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Deň
detí
s rekordnou účasťou
Prvý júnový víkend je už od nepamäti venovaný deťom. Mesto
Tohtoročný deň detí bol aj nie- toho veľa spoločného, aj tradície.
Lučenec každý rok oslavuje Medzinárodný deň detí v areáli mest- čím výnimočný. Na akciu prišli aj Cítim sa tu ako doma,“ prezraského parku. Nebolo to inak ani 2. júna, keď bol park miestom vzácni hostia z Rumunska, ktorí dil prezident Rady župy Prahova
smejúcich sa detí a zábavy. Tohto roku padol aj rekord, bolo vyše počas podujatia slávnostne uzav- Bogdan Toader.
700 zaregistrovaných účastníkov.
reli partnerstvo s naším mestom.
Príjemná atmosféra, skvelá nálaZástupcovia mesta Prahova pre- da, smiech, zábava, bohatý program
„Podujatie sme pripravili v spo- nachádzali drevené atrakcie pre zentovali svoj región, kroje, múzeá, plný hier a kultúry, tak možno
lupráci s CVČ Magnet, jeho za- deti i dospelých, s ktorými sa deti jedlá a vína. Okrem svojich tradí- stručne charakterizovať deň detí
mestnanci sa postarali o tradičnú dávno hrávali. Nemohli chýbať ani cií pripravili aj kultúrny program v Lučenci. Organizátori ďakujú Informačnému centru Europe Direct
cestu začarovaným lesom, kde sa propagačné stánky a maľovanie pre návštevníkov.
„Lučenec je tiché, pokojné histo- Lučenec, CVČ Magnet a všetkým
každý rok mení téma. Tohto roku na tvár. Súčasťou podujatia bola
to bola Včielka Maja,“ prezradil aj jazda na vyhliadkovom vláčiku, rické mesto. Je podobný jednému sponzorom, ktorí prispeli zaujímakultúrny zamestnanec mesta ktorý chodil od parku cez mesto mestu v našom regióne. Sú tu veľmi vými cenami do tomboly.
Stanislav Spišiak. Úlohou detí až okolo synagógy. Návštevníci vrúcni a milí ľudia. Bol som na návtext a foto: Monika Nagyová
števe v Mestskom múzeu a máme
bolo absolvovanie stanovíšť, kde mali veľký záujem o vláčik.
mali včielky počítať, skákať vo
vreci alebo odpovedať na otázky ohľadom rozprávky Včielka Maja. Samozrejme nemohli
chýbať ani masky včielok, do
ktorých sa obliekli zástupcovia
z CVČ Magnet. Bohatý kultúrny program sa začal v doobedných hodinách s Dino show, kde
herci zábavno-tanečne zaviedli
deti do tajomstiev dinosaurov.
Pokračoval detským rozprávkovým divadelným predstavením a koncertom najznámejších
piesní z rozprávok. Pri pódiu sa
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Otvorili ďalšie tri moderné detské ihriská
Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Pre
deti všetkých vekových kategórií predstavujú možnosť zmysluplne stráviť svoj voľný čas. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať
fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj,

podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú
ich tvorivosť. Sú významným miestom oddychu, relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí. Základným predpokladom
k tomu je všeobecná dostupnosť zariadení
pre voľný čas, podmienky pre ich využívanie a ich funkčnosť.

Deti dostali od mesta darček...

Pod pedagogickým dozorom
využili otvorené detské ihrisko
ako prvé deti z Materskej školy
na Partizánskej ulici.

V súlade s Architektonickou štúdiou relaxačno - oddychovej zóny pre umiestnenie
detských ihrísk na území mesta Lučenec
vám predstavujeme práve otvorené detské
ihriská v lokalitách Rúbanisko III/5, Rúbanisko III/18-39 a Novohradská 22.

Detské hracie prvky sú bezpečne
Z ROZPOČTU MESTA IŠLO
osadené podľa platných noriem. CelNA DETSKÉ IHRISKÁ CCA
ková plocha nového detského ihris450
TISÍC EUR
ka presahuje 437 štvorcových metrov. „Boli sme tu štyrikrát, a malému
Podľa slov primátorky AlexanAlexovi sa nové herné prvky páčia, dry Pivkovej, mesto Lučenec od
ani domov nechce ísť. Pre nás je to roku 2011 použilo z rozpočtu
dobré, že ihrisko ešte nie je objavené. mesta na projektovú dokumenZatiaľ sem chodí málo detí, a tak sa táciu, vybudovanie a revitalizávieme realizovať. Bývame nablízku, ciu 27 detských ihrísk cca 450
nemáme to ďaleko. Syn chodí všade tisíc eur. Najbližšie bude otvodookola, na všetky typy preliezok. Pri rené už dokončené, zrevitalihojdačke aj šmýkačke na neho treba zované detské ihrisko v lokalite
dať ešte pozor,“ prezradila Lučen- Štvrť M. R. Štefánika (vedľa Dičanka Katarína Mihályová.
vadla B. S. Timravy).

...v podobe detského ihriska
s gumovou dlažbou, ktoré 10. júna
odovzdali do užívania v centrálnej zóne mesta Lučenec na Novo- a odpadkové koše. „Chcem vždy
hradskej ulici č. 22 (za „čínskym dať otváraniu detského ihriska
múrom“). Samospráva ho v na- vážnosť, aby sme aj cez televíziu
šom meste postavila pre deti od či Mestské noviny dali vedieť obyvateľom, ktorí bývajú napríklad na
3 do 14 rokov.
Rúbanisku a možno nechodia tak
často do centra mesta. Aby vedeli,
NA 437 ŠTVORCOVÝCH
že aj v tejto časti sme niečo zrevitaMETROCH 11 HERNÝCH
lizovali. Všetky ihriská, ktoré sme
PRVKOV A MOBILIÁR
doposiaľ vybudovali, sú certifikoZ funkčného hľadiska ihrisko vané a bezpečné. Veľmi dôležitá je
Čas oddychu pri stolnom
pozostáva z 11 herných prvkov pri nich prevádzka. Ihriská majú
tenise na Rúbanisku III.
a mobiliáru: kombinovaná zosta- tabuľku, ktorá oznamuje, ako sa
va s 2 ks šmýkačiek, kolotoč pre máme správať v rámci priestoru,
Po rekonštrukcii detských ihrísk
deti od 3 do 12 rokov, dvojmiest- ako máme nahlasovať prípadné v areáloch materských škôl, ale aj
na preklápacia hojdačka vhodná odchýlky od bezpečnosti. Ja vždy na verejných priestranstvách popre deti od 3 do 10 rokov, visia- vyzývam ľudí, aby nám nahlaso- kračujú obnovy či výstavby ďalce hojdačky s hniezdom, pruži- vali poškodenie na číslo, ktoré je ších ihrísk. Tentokrát samospráva
nové hojdačky, balančná lanová zverejnené na tabuľke umiestne- potešila deti a rodičov v lokalite
lávka, tabuľa so strieškou, rúč- nej v areáli detského ihriska,“ po- Rúbanisko III.
kovací rebrík, visiaca hojdačka, vedala primátorka mesta AlexanDňa 1. júna 2019 pri príležitosti
pieskovisko so sedením, lavičky dra Pivková.
Medzinárodného dňa detí primátorka mesta Alexandra Pivková
v spoločnosti poslancov mestského zastupiteľstva Tomáša Šurika
a Michala Kováča slávnostne otvorila detské ihriská vo vnútrobloku Rúbaniska III/5 a vnútrobloku Rúbaniska III/18-36. „V prvom
rade chcem zablahoželať všetkým
deťom k dnešnému Medzinárodnému dňu detí. Pre rodiny s deťmi sa
snažíme robiť maximum. A výsledok
vidíte. Dnes otvárame dve detské

Ohlasy od mamičiek sú veľmi dobré

ihriská, ktoré vzišli z potrieb obyvateľov v tejto lokalite a z architektonickej štúdie relaxačno-oddychovej zóny pre umiestnenie
detských ihrísk na území mesta.
Je to v našom meste 16. a 17. ihrisko. Na základe návrhu poslancov
budeme v budovaní športových ihrísk pokračovať,“ povedala v rámci otvorenia Alexandra Pivková.
Vymodlené krásne slnečné počasie, obe ihriská zaplnené deťmi,
spievajúca Šaška Baška s Kráľovičom, čapovaná malinovka, pampúšky, koláče, kreslenie na tvár,
kreslenie na asfalt, hry, turistický
vláčik. Aj tak by sme mohli charakterizovať zábavu počas sobotňajšieho detského dňa. „Ihrisko
bolo vybudované na základe petície občanov našej lokality. Neskôr
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Hlasuj za projekt mesta Lučenec

Revitalizácia bludiska
v mestskom parku

sme sa stretli s vedením mesta, kde
bola vytýčená lokalita a prisľúbená
realizácia výstavby detského ihriska, ako aj rekonštrukcia asfaltového ihriska za bytovým domom
č. 6. Prostredníctvom Mestských
novín chcem za deti a ich rodičov
poďakovať vedeniu mesta za realizáciu nášho projektu. V budúcnosti
budeme pokračovať v skrášľovaní
a skultúrňovaní nášho sídliska Rúbanisko III,“ povedal Michal Kováč.
Detské ihrisko sa nachádza
v mestskej časti Rúbanisko III/5.
Základným pôdorysným tvarom
ihriska s gumovou dlažbou je nepravidelný kosodĺžnik s rozmermi
22,63 x 25 m. Pozostáva z 11 herných prvkov (pieskovisko, pružinová prevažovacia hojdačka,
pružinová hojdačka v tvare slimáka, pružinová sklápacia hojdačka, preklápacia hojdačka, visiaca hojdačka pre 3 deti, kolotoč,
kombinovaný hojdačka s hniezdom
- preliezacou stenou a prvkami na
rúčkovanie, 7 balančných tanierov, kombinovaná zostava s rebríkom a šmykľavkou), dvoch lavičiek, dvoch odpadkových košov
a jedného pingpongového stola.
„Za dnešný vydarený detský deň
sa chcem poďakovať primátorke
mesta a jej kolegom, vďaka ktorým sme spoločne v našom volebnom obvode zorganizovali otvorenie detského ihriska. Som rád, že
sa situácia vracia do starých koľají, kedy sme sa za mladi hrávali na klasických ihriskách. Ohlasy
od mamičiek sú veľmi dobré. Ja verím, že sa v budovaní detských ihrísk bude aj naďalej v našom meste
pokračovať,“ vyjadril spokojnosť
Tomáš Šurik.
text a foto: Ján Šnúrik

