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OD 1.7. DO 31.8.2019
SA UPRAVUJÚ
STRÁNKOVÉ HODINY:
MESTSKÝ ÚRAD
Pondelok
7:00 - 15:00
Utorok 		
7:00 - 11:00
Streda 		
7:00 - 16:00
Štvrtok 		
7:00 - 11:00
Piatok 		
7:00 - 14:00

Úspešné
charitatívne
podujatie
Mesto Lučenec spoločne s TA3
a ďalšími partnermi zorganizovalo charitatívne podujatie
S Káčerom na bicykli. Akcia sa
konala v areáli mestského parku. Občania neváhali a napriek
nepriaznivému počasiu prišli,
aby podporili podujatie.
Lučenecká zbierka bola venovaná pre Dominiku, ktorá má
zdravotné problémy podobne ako
správca Nadácie TA3 Peter Káčer.
„Sme veľmi radi, že nás Peter Káčer druhýkrát poctil svojou návštevou, ale hlavne, že môžeme byť
spoluorganizátormi. Teším sa, že
týmto podujatím môžeme aj my
prispieť možno takému posolstvu
pre všetkých, aby sme stále zostali ľudia a pomáhali tým, ktorí sú
slabší, chudobnejší a majú hendikep,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Pre cyklistov bola nachystaná trať podľa veku. Boli okruhy

pre menšie a staršie deti a pre členom Nadácie TA3 za dobre
každého, kto zvládol trasu do zorganizovanú akciu a hlavne,
Haliče a späť. Do bicyklovania že vybrali práve naše mesto. Ďasa zapojilo 51 zaregistrovaných kujem aj zaregistrovaným cyklisúčastníkov. Zúčastnili sa aj čle- tom za účasť na tomto podujatí,“
novia klubu NovoCK Trial.
prezradil viceprimátor mesta
„Chcel by som sa poďakovať Pavol Baculík.

POKLADŇA MSÚ
Pondelok
7:00 - 14:30
Utorok 		
7:00 - 14:30
Streda 		
7:00 - 15:30
Štvrtok 		
7:00 - 14:30
Piatok 		
7:00 - 13:30
MESTSKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM
Pondelok - Sobota 10:00 - 18:00
Nedeľa 		
14:00 - 17:00
Celé podujatie sprevádzal bohatý kultúrny program so známymi
účinkujúcimi. Ľudí zabávala skupina Akustika, raper Kali, speváčka Michaella, spevák Samuel
Hošek, skupina TripleR i folklórny súbor Ipeľ a detský folklórny
súbor Radosť.
V areáli dostali priestor aj remeselníci a predajcovia z nášho
regiónu Novohrad. Mohli ste si
zakúpiť originálne kúsky ručne
vyrobených šiat, šperkov i domácich pečív.
Popri programoch prebehla aj
charitatívna zbierka oblečenia, do
ktorej sa občania ochotne zapájali, aby pomohli iným. Poďakovanie patrí každému, kto prispel
do tejto zbierky. Oblečenia pre sociálne slabšie rodiny budú distribuovať terénne sociálne a komunitné pracovníčky mesta.
text a foto: Monika Nagyová
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OKIENKO EÚ
Členské štáty sa dohodli
o náhradnom cestovnom doklade EÚ

