzi nimi sú aj
vyrážať do brejkov. Žiaľ, 10 minút pred koncom
ku
na
trase
Štrbské
pleso
– Popradské pleso –
štyri z nášho regiónu.
sme inkasovali gól, ktorý rozhodol o víťazstve doOstrva
–
Popradské
pleso
stanica. Odchod je
Medzi potrestanými sú TJ Santrio Láza, TJ
máceho mužstva. Gratulujem súperovi k víťazstvu.“
o
6:00
spred
Mestského
úradu
v Lučenci. OdSklotatran Poltár, TJ Baník Kalinovo a MŠK
chod
z
Popradského
plesa
je
cca
o
17:00. OdpoTABUĽKA
Tisovec. SFZ každému zo spomenutých klurúčané
je
zdravotné
poistenie,
vreckové
a dobré
1. Ružomberok „B“ 27 20 4 3
70:20 
64
bov udelil finančnú pokutu vo výške 3 000
turistické
oblečenie
do
každého
počasia.
2. Rim. Sobota
27 16 5 6
48:24 
53
eur a odpočet 6 bodov z tabuľky. Športo„Po našich predchádzajúcich úspešných akciách
3. Fiľakovo
27 15 2 10
41:36 
47
vá komisia Stredoslovenského futbalového
aj
tohto roku chcem pozvať turistov do najkraj4. Námestovo
27 13 7 7
46:26 
46
zväzu toto rozhodnutie uplatní po skončení
šieho
prostredia Vysokých Tatier. Bol by som rád,
5. Zvolen 		
25 13 6 6
30:19 
45
ročníka 2018/19.
keby
prišli
aj turisti, ktorí ešte nepoznajú brány
6. Martin 		
27 13 4 10
53:36 
43
Tresty súvisia s prípadom z júla 2018, kedy
a
úskalia
našich
veľhôr. Teším sa na vašu účasť,“
7. Lipt. Hrádok
27 12 6 9
39:32 
42
Národná kriminálna agentúra v Banskej Byspovedal
viceprimátor
Pavol Baculík.
8. Orav. Veselé
26 10 11 5
38:30 
41
trici na seminári futbalových rozhodcov zaPrihlásenie:
Záujemcovia
sa môžu prihlásiť
9. Žarnovica
26 11 6 9
38:29 
39
držala viacero osôb. Hlavní rozhodcovia,
od
3.
júna
do
12.
júna
2019
v
Mestskom infor10. Kalinovo
26 10 7 9
31:42 
37
asistenti i delegáti mali prijímať úplatky od
mačnom
centre
(radnica),
Ulica
Dr. Herza č.1,
11. Lučenec
27 9 6 12
25:38 
33
predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvprípadne
na
tel.
čísle
047/43
315
13.
Maximálny
12. Krásno
27 7 6 14
26:42 
27
ňovanie výsledkov.
počet zúčastnených turistov je 100.
13. Podbrezová „B“ 27 6 8 13
37:41 
26
14. Poltár 		
15. Čadca 		
16. Lipt. Štiavnica

26 6 3 17
27 4 4 19
27 5 1 21

37:68 
28:61 
30:73 

21
16
16

zdroj: SFZ

text: Monika Nagyová

*Kalinovu a Poltáru po sezóne odrátajú po 6 bodov.

POZVÁNKA NA BASKETBALOVÝ TURNAJ „6“

BUDÚCI PROGRAM
1.6.2019 o 17:30: Rimavská Sobota - Lučenec.
9.6.2019 o 17:30: Lučenec - Zvolen.

Basketbalový klub CEMERA Pelikán Lučenec vás srdečne pozýva na 24. ročník medzinárodného basketbalového turnaja mužov TURNAJ „6“ 2019, ktorý sa uskutoční 22. júna 2019
od 8:00 v športovej hale Arena za účasti stálych tímov: BK Cemera Pelikán, BK Ekoltech
Krokodíl, BK Ružoví panteri (Maďarsko), BK Devils. V rámci programu odohrajú ženy
exhibičný zápas: BK Karči Pelikán - SNKK Salgótarján (Maďarsko). 
text: Karol Kadlubek

text: Ján Šnúrik
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Malý futbal
22. KOLO, 26.5.2019

TUBORG - HORNETS 7:0 (0:0)
Góly: Patrik Šípoš 4, Marek Čonka, Erik
Čonka, Jaroslav Jáneš.