POZVÁNKA
NA BURZU
POSKYTOVATEĽOV
TÁBOROV
Vážení rodičia, máte už vybraný letný tábor pre svoje deti? Ak
nie, je pre vás pripravená burza
poskytovateľov letných táborov.
Bude sa konať v Centre voľného
času, Ulica mieru 1702/39 v Lučenci dňa 18. júna 2019 v čase od
15:30 do 17:00.
Dozviete sa podrobnosti od organizátorov jednotlivých táborov, ktorí majú ešte voľné miesta.
text: Jana Murgašová

LETNÉ KÚPALISKO

V rámci úspešného hodnotenia Nadácie Tesco postúpil projekt mesta Lučenec „Revitalizácia
bludiska v našom parku v Lučenci (výmena rákosia)“ do 2. kola
medzi tri najlepšie projekty v regióne. V ďalšom kole o jeho úspechu už rozhodujete vy - zákazníci
HM Tesco Lučenec a HM Tesco
Revúca. Stačí, keď v období od 17.
júna 2019 do 14. júla 2019 vhodíte žetón do hlasovacieho boxu B

a tým podporíte náš projekt. Hlasovací žetón dostanete po zaplatení na pokladni.
Projekt s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získa v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít
počas mesiacov august 2019 až
február 2020.
PODPOR NÁŠ
MESTSKÝ PARK V LUČENCI

otvorí brány pre verejnosť
17. júna 2019!
Otváracie hodiny: Pondelok až
nedeľa: od 9:00 do 19:00
Večerné plávanie (vyhradené pre
plavcov): Utorok, štvrtok, sobota
od 19:30 do 21:00
V prípade nepriaznivého počasia je kúpalisko z bezpečnostných dôvodov zatvorené, info na
tel. čísle 0907 806 425
zdroj: www.spool.sk

Deň detí oslávili aj v jasliach
Medzinárodný deň detí oslávili
aj detské jasle v Lučenci. Začiatok
júna bol pre deti pestrý a zábavný.
Na výnimočný deň učiteľky spolu
s deťmi prichystali program, kde
sa tancovalo, spievalo a hlavne
hralo v detskom kútiku.
„Tento deň patrí všetkým deťom,
aj my v detských jasliach sme ho
oslávili krásnym programom. Sestričky s malými deťmi nacvičili
program na tému zvieratká. Napodobňovali slona, žabku, tigra,“
povedala vedúca detských jaslí
Natália Ilčíková.
Najmenší okrem svojho sviatku oslavovali aj tablo svojich najstarších kamarátov v jasliach.
„Oslavu sme zakončili odnesením
tabla do výkladu obchodu, kde si

ho rodičia môžu pozrieť,“ dodala. z ktorých mali deti veľkú radosť
Pri príležitosti Medzinárod- a úsmev na tvári.
ného dňa detí zástupcovia mesta Lučenec v mene zriaďovateľa
text a foto: Monika Nagyová
odovzdali krásne nové hračky,
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Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu
záhradku, balkón, okno
Cintorín pre domácich miláčikov
sa osvedčil. Rozrástol sa viac,
ako očakávali
Domáce zvieratká sa stávajú členom rodiny, pomocníkom či
spoločníkom a ochrancom, preto by malo existovať miesto, kde
si každý človek môže v pokoji a pietnej atmosfére na ne spomenúť.
A takéto miesto slúži občanom
ako mestský cintorín pre spoločenské zvieratá. Počas päťročného
obdobia v okrajovej lokalite smerom na obec Halič pri lučeneckom
útulku pre psov sa cintorín rozrástol viac, ako čakali. Pomníky
s menami, fotografie či náhrobné
kamene. Takto si ľudia na mieste
posledného odpočinku uctievajú
svojich maznáčikov. Prevádzka
cintorína pre spoločenské zvieratá funguje ako služba občanom,
ktorí nemajú možnosti pochovať
svoje uhynuté spoločenské zviera
na vlastnom pozemku a využitím
tejto služby sa vyhnú akémukoľvek vedomému, či nevedomému
porušeniu zákona vo vzťahu k životnému prostrediu. Pre obyvateľov je služba spoplatnená a riadi
sa schváleným cenníkom.
„S podnikateľom sa mesto dohodlo na spolupráci pri odstraňovaní pozostatkov zvierat, ktoré uhynú v meste bez toho, aby
bol známy ich majiteľ. Za päť rokov klesol počet prípadov nelegálneho zbavovania sa zvyškov

Mesto Lučenec v spolupráci s Komisiou životného prostredia, územného plánovania, výstavby a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci vyhlasuje 20. ročník súťaže o Najkrajšiu okrasnú záhradku, balkón, okno.

PODMIENKY SÚŤAŽE
Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto svojím prístupom k životnému prostrediu napomáha skrášľovať naše mesto. Môžu to byť obyvatelia mesta, školy, inštitúcie, ktoré vo svojich predzáhradkách alebo
okolí pestujú rôzne druhy okrasných rastlín, kríkov, kvetov a starajú
sa o svoje areály. Prihlásiť sa môžete do 31.7.2019 na adrese: Mestský úrad Lučenec - oddelenie dopravy a životného prostredia, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo e-mailom: jarmila.simanova@lucenec.sk

zvieracích tiel, ktoré môžu predstavovať aj vážne zdravotné riziko.
Cintorín je otvorený nepretržite 24
hodín,” povedala primátorka Alexandra Pivková.
Na toto posledné miesto odpočinku prichádzajú napríklad
ľudia z Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, Poltára, Fiľakova,
dokonca aj Zvolena. Najviac je
tam pochovaných psíkov, potom sú to mačky. No nachádza
sa tam aj hrob napríklad sliepky
a papagája.
„Ľudia sú radi, keď sa dozvedia,
že také niečo existuje, že ich môžu
pochovať,“ povedal prevádzkovateľ zariadenia Jaroslav Čermák.
Podľa jeho ďalších slov prídu zapáliť na hroby sviečku hlavne poV záhradách je vždy čo robiť. Vie
čas roka, keď majú cestu okolo.
to
každá gazdinka, ktorá má zmyMesto Lučenec tak získalo bezsel
pre krásu a potešenie z nádherproblémové odstránenie spoloných
kvietkov, ktoré v nej narastú.
čenských zvierat usmrtených na
Medzi
také šikovné gazdinky patrí
mestských komunikáciách, ako aj
aj
moja
maminka Mária Oravconeškodné odstránenie spoločenvá
z
Fabianky
Lučenec. Vo svojom
ských zvierat neznámych majiteveku
má
boľavé
kĺby, kríže, svaly,
ľov, ktoré nie je možné umiestniť
ale
aj
záhradku
a
tú si musí dať do
v karanténe. Materiálno-technické
poriadku.
Pekné
a pestré kombivybavenie zabezpečuje prevádznácie
farieb
i
druhov
kvetov si vykovateľ cintorína.
sadí sama. Nepotrebuje záhradNa Slovensku funguje od roku ného architekta. Je to malá plocha,
2014 prvý oficiálny zvierací cin- no poteší. Čas strávený prácou
torín práve v meste Lučenec. Ne- v záhrade vyplní jej voľné chvíle

text: Jarmila Simanová

Fandím všetkým šikovným
ženám v pokročilom veku

skôr otvorili ďalšie cintoríny v Dolných Šútovciach neďaleko Bojníc
a v obci Rakovec nad Ondavou
v Michalovskom okrese. Povoleným zvieracím pohrebiskom je aj
krematórium v priestoroch bývalého družstva v Jabloňovom, asi
tridsať kilometrov od Bratislavy.
text a foto: Ján Šnúrik

Kvetinová záhradka Márie
Oravcovej takto krásne v máji
zakvitla.
počas dňa. Precvičí si svaly, krása farieb pohladí dušu, spríjemní pohľad okoloidúcim. Aj druhé
gazdinky v našom okolí majú svoje
záhradky, záhony tiež veľmi pekné. Fandím všetkým šikovným ženám v pokročilom veku. Želám mamine aj ostatným záhradkárkam
pohodu, pokoj, ale hlavne zdravie a silu pri ich prácach v záhrade alebo pri iných voľnočasových
aktivitách.
text a foto: Miroslava Luptáková

POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE JUBILANTOV
Vážení spoluobčania, mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti
pri MsZ v Lučenci pozýva všetkých, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí, do radnice mesta. Prijmite prosím pozvanie na slávnostné
prijatie jubilantov, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. júna 2019 o 10:00
v priestoroch Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza č. 1. V prípade, že máte
záujem o prijatie, oznámte nám to prosím do 14. júna 2019. Viac informácií vám poskytne tajomníčka ZPOZ Renáta Libiaková Peržeľová,
kancelária číslo dverí 147, číslo tel. 047/4307232, mobil: 0905 614 782,
e-mail renata. perzelova-libiakova@lucenec.sk.

mesto informuje | 5

14. jún 2019
www.lucenec.sk

VESELÉ
IHRISKO
Mesto Lučenec, OZ Novohrad,
Súkromná základná škola s materskou školou v Lučenci vás už
tradične pozývajú na podujatie
pri príležitosti ukončenia školského roka - VESELÉ IHRISKO.
Pri tejto príležitosti sa v sobotu 29. júna 2018 od 17:00 v areáli ulíc Osloboditeľov a J. Bottu
uskutočnia streetballové zápasy.
V rámci programu sa predstavia najmladšie lučenecké basketbalistky občianskeho združenia Akadémia pohybu. Pre
deti do 10 rokov sú pripravené
športové hry. V areáli BK Lučenec na Ulici J. Bottu si záujemcovia o šport boccia môžu precvičiť svoju presnosť a cit v hre
s guľami. Okrem tradičných vystúpení organizátori spoločne
s Jožom Pročkom (detské šantenie) odmenia žiaka s najlepším vysvedčením. Do taktu bude
hrať hudobná skupina TripleR.
Prítomné deti poteší Cicimbrus Brmbolec s kúzelníckou
show. Aj tento rok si deti môžu
dať pomaľovať tvár odborníčkami z CVČ Magnet Lučenec. Na
najmenšie deti čaká drevený kolotoč a drevené hry. Energiu si
budú môcť všetci malí vybiť aj
v skákacom hrade. Šikovné kuchárky zo Súkromnej základnej školy s materskou školou
záujemcom o jedlo navaria fajný guľáš, ktorý bude aj tentokrát zdarma.