Z ČINNOSTI ZPOZ

Naši jubilanti

Európska komisia privítala konečné schválenie svojho návrhu na vytvorenie moderného
náhradného cestovného dokladu EÚ zo strany ministrov členských štátov. Od roku 1996
môžu občania EÚ, ktorým počas ich ciest v zahraničí ukradnú pas alebo ho stratia, získať
náhradné cestovné doklady aj na veľvyslanectvách alebo konzulátoch členských štátov EÚ,
ktorých nie sú štátnymi príslušníkmi. StrateTóny polky a klavíra, verše básne i ďakovKontaktujte nás prosím na Mestskom úrané alebo odcudzené pasy tvoria viac ako 60 %
né
slová
zneli
v
sobotu
22.
júna
2019
v
obradde
v Lučenci, oddelenie, školstva, sociálnych
prípadov konzulárnej pomoci poskytovanej
nej
sieni.
Primátorka
mesta
Alexandra
Pivkovecí,
kultúry a športu, kancelária č. dv. 147.
občanom EÚ. Starý formát však nespĺňal mová
a
členovia
Zboru
pre
občianske
záležitosti
derné bezpečnostné normy, ako sú moderné
text: Renáta Libiaková Peržeľová
tlačiarenské techniky alebo ochrana pred ko- pri MsZ v Lučenci pozdravili občanov, ktorí
sa
dožili
významných
jubileí
a
prijali
zverejfoto:
Robert Kozlok - Fotocolor studio
pírovaním prostredníctvom bezpečnostných
nené
pozvanie.
V
sále
sa
stretli
jubilanti
od
hologramov. Niektoré členské štáty ich preto prestali používať. Nový náhradný cestovný 65 do 85 rokov, Lučenčania, ktorí narodeniVYHLÁSENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU
doklad EÚ bude vychádzať z formátu a bez- ny oslávili za posledné mesiace. Medzi nimi
ZÁHRADKU, BALKÓN, OKNO
pečnostných prvkov nálepky pre schengenské náš bývalý spolupracovník Ján Jackuliak ako
Mesto Lučenec v spolupráci s Komisiou
víza. Súčasťou tohto formátu, ktorý sa bude aj ďalší, mnohí z radov Slovenského zväzu teživotného
prostredia, územného plánovaľahko používať, bude aj priestor na potreb- lesne postihnutých, ktorých osobnou účasťou
nia,
výstavby
a verejného poriadku pri Mestné tranzitné vízum a vydať by vám ho mali do podporila predsedníčka základnej organizáskom
zastupiteľstve
v Lučenci vyhlasuje 20.
7 pracovných dní (s niekoľkými výnimkami). cie Lýdia Vargová.
ročník súťaže o Najkrajšiu okrasnú záhradČlenské štáty musia nové pravidlá transpoOpäť sa tak potvrdila dobrá spolupráca ku, balkón, okno.
novať do svojich vnútroštátnych právnych
predpisov do 2 rokov po tom, ako Komisia mesta s organizáciami pôsobiacimi v LučenPODMIENKY SÚŤAŽE
prijme zostávajúce technické predpisy o po- ci a vynikajúce medziľudské vzťahy.
Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto svoĎakujeme, že ste prijali pozvanie. Želáme
žiadavkách na dizajn a bezpečnosť.
jím prístupom k životnému prostrediu navšetkým roky prežité v zdraví a spokojnosti.
pomáha skrášľovať naše mesto. Môžu to byť
Zdroj: ZEK v SR
Ak máte záujem na pôde mesta osláviť svoje
obyvatelia mesta, školy, inštitúcie, ktoré vo
významné životné jubileum, alebo si pripoKontakt:
svojich predzáhradkách alebo okolí pestujú
Europe Direct Lučenec, Radnica,
menúť výročie člena rodiny, jubilejný sobáš,
Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
rôzne druhy okrasných rastlín, kríkov, kvetov
uvítať dieťatko do života, radi pre vás beztel./fax: 047/43 31 513
a starajú sa o svoje areály. Prihlásiť sa môžete
platne pripravíme slávnostné prijatie v obe-mail: europedirect@lucenec.sk
do 31.7.2019 na adrese: Mestský úrad Lučeweb: www.edlucenec.eu.
radnej sieni mesta.
nec - oddelenie dopravy a životného prostredia, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo e-mailom: jarmila.simanova@lucenec.sk

Mladý Európan

V dňoch 12. - 13. júna 2019 zorganizovala v Košiciach Národná asociácia pre rozvoj
podnikania, z poverenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku celonárodné kolo
súťaže Mladý Európan. Po víťazstve v regionálnom kole sa na ňom zúčastnil tím troch
študentov Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. Z jedenástich centier Europe
Direct postúpilo 13 družstiev, ktoré súperili
v troch kolách. Museli zvládnuť klasický vedomostný a vizuálny test a nakoniec vlastnú
prezentáciu predsedajúcej krajiny Rady Európskej únie.
Súťaž prebiehala na pôde Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach v akademickom
prostredí. I napriek vysokým horúčavám a silnej konkurencii sa lučeneckí gymnazisti ako
nováčikovia tejto súťaže dokázali prebojovať
na 4. pozíciu.

text: Jarmila Simanová

NÁVRATKA

Najkrajšia záhradka,
balkón, okno.
MENO A PRIEZVISKO:
ADRESA:
Uvedená akcia bola pre účastníkov podnetná, niesla sa v duchu prináležitosti Slovenska k Európskej únii. Bola dôkazom toho,
že mnoho mladých ľudí sa zaujíma o integračnú politiku Európy a potrebu o nej hovoriť.