Olympijský
deň sa blíži ...

Medzinárodný olympijský deň sa oslavuje
od roku 1948 vždy 23. júna. Tento deň bol vyYOUNG BOYS - THE SECRET 5:0 kontum. hlásený na počesť 23. júna 1894, keď na pôde
parížskej univerzity Sorbonna bol založený
HEY TAXI - TSV 1995 3:11 (2:3)
Medzinárodný
olympijský výbor a bolo prijaGóly: Jakub Antalič, Daniel Melich, Denis
té
rozhodnutie
o
obnovení antických olympijMolnár - Andrej Pipíška 4, Andrej Kamendy
ských
hier.
Na
Slovensku
túto veľkolepú osla3, Róbert Rubint 2, Peter Csaba, Zoltán Csaba.
NIEKOĽKO INFORMÁCIÍ
vu športu zastrešuje Slovenský olympijský
KERAM - TANTRUM 13:2 (5:2)
a športový výbor (SOŠV). Športové, kultúrne,
Z OLYMPIJSKÉHO DŇA V ROKU 2018
Góly: Rudolf Becáni 4, Peter Šulek 3, Ri- vedomostné, environmentálne, umelecké súOD 2018 sa zúčastnili: ZŠ špeciálna Veľký
chard Herceg 3, Roman Prepelica, Michal Ko- ťaže prebiehajú od začiatku mája až do kon- Krtíš (garant Marková), Obchodná akadémia
váč, Pavol Iskra - Róbert Botoš, Tibor Mikuš. ca júna. Podujatie má tri piliere: Pohyb-hýb Rimavská Sobota (garant Kureková), ZŠ FiľaOFK Točnica: voľno.
sa, vzdelávanie-uč sa, poznávanie-objavuj“. kovo Školská (garant Farkašová), SOŠ tech21. KOLO, 19.5.2019
nická Lučenec (garant Žingor), ZŠ LovinobaSlovenský olympijský a športový výbor pod- ňa (garant Šišaková), Gymnázium Fiľakovo
THE SECRET - HEY TAXI 0:5 kontumačne.
porí 500 škôl, ktoré sa zaregistrujú so svojimi (garant Libiak), ZŠ s MŠ Dolná Strehová (gaHORNETS - KERAM 4:4 (2:1)
podujatiami na stránke www.olympic.sk v čas- rant Kminiaková), ZŠ s MŠ Rapovce (garant
Góly: Radoslav Malček 2, Milan Adamík 2 ti projekty. V našom regióne je spoluorgani- Kováčová, Drahovská), MŠ Fiľakovo (garant
Rudolf Becáni 2, Peter Šulek, Roman Prepelica.
zátorom Olympijský klub Lučenec a podporí Vilányiová), MŠ Bzovík (garant Uderianová).
OFK TOČNICA - TUBORG 6:4 (3:2)
organizátorov podujatí (po nahlásení podujatí)
V rámci spomínaného Olympijského dňa 2018
Góly: Július Burdilák 2, Radoslav Máč 2, suvenírmi, ktoré dostane od SOŠV. Športová sa uskutočnil v Lučenci 25. ročník Okresnej
Zdeno Oláh, Michal Čeman - Peter Gabľas 2, verejnosť na Slovensku očakáva pomoc miest, olympiády materských škôl pod vedením Jany
Patrik Šípoš, Marek Čonka.
obcí, klubov, riaditeľov škôl, učiteľov telesnej Bartošovej s kolektívom. ZŠ L. Novomeskéa športovej výchovy, lebo Olympijský deň je ho v Lučenci uskutočnila Novohradskú ligu
TANTRUM - YOUNG BOYS
odložené
deň, keď sa každý človek na svete môže stať v atletike pre 3. - 4. ročníky pod záštitou Oľgy
TSV 1995: voľno.
aktívnym. Môže sa dozvedieť o olympijských Marčokovej a Ladislava Bernátha.
TABUĽKA
hodnotách a objaviť nové športy.
Alex Baky, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec zís1. TSV 1995
19 19 0 0
177:44 
38
kal čestné uznanie vo výtvarnej súťaži „Môj
2. Keram
20 12 5 3
162:66 
29
Informácie a kontakty získate na:
olympijský sen“. Celkovo organizátori uvied3. Hornets
20 9 5 6
116:90 
23
www.olympic.sk
li 1 298 účastníkov.
4. Young Boys
19 8 5 6
84:43 
21
zralok31@centrum.sk
text a foto: Jaroslav Žingor
5. OFK Točnica
19 8 5 6
80:63 
21
0907 057 860
6. Hey Taxi
20 10 0 10
94:99 
20
7. Tuborg
19 8 2 9
90:106 
18
8. Tantrum
19 2 0 17
35:173 
4
9. The Secret
19 0 0 19
50:204 
0