Poskytnutie nenávratného finančného
príspevku vo výške takmer 950 tisíc eur
Mesto Lučenec je zriaďovateľom a prevádzkovateľom piatich
predškolských zariadení, tri ďalšie zariadenia sú súčasťou základných škôl. „V rámci Programu sociálneho rozvoja mesta jednu z priorít
mesta Lučenec tvorí zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania detí predškolského
veku, k čomu v dominantnej miere
prispejú rekonštrukcie a zvýšenie
energetickej efektívnosti nehnuteľností, kde sú situované priestory
zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a ktorých prevádzka nie
je z hľadiska hospodárenia s energiami dlhodobo udržateľná,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Odpoveďou na zníženie energetickej náročnosti objektu predškolského zariadenia, nachádzajúceho sa na sídlisku Rúbanisko,
bola mestom Lučenec na základe
vyhlásenej výzvy predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (NFP) na Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Rúbanisko
II/39 v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
V rámci projektu sa zrealizujú
opatrenia na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových
konštrukcií, a to:
• Zateplenie obvodového plášťa,
• zateplenie strešného plášťa,
• zateplenie podláh,
• výmena výplní otvorov,
• rekonštrukcia systému vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody,
•inštalácia vetrania s rekonštrukciou.

kino Apollo

Podľa podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi poskytovateľom „Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
Ministerstvom životného pros- finančne podporil Audiovizuálny fond“
tredia SR v zastúpení Slovenskej
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
inovačnej a energetickej agentúry
predstavení !!! Možnosť predpredaja
a prijímateľom mestom Lučenec
vstupeniek !!!
sa poskytovateľ a prijímateľ doPokladňa kina Apollo otvorená:
hodli na celkových oprávnených
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!
výdavkoch na realizáciu aktivít
NEZABUDNITE NÁS
projektu vo výške 993 757,49 eur.
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
Poskytovateľ poskytne prijímateKINO APOLLO3D
ľovi NFP maximálne do výšky 944
069,62 eur, čo predstavuje 95%
17:00
z celkových oprávnených výdav- 19.6.2019 
27.6.2019

17:00
kov na realizáciu aktivít projektu. Prijímateľ zároveň vyhlasuje,
FK: VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK
že má zabezpečené zdroje finan- A INÉ PRÍHODY (Le grand
covania projektu vo výške 5%, čo
méchant renard et autres
predstavuje sumu 49 687,87 eur
contes...)		
FRA/BEL - 2017 – 83 min. –
z celkových oprávnených výdav2D
– animovaný – slovneský
kov na realizáciu aktivít projektu.
dabing – uvádza ASFK
Po realizácii projektu dôjde
k zníženiu konečnej spotreby energie objektu a budova, pôvodne
20.6.2019 
17:00
energetickej triedy D, bude za26.6.2019 
17:00
radená do triedy A1.
TAJNÝ
ŽIVOT
MAZNÁ„Materská škola na Rúbanisku
ČIKOV 2 (The Secret Life
II bude od 1. júla zatvorená a deti
of
Pets 2)
počas tohto mesiaca budú navšteUSA– 2019 – 86 min. – 2Dvovať MŠ Rúbanisko I. Od septemanimovaný – slovenský dabra pôjdu deti z MŠ Rúbanisko II
bing – uvádza CinemArt
do materských škôl: Štvrť M. R.

Štefánika 407/12, Ulica partizánska 273/19, Rúbanisko I 2870/16 a
26.6.2019 
19:00
elokovaného pracoviska ZŠ M. R.
27.6.2019 
19:00
Štefánika, Ulica Dekr. Matejovie
X-MEN:
DARK
PHOENIX
1364/10,“ povedala vedúca oddele(Dark Phoenix)
nia školstva, sociálnych vecí, kulUSA – 2019 – 114 min. – 2D túry a športu, Mestský úrad Lu- akčný/fantasy – slovenský
čenec Ivana Jasenková Olšágová.
titulky – uvádza Cinemart



4€

5€

12

text: Ján Šnúrik

5€

Cyklobusom do Ábelovej a Látok
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 aj peších turistov či hríbarov.
„Trasy sa nemenia. Cena cestovných lístkov ostáva nezmenená. Verím, že cykloturisti

využijú našu spoločnú ponuku,“ povedal viceprimátor mesta Pavol Baculík.
PRVÝ ŠTART - 29. JÚNA (SOBOTA) O 8:00

DRUHÝ ŠTART - 30. JÚNA (NEDEĽA) O 8:00

Lučenec (autobusová stanica) - Vidiná Lučenec (autobusová stanica) - Halič - StaLovinobaňa - Mýtna - Látky Prašivá a späť rá Halič - Tuhár - Polichno - Ábelová a späť.
do Lučenca. Výška cestovného je 2 €/osoba/ Výška cestovného je 1 €/osoba/jazda a platí pre
jazda a platí pre každú osobu na jeden spoj každú osobu na jeden spoj bez ohľadu na vek.
bez ohľadu na vek.
text: Ján Šnúrik
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Zo života a diela Júliusa Szabóa

Do Lučenca pricestovali
recitátori z 25 miest
Do súťaže Puškinov pamätník sa prihlasuje každým rokom viac a viac
recitátorov. „Pred piatimi rokmi sme sa prvýkrát rozhodli uskutočniť víťazné kolo na úrovni mesta, kde sa prihlásilo päť škôl. Malo to úspech,
lebo sa už o rok zapojili štyri mestá a je ich viac každým rokom. Tento
rok sme mali dvadsaťpäť miest, čo nás teší,“ prezradil Augustín Čisár.
O výsledkoch súťaže Puškinov
pamätník sme vás už informovali.
Teraz prichádzame s rozhovormi
vzácnej súťaže. V kategórii poézia vyhrala usmievavá Zina Babinská (foto), ktorá zarecitovala
dielo: A. Barto - Prvá láska. „Páči
sa mi ruský jazyk, krajina, zvyky
a preto som sa rozhodla prihlásiť
aj na túto súťaž. S pani učiteľkou
sme sa pripravovali mesiac a bola
to ťažká príprava,“ prezradila Zina.

Už po desiatykrát Klub priateľov Júliusa Szabóa v spolupráci s mestom Lučenec zorganizovali výtvarno-vedomostnú súťaž
Zo života a diela Júliusa Szabóa.

II. KATEGÓRIA
1. miesto ZŠ Vajanského, 2.
ZŠ Haličská cesta 7, 3. ZŠ L.
Novomeského.
III. KATEGÓRIA
udelené 1. miesto Súkromná
ZUŠ Gemerská cesta č. 1.

Jubilejný ročník sa konal v budove Mestského úradu v Lučenci v utorok 21. mája 2019. Úvod
Cena primátorky mesta Lučepatril krásnemu spevu, hre na henec
Alexandry Pivkovej bola udeligónky a recitácii v podaní žiakov
lená
družstvu žiakov ZŠ DSA so
ZŠ Haličská cesta 7. Na domácej
sídlom
na Kubínyiho námestí
pôde pozdravil zúčastnených vi(foto).
Cenu
Kingy Szabó získali
ceprimátor mesta Pavol Baculík.
žiaci
ZŠ
s
MŠ
J. Kármána.
Vyhlasovateľka súťaže Kinga Szabó
oboznámila prítomných s priebehom súťaže a predstavila porotu
text: Renáta Libiaková Peržeľová
v zložení Marián Kompánek, Mafoto: Monika Nagyová
riana Žilková, Renata Adamová.
Jedenásť trojčlenných družstiev si
zmeralo sily najprv v teoretickej,
neskôr v praktickej časti. V tesPred 170 rokmi sa narodil velikán slovenskej
te preukázali vedomosti o živote
poézie
Pavol Országh-Hviezdoslav. Jeho ploda diele maliara, následne vytvoný
život
a bohatú literárnu činnosť si pripomerili mozaiky z tapiet či farebnénuli
žiaci
a študenti Súkromnej základnej školy,
ho papiera. Inšpiráciou im bola
Súkromného
gymnázia i Súkromnej základnej
výstava Túžby a nádeje, ktorú si
umeleckej
školy
v Lučenci ako i široká verejnosť
dva týždne pred súťažou prezrev
priestoroch
Domu
Matice slovenskej.
li v pamätnom dome Júliusa SzaV
úvode
podujatia
všetkých
prítomných privíbóa. Výstava i expozícia z tvorby
tala
riaditeľka
DMS
Miroslava
Podhorová a odomajstra Szabóa je sprístupnená
vzdala
slovo
mladým
recitátorom
i hudobníkom.
verejnosti každý piatok popoModerovania
sa
ujala
študentka
SG
Kristína Binludní v Pamätnom dome na Ulici
ková.
Rozprávanie
o
živote
a
diele
spisovateľa
jej
J. Szabóa č. 1 pri mestskom parku.
uľahčil
samotný
Hviezdoslav,
ktorého
predstavoval
Družstvá sa umiestnili
Ladislav Kováčik v dobovom oblečení. Porozpránasledovne:
val o svojom detstve, štúdiách i plodných rokoch
I. KATEGÓRIA
1. miesto ZŠ Haličská ces- na rodnej Orave. Samotné ukážky z jeho tvorby
ta 7, 2. ZŠ Vajanského, 3. ZŠ L. predstavili žiaci a študenti spomínaných škôl. Vírusové ochorenia priniesli svoju daň a niektorých
Novomeského.

V próze druhé miesto obsadil
Michalovčan Gabriel Kuriľak
(foto) s dielom Dmitrij N. Malin Siburjak: Pro Vorobja i Jerša
Jeršoviča. „Po rusky sa učím štyri roky a k recitácii ma priviedla
mama. Pripravoval som sa asi dva
mesiace. Pred dvomi rokmi som
sa už zúčastnil tejto súťaže, vtedy som vyhral prvé miesto,“ povedal Gabriel.
Cieľom súťaže je každoročne oživiť
záujem o ruský jazyk, rozvíjať mladé talenty a vzbudiť záujem o umelecký prednes. Organizátori chcú
vypestovať nielen dobrého recitátora ruskej literatúry, ale aj čitateľa.
text a foto: Monika Nagyová

170 rokov od narodenia Pavla Országha-Hviezdoslava
recitátorov bolo potrebné na poslednú chvíľu meniť
novými interpretmi.
No i tak si publikum zaspomínalo na svoje školské roky počas recitácie Hviezdoslavových Jarných
kvietkov, Priadky, Zuzanky Hraškovie, Pozdravu
z Hájnikovej ženy i básne Mňa kedys` zvádzal svet.

text a foto: Výbor MO MS v Lučenci
Pokračovanie v budúcom vydaní MsN.