KATEGÓRIA:
TELEFONICKÝ KONTAKT:
V LUČENCI DŇA:

text a foto: Soňa Lindušková

PODPIS:
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Výber na pracovnú pozíciu
Mesto Lučenec, zastúpené Alexandrou Pivkovou, primátorkou
mesta, so sídlom: Novohradská č.
1, 984 01 Lučenec vyhlasuje výber
na pracovnú pozíciu ELEKTRIKÁR, prípadne REVÍZNY TECHNIK. Miesto výkonu práce: Mesto
Lučenec – Mestský úrad Lučenec,

oddelenie vnútornej správy. Druh
pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Kritériá s nástupným platom
pre výber zamestnanca na pozíciu Elektrikár, prípadne Revízny
technik nájdete na stránke mesta
Lučenec: www.lucenec.sk

Certifkáty regionálny produkt NOVOHRAD

získali už aj za služby

HLASUJ ZA PROJEKT MESTA LUČENEC

Revitalizácia bludiska v mestskom parku

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 mesiaci máj po prvýkrát vyV ďalšom kole o jeho úspechu už rozhodujete vy - zákazníci HM Teshlásilo združenie Región Neograco Lučenec a HM Tesco Revúca. Stačí, keď v období od 17. júna 2019
diensis Výzvu k predkladaniu žiado 14. júla 2019 vhodíte žetón do hlasovacieho boxu B a tým podpodostí o udelenie značky pre služby
ríte náš projekt. Hlasovací žetón dostanete po zaplatení na pokladni.
stravovacie a služby ubytovacie.
Projekt s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získa v jednotliUdelenie regionálnej značky pre
vých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít potakéto služby je jednou z ciest, ako
čas mesiacov august 2019 až február 2020.
zviditeľniť región, a to ako voči
PODPOR NÁŠ MESTSKÝ PARK V LUČENCI
turistom a návštevníkom, tak aj
voči jeho obyvateľom. Služby musia byť jedinečné alebo tradičné
vo vzťahu k danému regiónu, či
už súvisia s poskytovaním jedla
grafických listov v siedmich kategóa nápojov, alebo súvisia s ubytoriách. Vybrané práce adjustovala
vaním. Poskytovateľ si mohol vyIzabela Najpauerová a citlivo nainbrať, či bude žiadať o jeden spoštalovala diela vo výstavných priestoločný certifikát, alebo či bude
roch mestského múzea. V utorok
žiadať o značku zvlášť pre ubyto18. júna 2019 si v priestoroch lučevacie služby a zvlášť pre reštauneckej radnice, za účasti zástupcov
ráciu, pokiaľ poskytuje obe služmesta a LUKUS prevzali ocenenia
by súčasne. Do výzvy sa zapojili
najúspešnejší 38 súťažiaci. Z rúk vidve aktívne dámy: Katarína Schöceprimátora mesta Pavla Baculíka
nová, Polichno - Ubytovanie na
a vedúcej oddelenia školstva, sociálvčelej farme „Medové týždne“
nych vecí, kultúry a športu Mestskéa Veronika Sanislová, Reštauho úradu v Lučenci Ivany Jasenkovej
rácia AVION v Lučenci so straOlšágovej si prevzali laureáti tohto
vovacími službami - „Tradičné
ročníka ceny a diplomy (výsledkovú
jedlá z Novohradu“.
Vesmír - stále neprebádaný, malistinu nájdete na stránke www.lugicky nás priťahuje svojou rozcenec.sk). Na slávnostnej vernisáCertifikačná komisia dňa
siahlosťou. Vo chvíli, keď svoj zrak
ži riaditeľ LUKUS Tomáš Belko za14.6.2019 posudzovala kvalitu
uprieme k oblohe, vytušíme v diaľbezpečil videoprojekciu ocenených
poskytovaných služieb priamo
ke neznáme priestory, môžeme poprác, zaspievali žiačky Súkromnej
v prevádzkach. Najprv vycestopustiť uzdu svojej fantázie tak, ako
ZUŠ Opatová Terézia Svetlíková,
vala do Polichna, kde hodnotisúťažiaci 22. ročníka celoslovenLea Fehérová s klavírnym doprola splnenie kritérií jedinečnosti
skej a 15. ročníka medzinárodnej
vodom Kataríny Ďalokovej.
pre služby priamo v ubytovacom
výtvarnej súťaže Szabóov graficZáver patril poďakovaniu účastzariadení Kataríny Schönovej.
ký Lučenec. Práve vesmír bol téníkom súťaže, rodičom i pedagóPridanou hodnotou ubytovania
mou na rok 2019 a rôznymi techgom, organizátorom a ďalším priazv tradičnom domčeku je zážitok
nikami lynoritom, suchou ihlou,
nivcom umenia. Už teraz sa tešíme
z prezentácie včelej farmy, ktomonotypiou, či kombinovanými
na pokračovanie v roku 2020. Prirú manželia Schönovci ponúkagrafickými technikami zachytili
mátorka mesta Lučenec Alexandra
jú. Malebné vidiecke prostredie,
mladé talenty, ale aj dospelí súťaPivková vyhlásila ďalší ročník súťaútulný vidiecky domček, čerstvý
žiaci nekonečnosť univerza.
že s podtitulom SVETLO.
vzduch a včelín za rozľahlou záV máji zasadla odborná porota
hradou sú zárukou príjemného
v zložení Dušan Krnáč, Kinga Szatext: Renáta Libiaková Peržeľová
pobytu
pre všetkých klientov. Za
bó, Andrea Németh Bozó a hodnofoto: Monika Nagyová
záhradou je okrem rozľahlého
tili viac ako dve stovky doručených