Cyklobusom do Ábelovej a Látok

BUDÚCI PROGRAM
23. KOLO, 2.6.2019
TSV 1995 - Y. Boys (Keram), The Secret - Keram (Y. Boys), Hornets - OFK Točnica (Tuborg),
Tantrum - Tuborg (OFK Točnica), Hey Taxi: voľno.
SPRAVODAJ Č. 9
• Rada kontumuje zápas 21. kola The Secret Hey Taxi 0:5 v prospech hostí. Dôvod: Domáci sa nezišli v predpísanom počte 1+4.
• Rada trestá mužstvo The secret pokutou 7 €
za nenastúpenie na zápas The Secret - Hey
Taxi dňa 19.5.2019. Termín: 2.6.2019.
• Rada podpísala dohodu o spolupráci s poisťovňou Generali, a.s. Dohodu podpísal Marián Šulek, predseda ÚMF v Lučenci a Roman
Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, a.s. Mestská
liga od 20.5.2019 nesie názov Generali liga
mesta Lučenec.
text: Marián Šulek

Organizátori cyklobusu s partnermi projektu: Banskobystrický samosprávny kraj,
mesto Lučenec, OCR Turistický Novohrad
a Podpoľanie, Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., sa v mesiacoch jún - august
2019 opäť pripravujú na štart špeciálneho autobusu. Každú sobotu, nedeľu by mal od 29.
júna do 31. augusta premávať cyklobus, ktorý odvezie nielen cestujúcich s bicyklami, ale - Lovinobaňa - Mýtna - Látky Prašivá a späť
aj peších turistov, či hríbarov.
do Lučenca. Výška cestovného je 2 €/osoba/
„Po úspešnej spolupráci partnerov projek- jazda a platí pre každú osobu na jeden spoj
tu a dobrej vyťaženosti autobusových spojov bez ohľadu na vek.
v predchádzajúcom roku, pokračujeme v našich aktivitách aj v roku 2019. Cyklobus bude
Druhý štart - 30. júna (nedeľa) o 8:00
premávať počas školských prázdnin. Trasy sa
Lučenec (autobusová stanica) - Halič - Stanemenia. Cena cestovných lístkov ostáva ne- rá Halič - Tuhár - Polichno - Ábelová a späť.
zmenená. Verím, že cykloturisti využijú našu Výška cestovného je 1 €/osoba/jazda a platí pre
spoločnú ponuku,“ povedal viceprimátor mes- každú osobu na jeden spoj bez ohľadu na vek.
ta Pavol Baculík.
Prvý štart - 29. júna (sobota) o 8:00
text: Ján Šnúrik
Lučenec (autobusová stanica) - Vidiná
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Rekordná účasť na Nordic walking dni
„Ak budete zdieľať dobrú myšlienku dostatočne dlho,
pravdepodobne nájdete tých správnych ľudí.“ (Jim Rohn).
Toľko citát, ale je to naozaj tak?
Keď v roku 2013 organizovali prvý Nordic walking deň v Lučenci, nemali nejaké prehnané
očakávania. Boli radi, že nejakí
ľudia prišli. Čas ukázal, že prišli
aj tí správni. Od tej akcie sa začal vytvárať ich Nordic walking
klub v Lučenci. Noví ľudia priniesli novú energiu, nápady, a tak
sa postupne menil a profiloval aj
charakter, dnes už môžeme povedať tradičnej, akcie.
V sobotu osemnásteho mája
v areáli priehrady Ľadovo od skorého rána pripravoval realizačný
tím všetko potrebné pre zdarný