14. jún 2019
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Rok
MILANA
RASTISLAVA
ŠTEFÁNIKA

Zachovávame ľudové tradície

V závere uvedieme aspoň niektoré citáty, ktoré si zapamätali
a vo svojich odpovediach uviedli
Stavanie mája patrí k ľudo- stuhami. Ozdobený máj potom
prítomní žiaci:
vým
tradíciám, ktoré sme si aj chlapci spoločne s ujom údržbá„Veriť, milovať, pracovať!“
my
dňa
29. apríla pripomenuli rom za spevu piesne Staviame my
„Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem!“
v
našej
MŠ
Rúbanisko II.
máje... postavili pri vchode do ma„Nič mi nebolo nemožné, lebo som
terskej školy, aby všetci vedeli, že
chcel!“
Už
počas
ranných
hier
sme
rev
našej MŠ sú tie najkrajšie a naj„Nepoctivý človek nemôže vykoalizovali
aktivity
zamerané
na
ľušikovnejšie
dievčatá.
nať veľký čin!“
dové
tradície.
Dievčatá
a
chlapci
Počas
stavania
mája si deti ešte
„Žil som krásny život. Prežíval som
z
kvietkovej
triedy
sa
obliekli
do
zaspievali
a
zatancovali
na melóvečnosť v sekundách!“
krojov
a
všetky
deti
sa
spoločne
die
známych
ľudových
piesní
a te„Kto si myslí, že mu slobodu vyzišli
na
dvore
našej
MŠ,
kde
už
šili
sa
z
krásne
ozdobeného
mája.
bojujú druhí, ten jej nie je hoden!“
čakal pripravený konár stromu,
ktorý dievčatá za pomoci svotext a foto: Jana Košťálová
text a foto: Ľudmila Lacová
Pavol Mičianik, vedecký tajomjich učiteliek ozdobili farebnými
ník Matice slovenskej, fundovane
a veľmi pútavo priblížil prítomným životné strasti i radosti tohto významného človeka. Po prednáške nasledovalo premietanie
filmu, z ktorého si prítomní žiaci a študenti doplnili ďalšie vedomosti. Zaujali aj pamätníci, ktorí
osobne poznali Štefánika a potvrdili jeho nadšenie urobiť všetko možné pre vznik štátu svojich
ubiedených slovenských rodákov.
Súčasťou podujatia boli aj písomné otázky pre zúčastnené školy.
S potešením môžeme konštatovať,
že odpovede prítomných žiakov
a študentov potvrdzujú ich veľmi
dobré vedomosti o našom velikánovi. Z deviatich otázok len 2 školy
Regionálnu súťažnú prehliadku SZUŠ Opatová - elokované praco- Opatová, choreografia To som ja
neodpovedali alebo zakrúžkovali
nesprávnu odpoveď, a to len v jed- moderného tanca v Divadle B. S. visko v ZŠ s MŠ Halič s choreogra- (open choreografie) a Odette (klanom prípade. Podobne si pochvalu Timravy otvorila riaditeľka NOS fiou Rybníček (scénické choreogra- sický tanec).
Cenu riaditeľky NOS získala
za slušné správanie a aktívne sle- Mária Ambrušová. V troch ka- fie), Wanted tanečná škola Lučenec
dovanie prednášky i filmu zaslú- tegóriách - deti I. a II., juniori sa s choreografiou Detská párty (Hip SZUŠ Opatová (To som ja) a odožia všetky prítomné školy, a to: ZŠ predstavilo viac ako 100 súťažia- Hop), Mini-Maži pri ZŠ s MŠ Ra- vzdala ju Mária Ambrušová.
Cenu primátorky získala taM. R. Štefánika, ZŠ na Vajanského cich. Členkami poroty boli Miro- dzovce s choreografiou Mačiatulici 47, ZŠ Haličská cesta 7, Súk- slava Lenďáková, Petra Hericová ka (mažoretky a roztlieskavačky). nečná škola Wanted a odovzdala
V juniorskej kategórii: Mažo- ju Alexandra Pivková.
romná ZŠ s MŠ DSA na Kubínyiho a Lucia Zvarová. Porota z celkonámestí, Gymnázium B. S. Timra- vého počtu 16 choreografií vybra- retky IUVENES zo ZŠ s MŠ Radzovce s choreografiou Egypt (matext: NOS foto: Milan Alberti
vy, Obchodná akadémia a SOŠ do- la 6 postupujúcich.
V detskej kategórii boli ocenení žoretky a roztlieskavačky), SZUŠ
pravná a hotelových služieb.

V tomto roku si pripomíname
nášho významného Slováka pri
rôznych príležitostiach. Aj keď
jeho mnohé aktivity sa realizovali v zahraničí, vždy mal na pamäti svoju vlasť, svoj národ, ktorého utrpenie poznal na vlastnej
koži. Spolok Milana Rastislava
Štefánika v spolupráci s Maticou slovenskou v Lučenci pripravil okrem iných podujatí pre
žiakov 9. ročníkov základných
škôl a študentov stredných škôl
prednášku o M. R. Štefánikovi.

O cenu primátorky mesta a riaditeľky NOS
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FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ NA FB

Peter Kanda - med kvetový a agátový

Čo vám priniesol vstup Slovenska do EÚ?
Do súťaže sa prihlásilo 17 súťažiacich rôznych vekových kategórií. Z fotografií, ktoré boli zverejnené na FB profile organizátora
a dosiahli najväčší počet označení „páči sa mi“, hodnotila odborná komisia víťazov a vyhlásila 3
najlepšie fotky nasledovne:
1. MIESTO - TABLET:

Využiteľnosť EÚ fondov Martina Kamenská

2. MIESTO - MOBIL:

Informačné centrum EuroPríležitosti bez hraníc pe Direct Lučenec v spolupráci
Márk Kovács
s mestom Lučenec vyhlásilo foto3. MIESTO - JBL A SLÚCHADLÁ:
grafickú súťaž na FB pod názvom
Med od Petra Kandu (foto) má
Sloboda v cestovaní Čo vám priniesol vstup Slovenv
jeho
rodine viac než 70-ročMiroslava Krpeľanová
ska do EÚ? Cieľom súťaže bolo
nú
tradíciu.
Úspešne sa so svojVíťazi, ktorí sa umiestnili na 4.
pri príležitosti 15. výročia vstupu - 8. mieste získali upomienkové imi medmi zapojil do prvej výzvy
Slovenska do EÚ podnietiť širokú predmety ED Lučenec.
o udelenie značky Regionálny
verejnosť, aby prostredníctvom
Ďakujeme všetkým za účasť produkt NOVOHRAD. Certififotografie vyjadrili svoj názor na a podporu pri hlasovaní, poro- kát pre med kvetový a med agáotázku členstva SR v EÚ a podpo- te za objektivitu pri hodnotení tový získal v auguste 2018.
rili tak rozvoj dialógu na otázky súťažiacich a víťazom srdečne
týkajúce sa EÚ. Úlohou súťažia- blahoželáme!
Šikovný výrobca nadviazal na
cich bolo prostredníctvom fotovčelársku tradíciu svojho prastatext: Michaela Hrnčiarová
grafie zachytiť, čo im členstvo
rého otca, ktorý včeláril už od
foto: Jana Švikruhová
v EÚ prinieslo.
roku 1939 na Chrťanoch. Tradíciu

OKIENKO EÚ
Študenti sú vďaka programu
Erasmus+ úspešnejší v osobnom
i pracovnom živote
Európska komisia zverejnila dve
nové nezávislé štúdie, z ktorých
vyplýva, že študenti, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus+, sú
úspešnejší v osobnom i pracovnom živote a univerzity sú inovatívnejšie. Tieto rozsiahle štúdie založené na spätnej väzbe od takmer
77 000 študentov, zamestnancov a
viac ako 500 organizácií merali a
analyzovali vplyv programu Erasmus+ na jeho hlavných príjemcov.
Hlavné zistenia štúdií:
• Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie
rýchlejšie (viac ako 70 % bývalých
absolventov programu Erasmus+
uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o svojej
kariére, 80 % vysokoškolských
absolventov sa zamestnalo do 3
mesiacov od ukončenia štúdia a

včelárenia obnovil v roku 2013 vo
Vidinej a zároveň sa začal venovať
aj výrobe úľov pre svoje včelstvá.
Na základe získaných skúseností
úle modifikuje a vylepšuje. Včelári
veľmi aktívne, získal výučný list vo
vyštudovanom odbore včelár na
Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Šikovný medár sa aktívne zúčastňuje na
rôznych výstavách, prednáškach
a školeniach, odoberá odborné
časopisy a záleží mu na ďalšom
rozširovaní vedomostí v oblasti včelárstva.

„Med môže mať svetlo-zlatú jantárovú až skoro čiernu farbu a pochádza z lúčnych kvetov, ovocných
stromov, z lipy, agátu a iných kvitnúcich rastlín a bylín. Jeho špecifické zloženie závisí najmä od
zmesi kvetov navštívených včelami, ktoré med produkovali. Líši sa
podľa obdobia, sezóny a jednotlivých včelstiev,“ vysvetľuje Peter Kanda. Ako ďalej prezradil,
základom medu je najmä nektár
z kvetov a medovica. Tieto sladké
šťavy zbierajú včely na viacerých
stanovištiach vo Vidinej, v Kalonde
a v Piešti. Od toho závisí jeho
ich skúsenosti zo zahraničia viedminerálne
zloženie a špecifické
li k vypracovaniu inovatívnejších
účinky
pre
ľudský organizmus.
učebných plánov).