Nekonečnosť univerza

Okamih pri odovzdávaní
certifikátov, zľava Alexandra
Pivková, Katarína Schönová,
Svetlana Matúšková, Veronika
Sanislová.
včelína i stanovište Timravinho
náučného chodníka. Po posúdení
sa komisia presunula do Lučenca
k Veronike Sanislovej do stravovacieho zariadenia AVION. Rodinná reštaurácia ponúka svojim
zákazníkom predovšetkým domácu kuchyňu a tradičné regionálne
jedlá. Tu ich pripravujú prevažne z regionálnych surovín. V jedálničku nájdete aj tradičné jedlá
sklárov z Novohradu. Zákazníci si
voňavé špeciality môžu vychutnať
v útulnom prostredí reštaurácie
s veľmi príjemnou a dôvtipnou obsluhou. Obidve zariadenia kritériá potrebné pre získanie regionálnej značky splnili a získali pre
svoje služby certifikát „Regionálny produkt NOVOHRAD“.
Počas spomienkového dňa na
„zlaté časy korzovania – Zlatouličnícke tradovanie“, ktoré sa konalo
20.6.2019, slávnostne odovzdala
obidvom dámam certifikáty Regionálny produkt NOVOHRAD
predsedníčka združenia Región
Neogradiensis Alexandra Pivková. Na podujatí v Zlatej uličke sa
prezentovali aj ďalší naši úspešní výrobcovia a remeselníci. Ich
produkty si korzujúci zlatouličníci mohli počas celého dňa zakúpiť
i ochutnať. Najbližšiu výzvy zameranú na certifikáciu produktov
plánuje združenie vyhlásiť v jeseni.
Už teraz mnohí remeselníci a výrobcovia avizujú, že sa do výzvy
chcú zapojiť.
text: Henrieta Čemanová
foto: Monika Nagyová

4 | spravodajstvo
Katastrofa na cestách:
prevencia končí, nastupuje represia

Policajné foto z dopravnej nehody v Opatovej,
pri ktorej zahynuli dve osoby.

150 ROKOV ŽIVENY
Mesto Lučenec a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci, Miestny odbor Živena Lučenec a obec Ľuboreč vás pozývajú na
kultúrno - spoločenské podujatie - pamätný
deň s Elenou Maróthy Šoltésovou pri príležitosti 150. výročia vzniku ŽIVENY, spolku
slovenský žien.
Program 29. júna 2019
• Slávnostné služby Božie - Evanjelický kostol Ľuboreč o 11:00 • Návšteva múzea Eleny
Maróthy Šoltésovej • Hudobno - literárne
pásmo • ZUŠ Novohradská 2, n.o. • Vlasto
Hrdlička - spev • kapela Duchoňovci • Konzervatórium PinkHarmony Zvolen • Vystúpenie folklórneho súboru FS Dubkáčik Buzitka
• Tvorivé dielne • Stánky s občerstvením a remeselný trh
Odchod autobusu z Lučenca do Ľuboreči je 29. júna o 10:30 spred Mestského úradu v Lučenci.