teórie, krátka ukážka, nácvik správ- Jaroslav, ktorého doplnila manželnej techniky chôdze. Potom mali ka Zita: „Konečne sme sa odhodlamožnosť spoločne s členmi klubu li prísť si vyskúšať aj takýto šport.
priebeh akcie. Okolo deviatej to vy- absolvovať našu trojkilometrovú Palice sme síce už mali kúpené, no
zeralo tak, že sa účasť udrží v bež- trasu v mestských lesoch. Veríme, ležali a zapadali prachom. Dnes
nom priemere predchádzajúcich že okrem našej brožúrky o nordic bol ten deň, kedy sme ich použili
ročníkov. To, čo nastalo potom, walkingu a zaujímavých informá- po prvýkrát a neľutujeme.“
ich príjemne prekvapilo. Zapotili cií si odniesli aj dobrý pocit z príZa dobrú spoluprácu pri rozvosa všetci. Počnúc kuchárom, ktorý jemne stráveného dopoludnia v prípripravoval občerstvenie pre viac rode,“ prezradil predseda Nordic ji ich činnosti chcú organizátori
walking klubu v Lučenci Štefan vydareného podujatia poďakoako šesťdesiat účastníkov.
vať vedeniu a pracovníkom mesta
„Noví záujemcovia o nordic wal- Lieskovský.
Svoju premiéru s paličkami si Lučenec. Taktiež patrí poďakovaking, ktorých prišlo štyridsaťdva,
poriadne zamestnali zas naše in- na trojkilometrovej trati odkrúti- nie všetkým členom realizačného
štruktorky a inštruktorov. Tak ako li manželia Gvuščovci z Lučenca. tímu i členom klubu nordic wal„O akcii som sa dozvedel ráno king, ktorí sa podieľali na príprave
vždy sme mali pre nich pripravené k zapožičaniu špeciálne palice v deň konania z Mestských novín. a realizácii tohto podujatia.
na nordic walking, aby si správnu Po dohode s manželkou sme zobrali
techniku vyskúšali s tým správ- palice a prišli. Trať nebola náročná,
text a foto: Ján Šnúrik
nym náčiním. Nasledovalo trochu zvládol som ju v pohode,“ povedal

Športový klub Boules Novohrad obhájil titul
Po roku si opäť mohli bočisti zo Športového klubu Boules Novohrad prevziať z rúk
riaditeľa podujatia Piera Paola Soresiho (Trénersko metodická komisia Slovenskej asociácie boccie) pohár a medaily za prvé miesto
na majstrovstvách Slovenskej republiky klubových družstiev v športe raffa. Keďže počas
celých majstrovstiev SR tento tím nenašiel
premožiteľa, titul im právom patrí. Dejiskom
guľového športového zápolenia bol dvojdráhový bocciodrom v areáli Ulice Jána Bottu
v Lučenci. Hralo sa systémom hry: trojky,
jednotky, dvojky.

ZÁPAS O 3. MIESTO:
BK GS Bratislava - BK Nitra 2:0 (6:5, 12:9)
ZÁPAS O 1. MIESTO:
ŠK Boules Novohrad - BK Novoker 2:0
(12:6, 12:6)

ŠK Boules Novohrad, zľava: Peter Domok,
Magdaléna Strehovská, Richard Sacher,
Patrik Pavčo, Richard Čonka a organizátor
Pier Paolo Soresi.