72 % uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé
zamestnanie)
• Erasmus+ posilňuje pocit spoZ ďalších zistení vyplýva, že ab„Napríklad kvetový med obsalupatričnosti (vyše 90 % študen- solventi programu Erasmus+ sú so
huje
aromatické látky a éterické
tov v rámci programu Erasmus+ si svojím zamestnaním spokojnejší v
oleje.
Je vysoko cenený v prírodzlepšilo schopnosť spolupracovať porovnaní s tými, ktorí neštudovali
nom
liečiteľstve.
Repkový med ako
s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo v zahraničí. Majú medzinárodnejšie
jediný
obsahuje
látky
s protirakopocit príslušnosti k európskej iden- kariéry a je u nich takmer dvakrát
vinovým
účinkom.
Agátový
med je
tite, najväčší vplyv mal program na vyššia pravdepodobnosť, že budú
ľahko
stráviteľný,
preto
je
vhodný
študentov, ktorí boli pred pobytom pracovať v zahraničí. Program
menej presvedčení o užitočnosti Erasmus+ podporuje aj podnika- aj pre malé deti. Lipový med pôsoEÚ, a na študentov, ktorí strávili nie - 1 zo 4 projektov spolupráce bí upokojujúco a odporúča sa pri
čas v kultúrne vzdialenejšej kraji- prispel k podnikateľskému vzde- horúčkach, nachladnutí a zápane, zo všetkých absolventov Eras- lávaniu a posilneniu podnikateľ- loch dutín. Slnečnicový med pômus+ najsilnejšiu spolupatričnosť ského ducha. Tretina projektov sobí blahodarne na žalúdok, črek EÚ pociťujú študenti z východ- pomohla vytvoriť spin-off pod- vá, pľúca a obličky. Je vynikajúci
na pečenie a ako sladidlo. Medonej Európy)
niky a startupy.
vicový med je vysoko cenený pre
• Erasmus+ podporuje digitálnu
vysoký obsah minerálnych látok
transformáciu a sociálne začlene- zdroj: ZEK v SR
a
stopových prvkov,“ dodal mlanie (vďaka projektom spolupráce
dý
včelár.
Erasmus+ je väčšina zúčastnených
univerzít lepšie pripravená na diViac informácií nájdete na www.
gitálnu transformáciu, akademickí
produktnovohrad.sk.
pracovníci, ktorí využili program
Kontakt:
Erasmus+, sa menej bránia zapoEurope Direct Lučenec, Radnica,
Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
jeniu odborníkov z praxe do svotel./fax: 047/43 31 513
text: Henrieta Čemanová
jich kurzov, viac ako 80 % akadee-mail: europedirect@lucenec.sk
foto: Peter Kanda
mických pracovníkov uvádza, že
web: www.edlucenec.eu.

14. jún 2019
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LUČENEC V LETE OŽIJE
A DOTKNE SA NEBA
Mesto Lučenec sa stane v dňoch
od 1. do 19. júla dejiskom série
podujatí, ktoré bude spájať spoločná myšlienka „Dotkni sa neba“.

prednáškový cyklus

UNIKÁTNA PUTOVNÁ

Po-Pi 1. – 19. 7. 2019 17:00 hod.

VÝSTAVA BIBLIÍ
„BIBLIA NA CESTÁCH“
Výstavu Biblií otvorí slávnostná vernisáž, ktorá sa bude konať
1. júla. 2019 o 17:00 v priestoroch OC Galéria v Lučenci, na
1. poschodí. Výstava potrvá od 2.
do 18. júla 2019. Otvorená bude
v pondelok až piatok od 10:00
do 18:00. Vstup je voľný. Ďalšie
informácie o výstave získate na
www.biblianacestach.sk.

RADNICA – MESTSKÉ MÚZEUM | ULICA DR. HERZA 240/1 (malá sála – prízemie) LUČENEC

1. 7.

ZVITKY OD MŔTVEHO MORA

Po

Prečo je Biblia výnimočná?

10. 7.

ČO MA ČAKÁ PO SMRTI?

2. 7.

POZNAJTE BUDÚCNOSŤ

11. 7.

NUDIA VÁS PRAVIDLÁ?

3. 7.

PREČO JE TOĽKO UTRPENIA?

12. 7.

BOŽIA KATEDRÁLA V ČASE

4. 7.

OSOBNOSŤ,
KTORÁ ZMENILA SVET

15. 7.

DOKONALÝ PODVOD

Po

Temná stránka špiritizmu a okultizmu

Kto je Ježiš?

16. 7.

NAOZAJ SPRAVODLIVOSŤ ZVÍŤAZÍ?

ZÍSKAŤ ŽIVOT — NAVŽDY

Ponuka nielen pre vyvolených

17. 7.

PREČO JE TOĽKO CIRKVÍ?

BUDE KONIEC SVETA?

18. 7.

TO NAJLEPŠIE EŠTE LEN PRÍDE

19. 7.

BIZNIS A VIERA

Ut

St

Št

5. 7.
Pi

8. 7.
Po

9. 7.
Ut

Dejiny napísane dopredu
Kto za to môže?

Z budúcnosti netreba mať obavy

NÁVRAT KRÁĽA

Kedy a ako príde Ježiš znovu?

St
Št
Pi

Ut
St
Št
Pi

Nebo, peklo, spánok alebo nič?
Desatoro — desať rád do života
Zmenil človek svojvoľne desatoro?

Kedy príde jej čas?

PRÍĎTE SI OTESTOVAŤ,
AKO STE FIT - DNI ZDRAVIA
Ak si chcete dať bezplatne zmerať krvný tlak, telesný, podkožný
i viscerálny tuk, kostrové svalstvo,
BMI, hmotnosť i výšku a otestovať svoj životný štýl, príďte na Dni
zdravia na Námestie republiky
vo vybraných dňoch (Po, St a Pi)
od 1. do 17. júla 2019, v čase od
11:00 do 15:30.

Môže byť náboženstvo falošné?
Čo Boh pripravuje na koniec?

Neobyčajný príbeh Radima Passera

Unikátna
putovná
výstava

DUCHOVNÉ OTÁZKY

Vstup voľný!

2.–18. 7. 2019 | Po-Pi: 10:00 – 18:00 hod.
(na 1. poschodí oproti rýchlemu občerstveniu)

www.betesda.sk | www.biblianacestach.sk
TIRÁŽ
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RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 1-izbový a 2-izbový
byt v Lučenci. 0915 809 222.PO/40

PL2019/14

OC GALÉRIA, Námestie Republiky 5994/32 LUČENEC

V 21. STOROČÍ
Kompletný zoznam a termíny
prednášok Otázniky života nájdete na webe podujatia www.dotknisaneba.sk a www.betesda.sk.
Prednášky sa uskutočnia od 1. do
19. júla 2019, a to každý pondelok až piatok o 17:00, v priestoroch Radnice Lučenec (Mestské
múzeum).

VÝLET - VÍGĽAŠSKÝ ZÁMOK
11.06.2019 21:23:54
Občianske združenie
- RÚBAŽIVOTNÝ PRÍBEH
NISKO III organizuje pre senioRADIMA PASSERA,
rov v rámci projektu SPOZNÁVÝLET DO KÚPEĽOV
jedného z najbohatších ČeVAJ HISTÓRIU A KULTÚRNE
Oznamujeme vám, že 22. júna
DEDIČSTVO NÁŠHO REGIÓNU chov, si budete môcť pod náz2019 (sobota) organizujeme poznávací výlet do Vígľaša - prevom „Biznis a viera“ vypočuť 19.
jednodňový zájazd do ZSÓRY - hliadka Vígľašského zámku, ktorý
júla v priestoroch Radnice LučeMezőkövesd (liečebné kúpele). sa uskutoční v pondelok 24. júna
nec (Mestské múzeum) o 17:00.
Cesta autobusom tam aj späť je 2019. Odchod autobusu je o 9:00
Vstup je voľný.
v cene 9 eur. Odchod je 22. júna od strediska AMBRA - Rúbanisko
o 6:00 spred Mestského úradu III/52. Predpokladaný návrat do
Viac informácií o sérii poduv Lučenci. Záujemcovia sa môžu Lučenca je cca o 14:00. Bližšie injatí „Dotkni sa neba“ nájdete na
záväzne hlásiť na tel. číslach 908 formácie a možnosť prihlásiť sa:
webových stránkach www.do525 840 (Andrea Krivánsky) ale- tel. kontakt: 0907 811 725, Jana
tknisaneba.sk alebo na www.
bo 047/43 25 889 (Brigita Mihal- Haláková. Projekt finančne podbetesda.sk 
PO/45, 46
porilo mesto Lučenec.
čáková).
PO/42
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SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
„Keby sa tak dal vrátiť čas,
dotknúť sa ťa dlaňou
a počuť tvoj hlas.
Márne ťa naše oči hľadajú,
márne nám po lícach slzy stekajú.
Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.“

V sobotu 1. júna 2019 do našej
organizácie Občianske združenie Za dôstojný život, Centrum
pre deti a rodiny „Margarétka“,
Útulok a Zariadenie núdzového
bývania zavítali na naše pozvanie
členovia divadla PORTÁL, ktorí
deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zahrali divadelnú rozprávku Martinko Klingáčik.
Divadlo Portál je prešovské profesionálne neštátne divadlo, ktoré
poteší svojimi prestaveniami a výmyslami hlavne malých divákov, srdečne ďakujeme firme ADIENT najzraniteľnejších ako súčasť naale i dospelých. Deťom umiestne- Lučenec, ako aj spoločnosti 101 šej spoločnosti, chápu ich ťažkosti,
ným v našich zariadeniach sa di- DROGÉRIE za poskytnutie dar- radosti a skryté túžby, ktoré nie
vadelné predstavenie veľmi páčilo, čekov pre u nás umiestnené deti každý človek pochopí a podporí.
Dňa 17.6.2019 si pripomíname o čom svedčil úsmev na ich tvárič- na Deň detí. Veľmi sa im potešili.
Ešte raz veľká vďaka za vašu po1. výročie, čo nás navždy opustil kách a na záver obrovský potlesk Firme Adient Lučenec, ako aj spomoc a ústretovosť.
manžel, otec a starý otec PAVOL ako poďakovanie. V mene Občian- ločnosti 101 Drogérie touto cesMÓCZ. S láskou a úctou spomí- skeho združenia Za dôstojný život tou úprimne ďakujeme a vážime
na manželka, deti a vnúčatá. Kto so sídlom na Vajanského ulici 71 si vás ako ľudí s veľkým srdcom,
text a foto: Zdenka Kotrasová
ste ho poznali, venujte mu pro- v Lučenci touto cestou v mene detí ktorí berú aj tých najmenších a