Nekompromisný prístup k narušiteľom cestdopravnú nehodu, 2 mŕtvi, 1 osoba ťažko
zranená, 2 osoby ľahko zranené, nafúkal
nej premávky, využívanie hornej hranice satext: Renáta Libiaková Peržeľová
2,5 promile alkoholu
dzieb pokút a maximum policajných zložiek
BBSK - NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA
v teréne. To je časť opatrení, ku ktorým pri- • 19:54, 33-ročný muž z Dúbravice, kontrooznamuje otváracie hodiny knižnice v terstúpila polícia v súvislosti s uplynulým tralovaný v Banskej Bystrici, nafúkal 1,33 promíne
od 1.7. do 31.8.2019
mile alkoholu
gickým týždňom na cestách a výsledkami náOddelenia
beletrie a náučnej literatúry
slednej policajnej akcie. Opatrenia potrvajú, • 21.14, 35-ročný muž bytom Nová Ves, konPondelok
- piatok: 8:00 - 16:00
kým sa situácia v cestnej premávke nezlepší.
trolovaný v mieste bydliska, nafúkal 2,33
Sobota:
Zatvorené
Na tlačovej konferencii o tom 25. júna 2019
promile alkoholu
Oddelenie literatúry pre deti
informovali viceprezident Policajného zboru
22. JÚN
Pondelok - piatok: 7:30 - 15:30
(PZ) Róbert Bozalka a riaditeľ odboru doprav- • 1:32, 28-ročný muž z Čekanoviec, kontroSobota:
Zatvorené
nej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský.
lovaný v mieste bydliska, nafúkal 1,35 proPrehľad knižných noviniek a svoje čitateľské
mile alkoholu
Brutálny týždeň: 2 mŕtvi, 1 osoba ťažko
konto si môžete prezrieť na web sídle: www.
•
15:45,
33-ročný muž z Detvy, vo Zvolene
zranená, 11 obvinených vodičov!
nklc.sk: Katalógy: DAWINCI, alebo na adrespôsobil dopravnú nehodu, 1 osoba zraneV 25. týždni polícia v Banskobystrickom
se: lucenec.kniznice.net:8080
ná, nafúkal 3,1 promile alkoholu
kraji zistila 59 „alkoholov“. Z toho 11 vodiBBSK - NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA
23. JÚN
čov bolo obvinených z prečinu ohrozenia pod
s finančnou podporou Banskobystrického
vplyvom návykovej látky. Najhorší bol víkend, • 0:18, 42-ročný muž z Detvy, kontrolovasamosprávneho
kraja zrealizovala v I. polroný v Detve, nafúkal 1,65 promile alkoholu
kedy od piatku večera (21.6.) do nedele obeku
2019
nákup
655
knižničných jednotiek vo
da (23.6.) 8 vodičov nafúkalo viac ako jedno • 8:18, 45-ročný muž z Banskej Bystrice, konvýške
6
359,35
€.
trolovaný v Tajove, nafúkal 1,21 promile
promile alkoholu. Dvaja vodiči pod vplyvom
•
10:22,
35-ročný muž z Fiľakova, kontrolova- OZNAM
alkoholu zavinili dopravnú nehodu a 6 boli
ný
medzi
Kremnicou a Hornou Vsou, nafúOznamujeme všetkým našim klientom, že
náhodne zastavení a kontrolovaní policajnou
kal
1,52
promile
alkoholu.
od
17.6.2019 je kancelária FÉNIX združenia
hliadkou. Žiaľ, došlo aj k stratám na životoch.
na
ochranu a presadzovanie ľudských práv
Výsledky sú alarmujúce.
presťahovaná
na adresu (zároveň korešpon21. JÚN 2019
text: Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ SR
denčná
adresa):
FÉNIX združenie na ochra• 18:40, 64-ročný muž z Lučenca spôsobil na
a Ján Šnúrik foto: polícia
nu
a
presadzovanie
ľudských práv, KomenGemerskej ceste v Opatovej, časť Lučenec
ského 2, 984 01 Lučenec.
Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je
INTERAKTÍVNY WORKSHOP
TIRÁŽ
potrebné zabočiť na rohu pri DM drogérii,
Centrum podpory regionálneho rozvoja kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom.
Vydáva mesto Lučenec Novohradská 1, 984
01 Lučenec, IČO: 00316181. EV 3986/10. ISSN
okresu Lučenec vás pozýva dňa 3. júla 2019 Kancelária sa nachádza v 1. vchode od Ma13389564, Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144
od 10:00 do 14:00: Hodnotové reťazce na sarykovej ulice.
Telefón: 047/430 72 34, e-mail: mestskenovirozvoj regiónu. Interaktívny workshop zany@lucenec.sk Redaktori: Ján Šnúrik, jan.
Osobné stretnutie je potrebné si dohodsnurik@lucenec.sk, M. Nagyová, monika.na- meraný na oboznámenie sa s témou hodno- núť vopred na telefónnom čísle 0915 273 824!
gyova@lucenec.sk Sadzba: Peter Kollár, gra- tových reťazcov WealthWork so skutočnými
Kontakty: 0908 141 538, 0908 141 540, mail:
fik@lucenec.sk Tlač: mafraprint, Turyna Petr,
príkladmi z regiónu. Podnikanie vo vidieckych kancelaria.fenix@gmail.com.
+420 734 517 178
oblastiach: aké sú fázy vývoja a druhy kapiAutorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, fotoViac informácií nájdete na:
tálu, ktorými disponujeme? Odpovede vám
grafií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné
www.fenixzdruzenie.sk
poskytne americká lektorka Blanca Surgeon.
spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť
Miesto konania: Zasadacia miestnosť,
www.facebook.com/fenixzdruzenienaochraalebo aj neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.
Okresný úrad, Námestie republiky 26, Lučenec. nuapresadzovanieludskychprav
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V Lučenci si zmeralo sily trinásť
zdravotníckych škôl