KONEČNÉ PORADIE M-SR:
1. ŠK Boules Novohrad (Richard Čonka, Dagmar Luptáková, Daniel Obročník, KrisPeter Domok, Patrik Pavčo, Richard Sacher, tína Stančíková), 6. BK Lučenec (Ján Macko,
Magdaléna Strehovská) 2. BK Novoker (La- Rudolf Róža, Ján Bielik).
Víťaz má tak právo účasti na majstrovstvách
dislav Mészáros, Ervín Mészáros/hosťovanie z KNŠ, Ján Török) 3. BK GS Bratislava sveta klubov, majstrovstvách Európy klubov
(Martina Grexová/14 rokov, Erika Kamenic- a medzinárodných súťažiach.
ká, Pier Paolo Soresi) 4. BK Nitra (Ľuboš
Kopáč, Bohumil Herceg, Ladislav Michálek),
text: Ján Šnúrik zdroj: www.bocce.sk
5. BK Fortino Lučenec (Nadežda Nagyová,
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Pozvánka na jedinečný umelecký zážitok - operu Rigoletto
Po roku sa lučenecký amfiteáter opäť rozozvučí tónmi operných árií. V spolupráci so Štátnou operou Banská Bystrica vás pozývame na
jednu z najhranejších svetových opier RIGOLETTO z pera kráľa tohto žánru Giuseppe Verdiho!
Amfiteáter v mestskom parku
sa opäť premení na čarovné, špeciálne na túto príležitosť upravené
a vyzdobené miesto. Bude všetko pekne nasvietené, k dispozícii
stand up stolíky, stánky s dobrým
vínom, nealko a všetko presne
tak, ako sa na daný druh podujatia patrí. A že nerozumiete tomu,

čo sa v áriách spieva a strácate sa
v deji? Nevadí, pretože všetky dialógy a árie sú titulkované a premietané na veľkoplošné obrazovky.
Nádherné sólové výkony, typická
krása Verdiho zborov, inštrumentálna krása romantizmu a veľkolepá
scéna, to je to, čo vás čaká. Garantujeme neopakovateľný hudobný
a umelecký zážitok a to aj pre tých,
ktorí bežne operu nenavštevujú!
Pozvite partnera či priateľov
a príďte stráviť s nami nádherný
večer pod hviezdnou oblohou a pri
hudobnej kráse Verdiho Rigoletta!

Giuseppe Verdi - Rigoletto
Vstupné: 12 eur
Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec, kino APOLLO,
www.kultura.lucenec.sk
Dĺžka podujatia: 180 minút

Návrat/
Visszatérés
Návrat/
Visszatérés

Návrat/
László Seres

Visszatérés

Lučenecká samospráva sa spoločne s TA3 a ďalšími partnermi opäť
rozhodla zorganizovať charitatívne podujatie pod názvom S Káčerom na bicykli, ktoré si postupne
získava svojich priaznivcov. Do
centra Novohradu pricestuje 23.
júna 2019 správca Nadácie TA3
Peter Káčer. Na účastníkov čaká
v mestskom parku od 12:00 bohatý kultúrny program s mediálne
známymi účinkujúcimi. Počas akcie prebehne charitatívna zbierka
oblečenia pre sociálne slabšie rodiny. A tak, ak máte doma oblečenie, ktoré už nenosíte a neviete čo
s ním, prineste ho so sebou. Organizátori pripravili tri okruhy,
z ktorých si môžete vybrať:

• Pre najmenších od 0 až 6 rokov
- malý okruh v mestskom parku
• Pre staršie deti od 7 až 12 rokov
- okruh mestom
• Hlavný okruh pre vek od 12 až
130 rokov - okruh mestom, plus
výlet do Haliče a späť.
Jazdou na bicykli podporíte
krásnu vec. Na dvojkolesových
tátošoch privítame nielen malých
a veľkých jednotlivcov, ale aj celé
rodiny. Ukážme celému Slovensku, že Lučenčania majú dobré
srdce a bicyklovanie v krvi! Pre
všetkých cyklistov je guľáš a nápoj (kofola alebo pivo) ZDARMA!
VSTUP VOĽNÝ.
Počas charitatívneho podujatia
budú vysielané priame vstupy TA3.

výstava abstraktných prác
absztrakt munkák kiállítása

Radnica - výstavná sála
Radnica - kiállítóterem

výstava abstraktných prác
absztrakt munkák kiállítása

Radnica - výstavná sála
Radnica - kiállítóterem

László Seres
László Seres
výstava abstraktných prác
absztrakt munkák kiállítása

Ulica Dr. Herza 1
Mestské múzeum Lučenec
Dátum 1. 6. 2019 – 16.6.2019
/2019. 6.1. – 2019. 6.16.