PO/45
sím tichú spomienku.
PO/43
DOPOLUDNIE NA FARME

ZLATOULIČNÍCKE TRADOVANIE

Dňa 28. mája 2019 bolo v niektorých triedach v škôlke na Rúbanisku II od rána rušno. O deviatej hodine prišiel pre deti autobus
SAD a odviezol ich aj s učiteľkami
na neďalekú Farmu Ďurčík v lokalite Halič-Telka. Po privítaní
nás Zoltán Ďurčík previedol celým
svojím hospodárstvom. Deti mali
možnosť vidieť, ako na farme pripravujú vlastné krmivo pre hovädzí
dobytok a hydinu. Videli kravičky,
býky, teliatka, prasiatka aj hydinu.
Zoznámili sme sa s prístrojom na
dojenie kráv. Prešli sme aj skladom obilia a deti mohli obdivovať
rôzne hospodárske stroje. Po 1,5
hodinovej prehliadke nás čakalo
občerstvenie a na každé dieťa prekvapenie v podobe darčeka. Naplnení novými zážitkami a poznatkami sme nastúpili do autobusu,
ktorý nás doviezol pred materskú
školu. Za zorganizovanie aj realizáciu tohto krásneho dopoludnia
by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Farma Ďurčík a Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s.
PO/41

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937

PL2019/01

text: Rodičia detí
z motýlikovej a kvietkovanej triedy

LES UKRYTÝ V KNIHE V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI

Zlatouličníci vás pozývajú 20.
Les ukrytý v knihe je celoslojúna na podujatie Zlatouličnícke venská kampaň, ktorej hlavná
tradovanie. Program: 11:00 Sláv- myšlienka sa zrodila v roku 2011
nostné otvorenie stálej expozície, pri príležitosti Medzinárodného
ktorá bude umiestnená v podcho- roku lesov. Prostredníctvom kníh
de Zlatej uličky. Na trhovisku vás sme sa pokúšali najmä deťom
bude čakať remeselnícky jarmok, a mladej generácii poukázať na
občerstvenie a melódie fujaristu. význam lesa a lesníctva pre spoO 15:30 módna prehliadka Folklór- ločnosť, na ochranu životného
ne parádnice za sprievodu akorde- prostredia, na formovanie kladonistu Petra Mužíka, o 16:00 FS ných postojov k prírode a súčasIpeľ a prednáška Zlaté časy Lu- ne na potrebu samotného čítania.
čenca o 16:30 v predajni Manufolk- Novohradská knižnica sa aj tentúra. Na záver podujatia (o 17:00) to rok zapojila do projektu „Les
vystúpi skupina Traditional Dixie ukrytý v knihe“ s množstvom
Stompers. Retro fotostenu tejto zaujímavých aktivít. Nechýbala
zlatej éry mesta a oblečenie z 20. prednáška s lesnými pedagóga 30. rokov si môžete pozrieť, vy- mi Tiborom Hudákom a Erikom
skúšať a prípadne odfotiť sa na pa- Sélešom z Lesnej správy Lučemiatku počas celého dňa.
nec, ilustrátorom Miroslavom
Regitkom s názvom Zvieratká
rukami (očami) Regitka či predSTRETNUTIE PODNIKAVCOV
náška s ochrancom prírody JaNOVOHRADU
roslavom Slašťanom s názvom
Predprázdninové stretnutie pod- Detektív v prírode.
nikavcov Novohradu s témou Ako
Sprievodnými podujatiami boli
si navzájom pomôcť pri podni- výstavy na tému lesa, výstava
kaní sa uskutoční 17. júna 2019 fotografií z Lesníckeho a dreod 17:00 v záhradných priesto- várskeho múzea. Spolu so žiakroch Ateliéru Balance (Ulica J. mi materskej školy sme vytvorili
Kármána č. 30). Hosťom bude knihu o lese. Najväčším poduDaniel Danielis Marko, ktorý po- jatím v rámci projektu bolo jedrozpráva o komunitnej ekonomi- nodňové podujatie Les ukrytý
ke a možnosti pomoci komunity v knihe v mestskom parku, kde
na rozvoj podnikania.
sme v spolupráci so Strednou

odbornou školou pedagogickou pod vedením Dagmar Jantošovej, s lesníkmi z LS Lučenec
Milanom Kvietikom, Hilbertom
Gécim, Vladimírom Ľuptákom,
Pavlom Olšiakom a ochrancami
prírody Evou Belanovou, Veronikou Rízovou, Jakubom Melicherom a Jakubom Garajom z CHKO
Cerová vrchovina a sokoliarmi
Kanátovcami z Mojína pripravili pre deti zaujímavé aktivity
a ponúkli mladšej generácii pohľad na význam lesa a lesníctva
pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, formovanie
kladných postojov k prírode i samotnej spojitosti lesa s knihou.
Celkovo sa na podujatí Les ukrytý v knihe v termíne od 1.4. do
31.5.2019 zúčastnilo 530 návštevníkov okresu Lučenec. Touto cestou sa všetkým účastníkom
chceme veľmi pekne poďakovať
za vzájomnú dobrú spoluprácu.
Hlavný partner podujatia

Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia
PO/44
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TIPOS III. LIGA STRED
27. KOLO, 9.6.2019
LUČENEC - ZVOLEN 1:0 (0:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Sarvaš (69. Kamenský), Jankovič, Pipíška, Jovanovič - Majkút, Berky,
Botoš (78. Mojžiš), Mészáros, Veselka (86. Bajzík)
- Keszi. MFK: Mráz - Pepich, Bil (78. Hulec), Kotora, Pavlík (64. Jurášek), Orság (53. V. Slovák), Neušel, Kurej (69. Cavar), Antal, Hric, Psársky (46. J.
Slovák). Gól: 53. Mészáros. ŽK: 61. Pavlík. Rozhodoval: Jakub Faber. Divákov: 200.
Miroslav Beran (prezident MŠK Novohrad):
„Dnešným víťazstvom sme sa pekne rozlúčili
s domácou sezónou, do ktorej sme zapojili väčšie množstvo domácich mladíkov a odchovancov. Tí sa ukázali v dobrom svetle. Sme radi, že
to takto dopadlo. Zápas so Zvolenom nám ukázal, akou cestou sa vydáme do ďalšej sezóny.
Chceme do nej zapojiť viac dorastencov, viac
odchovancov. Vďaka ich výkonom sme porazili favorizovaný ambiciózny celok. Ďakujem
všetkým hráčom z nášho mužstva. S postavením v tabuľke sa musíme zmieriť, no berieme
to ako výzvu do nasledujúcej sezóny. Veríme,
že bude lepšia. Veľmi by sme boli radi, keby
sme mali väčšiu podporu od fanúšikov, sponzorov aj mesta. Futbal predsa do Lučenca patrí.“
26. KOLO, 1.6.2019

Šachisti bojovali urputne GENERALI LIGA

V poslednú májovú nedeľu organizovalo MESTA LUČENEC
24. KOLO, 9.6.2019
Občianske združenie Šachisti Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec, CVČ Magnet a ZŠ
HEY TAXI - YOUNG BOYS 1:7 (0:3),
M. R. Štefánika šachový turnaj základných góly: Lehocký - Vysočan 4, Kulich, Janák,
škôl mesta Lučenec. Zúčastnilo sa na ňom Gombala.
42 detí. Turnaj sa niesol v pokojnej a priateľ- TSV 1995 - KERAM 6:6 (5:3)
skej atmosfére, aj keď žiaci bojovali urputne. góly: Husaník 2, Kamendy 2, Z. Csaba, KoVíťazi si odniesli krásne ceny, ale nikto neo- vanič - Šulek 2, Becáni 2, Prepelica, Botoš.
bišiel naprázdno.
TANTRUM - OFK TOČNICA 4:7 (1:4)
góly: Laco, Kamenský, Mikuš, Hladík -Pribišan
2, Burdilák 2, Oláh, Sivok, Čeman. ŽK: Čeman.
23. KOLO, 2.6.2019

KATEGÓRIA CHLAPCI DO 12 ROKOV:

1. Leo Bodor, 2. Filip Ballo, 3. Matúš Zöld.

KATEGÓRIA DIEVČATÁ DO 12 ROKOV:

1. Lucia Kapičákova, 2. Viktória
Kamenská, 3. Sofia Slivková.

TSV 1995 - YOUNG BOYS 7:2 (3:0)
góly: Rubint 4, Adamovič 2, Z. Csaba - Vysočan 2.
THE SECRET - KERAM 0:5
tretia kontumácia
HORNETS - OFK TOČNICA 3:9 (2:5)
góly: Berky 2, Barta - Kurčík 3, Máč 2, Burdilák 2, Oláh, Baláž.
TANTRUM - TUBORG 2:7 (1:1)
góly: Negyesi, Gabľas - Čonka 3, Šupina 2,
Čonka, Šípoš. ŽK: Negyesi.
TABUĽKA