„Aké bežné... Človek, potrebuje pomoc a nik nepomáha. Nechcú, nevedia, boja sa.“

Najviac bodov získali Lučenčania,
ktorí v zmysle štatútu získali
paralelné prvé miesto.

je pád lešenia pri zatepľovaní budovy, výbuch plynu v dielni, zrážka
Takto zneli úvodné slová pri auta s motocyklom a športový i dootvorení 14. finále súťaže v prvej máci úraz. Doplňujúce boli stanopomoci. 5. júna 2019 sa ško- vištia šikovnosti a telesnej zdatnosly stretli v areáli Strednej zdra- ti. Nechýbal ani elektronický test.
votníckej školy (SZŠ v Lučenci)
„Zimomriavky mi behali po celom
a v mestskom parku.
tele. Ja by som asi nič nedokázal spraPre súťažiacich bolo pripravených viť. Toto by mal vidieť a zažiť každý.
5 stanovíšť simulujúcich nehody, ako Takto má vyzerať súťaž,“ aj takéto

Záchranári z okresu v akcii
V utorok 7. mája 2019 sa v priestoroch futbalového štadióna v Tomášovciach uskutočnil 21. ročník okresného kola súťaže mladých
záchranárov CO okresu Lučenec. Súťaž organizoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Lučenec. Do súťaže sa zapojili žiaci zo ZŠ L. Novomeského Lučenec, ZŠ s MŠ Halič (dve družstvá),
ZŠ Haličská 7 Lučenec (dve družstvá), ZŠ M. R. Štefánika Lučenec,
Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca Lučenec, Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho Lučenec (dve družstvá) - spolu 9 súťažiacich družstiev. Najlepšie sa darilo žiakom ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec „A“.

bezprostredné reakcie dostávala
škola od divákov súťaže. V hodnotení súťaže boli bodové rozdiely
minimálne. Jedenásť slovenských
družstiev nakoniec porazilo jediné
družstvo z Čiech - SZŠ Brno. Viac
bodov získali len Lučenčania, ktorí v zmysle štatútu získali paralelné
prvé miesto. Na 2. mieste skončila Žilina a 3. Topoľčany.