Ulica Dr. Herza 1
Mestské múzeum Lučenec
Dátum 1. 6. 2019 – 16.6.2019
/2019. 6.1. – 2019. 6.16.

Radnica - výstavná sála
Radnica - kiállítóterem
Ulica Dr. Herza 1
Mestské múzeum Lučenec
Dátum 1. 6. 2019 – 16.6.2019
/2019. 6.1. – 2019. 6.16.

1. – 16.6.2019
1. – 16.6.2019
1. – 16.6.2019

28.6.2019 o 21:00 – amfiteáter v mestskom parku
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CVČ
MAGNET

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

Medzinárodný deň detí

Oslava
10:0O

MDD

otvorenie nových
detských ihrísk

Program:

Program:

• Slávnostné otvorenie
primátorkou mesta
Alexandrou Pivkovou
spoločne s kráľom
a Popoluškou
• Šaška Baška s darčekmi,
zaspieva a zatancuje
• Súťaž o Najkrajšiu kresbu
svojej najobľúbenejšej
hračky

• Detské rozprávkové
divadelné predstavenie
• Drevený kolotoč a drevené
hry pre malých a veľkých
• Cesta začarovaným lesom
• Vyhliadkový turistický vláčik
• DINO SHOW
• Prezentácia rumunského
regiónu Prahova: kultúra,
kroje, mäsové špeciality,
syry a iné...
• Koncert najznámejších
piesní z rozprávok
(napr. Shrek, Snehulienka
a sedem trpaslíkov)
• Bohatá tombola
(bude zaradený každý
zaregistrovaný účastník)

1.6.2019

MESTO
deťom

s včielkou Majou

• čapovaná malinovka,
nápoje pre dospelých,
cukrová vata, maľovanie na
tváričky, kozmetika Mary Kay

Zraz na detskom ihrisku
Rúbanisko III/5 pri výškových
obytných domoch.

2.6.2019

VÁ S
P O Z Ý VA

9:3O

www.lucenec.sk

Registračný
poplatok: 1,- €
Registrácia v čase
od 9:30 do 12:00 na
parkovisku pred hlavným
vstupom do parku

www.lucenec.sk

Miesto konania:
Mestský park Lučenec
Spoluorganizátor:
Centrum voľného času
Magnet Lučenec

www.lucenec.sk

Dosť
smutná
komédia
či správa
o výskyte
trpaslíkov

STANISLAV
ŠTEPKA

STANISLAV
ŠTEPKA

ČO SA
TRPASL
KOMKOM
ČO SNÍVA
SA SNÍVA
TRPASL
Dosť
smutná
komédia
či správa
o výskyte
trpaslíkov

Hrajú: Kamila Magálová, Mary Bartalos/Jana Kovalčíková,
Jozef Vajda, Juraj Bača. Réžia: Ľubomír Vajdička.

Dátum: 24. júna 2019

Čas: 18:00

Miesto: kino Apollo
Vstupné: v predpredaji 17 €, v deň konania 20 €
Dĺžka podujatia: 90 minút
GENERÁLNY PARTNER

ALAN AYCKBOURN:

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

Predstavím ťa oteckovi

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.

16 | pozvánka / inzercia
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

RANDEVU

s Jánom Snopkom

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

POZVÁNKA

Szabóov
grafický Lučenec

PL2019/12

Mesto Lučenec, LUKUS, Mestské múzeum Lučenec vás pozývajú na
výstavu súťažných prác 22. ročníka celoslovenskej a 15. ročníka
medzinárodnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC s podtitulom Vesmír.
Vernisáž sa uskutoční 18. júna 2019 o 10:00 v Radnici Lučenec.
Výstava potrvá do 24. júna 2019.

DEŇ DETÍ AKO Z ROZPRÁVKY
Príďte 1. júna so svojimi deťmi osláviť ich veľký deň.
Kým vy budete nakupovať, vaše ratolesti sa môžu odfotografovať
s Mášou a medveďom, levom Alexom,
snehuliakom Olafom, Kungfu Pandou a Sofiou.

Na čo sa môžete tešiť?

kreatívne dielničky, fotenie s maskotmi, maľovanie na tvár,
minidisco, balónové kreácie a rôzne súťaže.

1. 6. 2019 od 13:00