18 17 1 0
146:43 
35
KATEGÓRIA CHLAPCI DO 15 ROKOV:
19 10 6 3
124:60 
26
RIMAVSKÁ SOBOTA - LUČENEC 1:0 (0:0)
1. Ján Alexander Gréč, 2. Adrian Alexi,
19 8 5 6
85:66 
21
MŠK: Páriš - Kočiš, Lupták (90. Suja),
3. Adam Badinka.
Spasojevič, Jass (75. Fajčík), Köböl, Kal19 7 5 7
99:95 
19
már, Kuridze, Jankovič, Lovyniuk, Vasilko.
KATEGÓRIA DIEVČATÁ DO 15 ROKOV (FOTO):
18 6 5 7
53:49 
17
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Pipíška, Jan1. Laura Lacková, 2. Patrícia Gondášová,
18 7 2 9
82:97 
16
kovič, Sarvaš, Jovanovič - Majkút, Budinský,
3. Emma Kyzúrová.
18 7 0 11
72:101 
14
Čákovský, Berky (69. Ilkič) - Trajkovski. Gól:
19 0 0 19
34:184 
0
78. Köböl. ŽK: 90. Grujičič, 34. Jovanovič, 82.
Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať
Kuridze, 44. Berky, 75. Trajkovski, ČK: 90. Ilkič. Ondrejovi Mácsovi, pekárni Halič, MilanoPROGRAM 25. KOLA, 16.6.2019
Rozhodoval: Stanislav Horný. Divákov: 240. vi Forgáčovi, Taurisu Rimavská Sobota, ZŠ
Tuborg - TSV 1995 (Rada), Keram - Hey
M. R. Štefánika, Braňovi Hrdličkovi za po- Taxi (Tantrum), Hornets - Tantrum (Hey Taxi),
TABUĽKA
moc a podporu. A samozrejme našim rodi- Young Boys, OFK Točnica - voľno.
1. Ružomberok „B“ 29 20 5 4
71:23 
65
čom.
Bez nich by to nešlo.
2. Rimavská Sobota 29 17 6 6
50:25 
57
Tešíme
sa, že máme také šachuchtivé deti
SPRAVODAJ Č. 10 ÚMF V LUČENCI
3. Námestovo
29 15 7 7
49:26 
52
a
veríme,
že sa v hojnom počte stretneme aj
4. Zvolen 		
29 14 8 7
34:22 
50
ZO DŇA 27.5.2019
nabudúce.
5. Fiľakovo
29 16 2 11
44:38 
50
• Rada kontumuje zápas 22. kola Young Boys 6. Martin 		
29 14 5 10
57:38 
47
text a foto: Zuzana Gondášová
The Secret 5:0 v prospech domácich. Dôvod:
7. Orav. Veselé
29 12 11 6
46:33 
47
Hostia sa nezišli v predpísanom počte 1+4.
8. Žarnovica
29 13 6 10
45:32 
45
•
Rada
trestá mužstvo The secret pokutou 7 €
SPRAVODAJ Č. 11 ÚMF V LUČENCI
9. Lipt. Hrádok
29 13 6 10
44:37 
45
za
nenastúpenie
na zápas Youg Boys - The
10. Kalinovo
29 10 8 11
34:50 
38
ZO DŇA 3.6.2019
Secret
dňa
26.5.2019.
T: 10.6.2019
11. Lučenec
29 10 6 13
26:39 
36
•
Rada
trestá
mužstvo
The
Secret pokutou 7 €
•
Rada
kontumuje
zápas
23.
kola
The
Secret
12. Krásno
29 8 7 14
29:43 
31
za
nenastúpenie
rozhodcu
na zápas dňa
Keram
0:5
v
prospech
hosti.
Dôvod:
Domáci
13. Podbrezová „B“ 29 6 8 15
38:47 
26
26.5.2019
Keram
Tantrum.
T: 10.6.2019.
sa
nezišli
v
predpísanom
počte
1+4.
14. Poltár 		
29 6 4 19
40:76 
22
•
Rada
odsúhlasila
organizovanie
Superpo•
Rada
trestá
mužstvo
The
Secret
pokutou
15.Lipt. Štiavnica
29 7 1 21
36:75 
22
hára na deň 6.7.2019. Začiatok o 8:00 na
7 € za nenastúpenie na zápas 23. kola The
16. Čadca 		
29 4 4 21
28:67 
16
ihrisku OU služieb v Lučenci. Prihlášky do
Secret - Keram dňa 10.6.2019. T:10.6.2019
*Kalinovu a Poltáru po skončení sezóny odpočítajú po 6 bodov
pohára, ako i na nový ročník boli odovzda• Rada vylučuje mužstvo The Secret zo súťaže.
BUDÚCI PROGRAM, POSLEDNÝ ZÁPAS SEZÓNY
né vedúcim mužstvám dňa 2.6.2019 pred
Dôvod: Mužstvo nenastúpilo po tretí raz na
16.6.2019 o 17:30: Lipt. Hrádok - Lučenec.
zápasom majstrovského stretnutia.
zápas. Výsledky, ako aj góly budú anulované.
text: Ján Šnúrik

1. TSV 1995
2. Keram
3. OFK Točnica
4. Hornets
5. Young Boys
6. Tuborg
7. Hey Taxi
8. Tantrum

text: Marián Šulek predseda ÚMF v Lučenci
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Boľkovský
TEATRO Power fest sa blíži

Už 13. rok bude miestom vojTradičné dejisko bude hostiť
ny konských síl letisko Boľkovce, tento rok 4. kolo Majstrovstiev
situované v tesnej blízkosti Lu- Slovenska v šprintoch áut a močenca. Opäť to bude miesto, kde tocyklov, zaradené do kalendára
srandičky končia, kde sa silné reči Slovenskej asociácie motoristicmenia na skutky a kde sa stretnú kého športu a tiež i Slovenskej moBasketbalový klub CEMERA Pe- panteri (Maďarsko), BK Devils. prívrženci šprintérskych duelov, tocyklovej federácie. Úroveň a poV rámci programu odohrajú ktorí si rýchlu jazdu vychutnáva- čet pretekárov pozitívne ovplyvní
likán Lučenec vás srdečne pozýva
na 24. ročník medzinárodného bas- ženy exhibičný zápas: BK Kar- jú mimo premávky. Šiesteho júla aj skutočnosť, že boľkovský majketbalového turnaja mužov TUR- či Pelikán - SNKK Salgótarján to bude zase veľmi hlasité, za- strák je zaradený aj do maďarskédymené a napínavé, nebudú sa ho šampionátu, kvôli čomu doNAJ „6“ 2019, ktorý sa uskutoční (Maďarsko).
riešiť žiadne euro normy, bude stali preteky názov „Drag Wars
22. júna 2019 od 8:00 v športoto iba o nabúchaných strojoch SK vs. HU“.
vej hale Arena za účasti stálych
text a foto: Karol Kadlubek
a ľuďoch, ktorí ich vedia majNa dráhe si sily zmerajú aj tentímov: BK Cemera Pelikán, BK
strovsky ovládať.
tokrát vozidlá rôznych druhov, od
Ekoltech Krokodíl, BK Ružoví
extrémnych drag mašín, cez vytunené dízláky, upravené pouličné
Judisti Katsuda z majstrovstiev Slovenska s tromi majstrami dvoja štvorkolesové rýchliky, až
sa odhodlala štartovať a vybojovať po luxusné superšporty. Boľkovmedailu. V semifinále nevyšiel boj ská „DRAGLANDIA“ ponúkne fapodľa predstáv Michalovi Varšo- núšikom motoršportu aj tento rok
vi do 38 kg. V boji o bronz ukázal extrémnu koncentráciu konských
svoje kvality, keď získal 3. miesto. síl a bohatý sprievodný program.
Okrem tandemových duelov sa diVšetkým gratulujeme.
váci môžu tešiť na celodennú MoTouto cestou by sme chceli po- toTV show, ktorá ponúkne ukážku
ďakovať sponzorom klubu: Mi- umenia ovládania motocyklov aj
lošovi Kelemenovi, Dušanovi štvorkoliek troma profesionálmi.
Rekšákovi, Martinovi ĽuptákoPopri reve nadupaných motovi, Stanislavovi Pisárovi B6 Slovakia, mestu Lučenec, Nadácii rov si v statickej zóne prídu na
M-Market Lučenec - Marian Šu- svoje aj priaznivci vyleštených
V sobotu 1. júna usporiadal miesta delila jedna zlatá medaila,
fliarsky, Ivimed, s.r.o., Endogyn, unikátnych kúskov. Bude sa tu
Judo klub Bardejov majstrov- ktorú mohol dosiahnuť Andrej
s.r.o., vedeniu ZŠ. L. Novomes- konať 2. kolo seriálu milovníkov
stvá Slovenska mladších a star- Meša. Ten mal najbližšie k víťazkého, Jaroslavovi Tóthovi - Hotel jedinečných áut - Show & Shine
ších žiakov v jude pre rok 2019. stvu, ale čas bol tentokrát na súClavis. Naše poďakovanie patrí aj Slovakia. Vo vyhradenej zóne sa
Boli pripravení, veď absolvovali perovej strane.
rodičom, ktorí sú nám vždy ná- usporiada predstavenie štvorkosilovú časť v posilňovni Max FitM-SR hodnotíme ako výborné
pomocní. Ďalej trénerom Lucii lesových skvostov, fotenie „cars
ness Lučenec u Janka Kómara, a úspešné. Veď zo 44 judo klubov
Balaškovej a Robertovi Rácovi and girls“ aj meranie akustického
za čo mu ďakujeme.
sme skončili na peknom 4. miesza trpezlivosť a cenný čas, ktorý tlaku v rámci seriálu Audio Cup
te. Najkrajší pocit máme zo zístrávia na turnajoch do neskorých Slovakia, takže sú vítaní aj majiCesta za úspechom je veľmi ťaž- kania titulov u Tomáša Dovičivečerných hodín. V neposlednom telia extrémnych aparatúr. Noká. Trom Lučenčanom sa podarilo ča do 46 kg, Adama Šlajferčíka
rade ďakujeme všetkým osobám, vinkou bude zraz vozidiel BMW,
vybojovať titul majster Slovenska do 65 kg a Kristíny Lili Križovej
ktoré nám poskytli a poslali svoje v rámci ktorého budú mať majia trom vicemajster Slovenska pre do 28 kg. Druhé miesto si vybo2% z dane a prispeli nám na chod telia modelov M bezplatný vstup
rok 2019. Je to velikánsky úspech, jovali: Andrej Meša, Simon Maa vyhradené miesto.
judo klubu.
že sa náš malý judo klub doká- tuška a Martina Ľuptáková. Tu
zal znovu presadiť v slovenskej pripomeniem, že Martina mala
špičke. Ako klub nás od druhého zlomený prst a aj napriek tomu
info: www.zrychlenie.sk
text a foto: Martin Ľupták

Basketbalový
TURNAJ „6“
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Tanečníci z Dance Attack
Lučenec idú ako píla

pár Ľubomír Hochvart - Iveta
Hochvartová podali dobrý výV LATINSKOAMERICKÝCH
kon, čo stačilo na 4. miesto v tejTANCOCH
to kategórii.
Mesto Poprad sa stalo dejisNajmladšia seniorská kategória,
kom ďalších majstrovstiev. TenSeniori I, prebiehala v poobedtokrát v tancoch latinskoamericňajších hodinách. Tanečný pár
kých. Dance Attack tu mal početné
Miroslav Nosáľ - Eva Nosáľová
zastúpenie. Hneď v prvej súťaži sa
zatancoval medzi pármi s vyššími
nám predviedli Tomáš Tokár - Sovýkonnostnými triedami dobrý výfia Vinczeová, ktorí sa vo vyššej
kon a obsadili 4. miesto.
vekovej kategórii vôbec nestratili
Posledné zastúpenie mal tanečný
a medzi Juniormi 1 sa umiestnili
klub Dance Attack Lučenec v hlavna 19. mieste.
nej kategórii, v kategórii dospelých.
V kategórii Seniori III sme mali
Csaba Ádám - Nóra Ács tancovazastúpenie v podobe páru Igor Frli výborne, ale predvedený výkon
tús - Beáta Frtúsová, ktorí po fanstačil na 15. miesto, čím si zopatastickom výkone vybojovali zlakovali umiestnenie z roku 2018.
to. Stali sa majstrami Slovenska
pre rok 2019.
text a foto: Dance Attack
Ďalšie zastúpenie sme mali
v kategórii Seniori II. Tanečný
MAJSTROVSTVÁ SR