Súťaž mladých
zdravotníkov

Aj touto cestou sa chceme poďakovať za finančnú podporu sieti nemocníc Svet zdravia, BanskoJednou z úloh Slovenského Čerbystrickému samosprávnemu kraju veného kríža (SČK) je výučba prvej
a mestu Lučenec. Osobitné poďa- pomoci. Územný spolok SČK v Lukovanie patrí porotcom profesio- čenci 10. mája 2019 opäť po roku
nálnym záchranárom zo záchrannej usporiadal súťaž mladých zdravotzdravotnej služby FALCK, AUTO- níkov pre mladších a starších žiaLAKu Hriň, s.r.o., za poskytnutie kov základných škôl (ZŠ) z okresov
havarovaného vozidla, sklárňam Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Na
SONE crystal Poltár za krásne ví- súťaži sa zúčastnilo spolu 34 družťazné poháre, lučeneckej poboč- stiev - 170 žiakov.
ke SČK za maskovanie. Špeciálne
Žiaci súťažili v 5-členných družpoďakovanie patrí aj zamestnan- stvách, kde si v jednotlivých disciplícom a žiakom lučeneckej zdravot- nach preverili teoretické vedomosti
níckej školy.
o Červenom kríži, zdravotnícke vedomosti a vedomosti o darcovstve
text a foto: Miroslav Sekula,
krvi. Medzi družstvami nechýbali
Katarína Drugdová
ani žiaci Špeciálnej ZŠ v Lučenci. Pri
sledovaní ich výborných pohotových
reakcií pri riešení úloh sa nám tisli
Marco Matúška, Filip Ficka, Do- slzy do očí. Za prípravu žiakov patrí
rota Strapková a Ema Fungáčová. poďakovanie pedagógom všetkých
Tretie miesto získala Súkromná zúčastnených škôl, ktorí venujú svoj
ZŠ s MŠ DSA, Nám Kubínyi- čas a energiu tejto záslužnej činnosti,
ho, Lučenec „A“ v zložení Oliver ako i zdravotníkom Všeobecnej neNovák, Samuel Magera, Viktória mocnice s poliklinikou LC, záchraMatušková a Martina Čvikotová. nárom z Rýchlej zdravotnej pomoci Lučenec a dobrovoľníkom, ktorí
Poďakovanie patrí súťažiacim sa zaslúžili o dobrý priebeh súťaže.
a ich pedagógom, ktorí nad rámec Poďakovanie patrí aj riaditeľstvu
svojich povinností venovali svoje Strednej zdravotníckej školy v LC
úsilie a voľný čas príprave na sú- a jej študentom, ktorí vierohodne
ťaž. Poďakovať treba obci Tomá- simulovali jednotlivé poranenia na
šovce so starostom Jánom Miču- stanovištiach.

Mladí záchranári civilnej ochrany - žiaci základných škôl „bodom, ktorý svojou ústretovosťou
VÝSLEDKY
jovali“ v tradičných súťažných
vytvorili perfektné podmienky pre
I. stupeň ZŠ mladší žiaci: 1.
disciplínach, ako pohyb a pobyt
priebeh súťaže. Ďalej treba poďa- miesto - ZŠ M. R. Štefánika, LC, 2.
v prírode, hasenie malých požiakovať aj sponzorom, ktorí na sú- ZŠ Nenince, okr. VK, 3. ZŠ Modrý
rov, streľba zo vzduchovky, veťaž
prispeli vecnými a finančný- Kameň, okr. VK.
domostný test a civilná ochrana
mi
príspevkami:
Stavoúnia, a.s.,
II. stupeň ZŠ starší žiaci: 1. ZŠ
obyvateľstva. Popri správnom
Lučenec,
PRP
Tomášovce,
SHR M. R. Štefánika, LC, 2. ZŠ Slobody
postupe pri telefonovaní na linNajlepšie sa darilo
Z. Ďurčík, NCRC Nosáľ, Revúca. 2, PT „A“, 3. ZŠ Slobody 2, PT „B“.
ku tiesňového volania 112 preu- žiakom ZŠ Haličská
Mladí zdravotníci dokázali, že pokazovali zručnosti pri ukážkach
cesta 7, Lučenec „A“.
skytnutie prvej pomoci je nielen prisprávneho ošetrenia úrazov. VePOZNÁMKA
domostné testy overili ich teore- ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec „A“
Fotogalériu z podujatia nájde- rodzenou (morálnou) povinnosťou
tické vedomosti z oblasti civilnej v zložení Samuel Kovalčík, Jakub te na webe: https://www.zonera- každého občana, ale aj povinnosťou,
ochrany, dopravy, protipožiarnej Čikoš, Soňa Garajová, Martina ma.com/OKRLC/Album/5290191 ktorá vyplýva zo zákona o starostlivosti o zdravie ľudí.
ochrany a zdravotníckej prípravy. Mišove. Druhé miesto obsadil koTýchto náročných úloh sa najlep- lektív zo ZŠ M. R. Štefánika, Hatext a foto: Ervín Jakubec
text: Anna Pálešová foto: Ján Šnúrik
šie zhostili za okres Lučenec žiaci ličská cesta 8, Lučenec v zložení