Najmenší bojovali o cenné
kovy v Bratislave
Csaba Ádám - Nóra Ács
na M-SR v latine.
Predstavujeme vám umiestnenia a úspechy členov úspešného tanečného klubu z Lučenca.
WDSF INTERNATIONAL
OPEN BUDAPEŠŤ 2019
V Budapešti sa konala veľká
medzinárodná tanečná súťaž pod
hlavičkou svetovej tanečnej federácie, na ktorej sa zúčastnili
páry z celej Európy. Reprezentanti nášho klubu a mesta Csaba Ádám - Nóra Ács tiež bojovali v početnom poli, kde sa vôbec
nestratili a obsadili 32. miesto.
GRAND GALA 2019
V Galante sa konala veľmi
atraktívna detská a juniorská
tanečná súťaž pod organizáciou
Petra Modrovského, ktorý je
krstným otcom tanečnej školy
Dance Attack Lučenec. I na tejto
súťaži sme mali zastúpenie. Veľká cena Deti II - Tomáš Tokár
- Sofia Vinczeová - 12. miesto
z 37 párov.
Je to krásny výsledok, keďže
na súťaži sa tancovalo bez rozdielu výkonnostných tried.

WDSF VOSENDORF
OPEN 2019
Naši hosťujúci Seniori II Ľubomír Hochvart - Iveta Hochvartová (hosťujúci z TC Meteor Košice), cestovali na medzinárodnú
súťaž do Rakúska. Po pár mesiacoch nesúťaženia, po dobrom výkone obsadili v kategórii Senior
II 20. miesto.
BREZNIANSKA ČRIEVIČKA
Jeden z našich najmladších párov Peťko Brhlík - Ninka Síkelová sa zúčastnil na svojej prvej
spoločnej súťaži neregistrovaných tanečných párov v Brezne.
A neuveriteľne nás potešili, keď
po úžasnom výkone vo svojej kategórii získali zlatú medailu. Deti
II pokročilí - 1. miesto.

Až deväť medailí sa podarilo získať štrnásťčlennej partii z Junior judo
klubu Lučenec na medzinárodnom turnaji v Bratislave. O prvé cenné kovy
sa postarali najmladší pretekári v kategórii super-mini, ktorí sa zúčastnili len na druhom medzinárodnom turnaji vo svojej športovej kariére.

Sophia Szmudová (do 24 kg)
mala v kategórii štyri súperky,
ktoré zdolala v časovom limite
a raz aj v zlatom skóre a získala
tak zlatú medailu. Richard Sasvári (do 27 kg) prvý zápas prehral, keď začul verdikt rozhodcu
z vedľajšej žinenky na prerušenie
zápasu, čo jeho súper využil. MlaO CENU MESTA ŘÍČANY
dý
Novohradčan v opravách svoje
V ten istý deň tanečný pár Mizaváhanie
napravil a po troch ďalroslav Nosáľ - Evka Nosáľová
ších
výhrach
si vybojoval bronz.
opäť cestoval do Českej repub„V
kategórii
mini Ema Danišová
liky na tanečnú súťaž. A doniesli
(do
30
kg)
suverénne
vyhrala všetky
pre nás veľmi pekné umiestnenie.
tri
zápasy
a
obsadila
prvé miesto.
Seniori I C Štandard - 13. miesto.
V
tej
istej
hmotnosti
prehrala
iba raz
Seniori I C Latina - 4. miesto

Laura Drugdová a získala striebro. Nina Drugdová (do 27 kg) tiež
obsadila striebornú pozíciu. Miška Hanulová (do 38 kg) prehrala
prvý zápas s neskoršou víťazkou
hmotnosti, no ďalšie zápasy suverénne vyhrala, a tak jej môžem
pogratulovať k bronzovému tretiemu miestu, ktoré obsadila po dlhšej
prestávke. Max Mező (do 34 kg) sa
po úvodnej prehre na turnaji neumiestnil,“ povedal tréner Junioru
Michal Bokor.
text: Michal Bokor
foto: Zuzana Halajová Kamenská
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Szabóov
grafický Lučenec
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.

S KÁČEROM na bicykli
Príde aj raper KALI
MAJTE DUŠU NA SPRÁVNOM MIESTE. POMÔŽTE AJ VY!
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, napríklad:
• so slovenským raperom KALIM
• prešovskou kapelou AKUSTIKA
• speváčkou MICHAELLOU
• mladým spevákom SAMUELOM HOŠEKOM
• lučeneckou skupinou TripleR
• lučeneckým FS IPEĽ a detským FS RADOSŤ
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. Na svoju príležitosť čakajú aj predajcovia a remeselníci, ktorí budú prezentovať náš región Novohrad.

Jazdou na bicykli podporíte
krásnu vec. Tešíme sa na čo najvyšší počet cyklistov. Na dvojkolesových tátošoch privítame nielen malých a veľkých, 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.

kurátor:
Majo Marsaj
trvanie výstavy:
od 23.6. do 30.8.2019
adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

Ján Adamove

16:00

arty
bokom
výstava súčasného umenia

23.6.2019

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
• pre vek od 12 až 130 rokov - okruh mestom + výlet do Haliče a späť.

VÁS
POZÝVAJÚ

MUZIKANTSKÝ JULIÁLES
13. júla 2019 od 15:00 na Námestí republiky
Zahrajú kapely rôznych žánrov z Lučenca.
Vstup voľný. Rezervácia stolov v kaviarni
Oxygen Cafe & Bar Lučenec alebo v pivárni Haineken.
24. MEDZINÁRODNÝ Sonda
NOVOHRADSKÝ
FOLKLÓRNY
do autorovho
osobného FESTIVAL
archívu,
ktorý vizualizuje
25. - 28. júla 2019.
V lučeneckom
mestskom amfiteátri
prostredníctvom
neočakávaných
sa predstavia nielen
vynikajúce slovenské
folklórne súbory,
tvarových spojení.
ale aj hostia z Mexika, Portugalska, Severného
Po vernisáži
koncertPoľska
pre Mariána
Vargu:
Osetska - Rusko,
Chorvátska,
a Maďarska.
CESTY, KTORÉ NEVEDÚ DO RÍMA
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Pozvánka na zasadnutie
mestského zastupiteľstva
V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 27. júna
2019 (štvrtok) o 16:00 v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.


Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Miestny odbor
ŽIVENA Lučenec

Obec
ĽUBOREČ

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

29.júna 2019

150 rokov
Živeny
Program:

• Slávnostné služby
Božie – Evanjelický
kostol Ľuboreč o 11:00
• Návšteva múzea
Eleny Maróthy Šoltésovej
• Hudobno - literárne pásmo
Dosť
• ZUŠ Novohradská
2, n.o.
smutná - spev
Dosť
• Vlasto Hrdlička
komédia
smutná
• kapela Duchoňovci
či správa PinkHarmony
komédia
• Konzervatórium
Zvolen
o výskyte
či správa
• Vystúpenie
folklórneho
súboru
trpaslíkov
o
výskyte
FS Dubkáčik Buzitka
trpaslíkov
• Tvorivé dielne
• Stánky s občerstvením a remeselný trh

STANISLAV
ŠTEPKA

STANISLAV
ŠTEPKA

ČO SA
TRPASL
KOMKOM
ČO SNÍVA
SA SNÍVA
TRPASL
UPOZORNENIE:
Ak máte záujem o prepravu
autobusom z Lučenca do Ľuboreči
spred budovy MsÚ 29.6.2019
o 10:30, kontaktujte nás do
21.6.2019 na Mestskom úrade
www.lucenec.sk
v Lučenci č. dverí 147
alebo na 047/43 07 232.

NESPLNENÝ...

Mestské múzeum Lučenec vás pozýva na výstavu „NESPLNENÝ...,“ ktorú usporadúva pri príležitosti 110. výročia narodenia
prvého profesionálneho architekta v meste Lučenec Oskara Winklera. Jeho meno je spojené s realizáciou prvých funkcionalistických polyfunkčných mestských domov v Lučenci. Výstavu slávnostne otvoríme 28. júna 2019 (v piatok) o 17:00 vo výstavných
priestoroch múzea. 

Andrea Moravčíková

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

ČO SA
TRPASL
KOMKOM
ČO SNÍVA
SA SNÍVA
TRPASL
STANISLAV
ŠTEPKA

STANISLAV
ŠTEPKA

ČO SA
ČO SNÍVA
SA SNÍVT

Dosť
smutná
komédia
či správa
o výskyte
trpaslíkov

26. 6. 2019
o 19.30 hod.
19:30hod.
26.26.6.2019
6. 2019 oo19.30
Divadlo
B.
S.
Timravy
Lučenec
Divadlo B.
Divadlo
B.S.
S.Timravy
TimravyLučenec
Lučenec
Dosť
smutná
komédia
či správa
o výskyte
trpaslíkov

26. 6. 2019 o 1
26. 6. 20
Divadlo B. S. Tim

GENERÁLNY PARTNER
Dosť
GENERÁLNY PARTNER
smutná
ALAN AYCKBOURN:
Dosť
STANISLAV
komédia
smutná
ŠTEPKA
Zašmodrchaná zápletka plná nečakaných zvratov od najvychyči správa komédia
o výskyte či správa
tenejšieho
súčasného britského dramatika, autora vyše osemdeVstupné: 16
€ Predpredaj:
MIC, kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk
trpaslíkov
o výskyte
STANISLAV
siatky celosvetovo uvádzaných hier - majstra situačných kométrpaslíkov
ŠTEPKA

Predstavím ťa oteckovi

dii sira Alana Ayckbourna, umožňuje naplno zažiariť brilantným
výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu.

16 | pozvánka / inzercia

Pozvánka na jedinečný umelecký zážitok

Opera 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
28.6.2019 o 21:00 – amfiteáter v mestskom parku

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