6 | školstvo
SOČ-ka na našej zdravotke

Tradične každý školský rok sa
naši tretiaci menia na malých
vedcov. Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo prehliadky
Stredoškolskej odbornej činnosti.
Zúčastnili sa na ňom žiaci 3. ročníka s deviatimi prácami. Zhotovovanie prác bolo namáhavé,
často plné emócií ako zúfalstvo
a beznádej, ale vďaka našim skvelým konzultantom sme to zvládli.
Už nás čakala iba obhajoba našej
práce pred porotou, ktorú tvorili
naše učiteľky: Miroslava Sekulová,
Lívia Bolčová a Mária Pápaiová.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO vydal najnovší rebríček najlepších základných a stredných škôl Slovenska.
Hodnotenie SOŠ je vypočítané na
základe výsledkov externej časti
a písomnej formy internej časti
maturitných skúšok, mimoriadnych výsledkov žiakov a nezamestnanosti absolventov. Mimoriadne výsledky žiakov sú v oboch
prípadoch reprezentované obTejto časti sme sa báli asi všetci jemom finančných prostriedkov
najviac, ale nakoniec to nebolo pridelených školám na základe
až také hrozné a zvládli sme to. dosiahnutých mimoriadnych výSúťažili sme s prácami z odborov sledkov žiakov vo vybraných súzdravotníctvo, psychológia a pe- ťažiach, predmetových olympiádagogika, geografia a voľný čas. dach, medzinárodných projektoch
Na záver by sme sa chceli poďa- a programoch.
kovať našim konzultantom za ich
V rámci Banskobystrickéochotu, trpezlivosť, cenné rady ho samosprávneho kraja patrí
a jednoducho za všetko.
text a foto: Natália Molnárová,
Natália Markotánová 3. A

Zelená škola - OUI Lučenec
Odborné učilište internátne na Haličskej ceste č. 80 v Lučenci je zapojené už 10 rokov v najväčšom vzdelávacom ekoprograme na svete,
ktorý sa volá Zelená škola. V programe sme získali v roku 2011 ako
prvá škola svojho typu na Slovensku medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku siete Eco-Schools.

V Zelenej škole realizujeme dlhodobé, praktické a vzdelávacie
aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie
školy a jej okolia. V posledných
dvoch školských rokoch sme sa
v programe venovali téme Potraviny. Žiakov sme učili ako si
správne vyberať lokálne a sezónne potraviny, informovali sme ich
o dopade potravín na zdravie človeka. Ukázali sme im cestu k zodpovednej spotrebe, naučili sme ich
čítať etikety a označenia potravín.
Naučili sme ich pripravovať jedlá
zo zdravých a tradičných surovín.

Obchodná akadémia získala
v hodnotení INEKO znova prvenstvo
Obchodnej akadémii v Lučenci
opäť 1. miesto, na čo sme patrične hrdí. Toto krásne umiestnenie vnímame ako ocenenie našej
snahy o neustále skvalitňovanie
prípravy našich žiakov. Dosiahli sme koeficient 7, čo znamená
„škola s veľmi dobrými výsledkami“.
V rámci celého Slovenska sme sa
umiestnili na peknom 20. mieste.
Za tento úspech patrí vďaka všetkým zamestnancom školy, ktorí
každý deň obohacujú mysle žiakov svojimi vedomosťami. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom
za reprezentáciu našej školy na
rôznych súťažiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
text: Edita Gálová

NAŠI NAJLEPŠÍ – úspešní riešitelia
predmetových olympiád
Nadané, šikovné a úspešné deti z okresu Lučenec sa 21. mája
2019 stretli v Centre voľného času v Lučenci, aby si prebrali diplomy a ceny za výborné výsledky v predmetových olympiádach.

že niektorí svoje vedomosti preukázali aj vo vyšších kolách (krajské, celoslovenské) a okres Lučenec úspešne reprezentovali.
„Naše Centrum voľného času organizačne
zabezpečuje priebeh okresV areáli školy sme založili záných
kôl
predmetových olympiád,
hradku, kde praktizujeme ekolopripravujeme
podklady a materiály,
gické hospodárstvo a pestujeme
aby
sa
okresné
kolá uskutočnili bez
si vlastné potraviny, či už zeleniproblémov.
Ďalšiu
púť našich víťanu, alebo ovocie. Na tému potrazov
do
postupových
kôl sleduje ich
vín sme sa naučili pozerať nielen
vysielajúca
škola,“
povedala
riadizo zdravotného, ale aj z hľadiska
teľka
CVČ
Lučenec
Jana
Murgašová.
etického a environmentálneho.
Ceny odovzdávala Svetlana SarV týchto dňoch nás čaká závevašová
- predsedníčka Okresného
rečné hodnotenie programu po
výboru
matematickej olympiády
ďalších dvoch rokoch, tak dúfaNAŠI NAJLEPŠÍ, umiestnení v Lučenci a Ivana Jasenková Olšáme, že si certifikát Zelená škola
na prvom, druhom a treťom mies- gová - vedúca Oddelenia školstva,
znovu obhájime.
te v rámci predmetov a vekových sociálnych vecí, kultúry a športu
kategórií, sú každoročne ocenení Mestského úradu v Lučenci, ktoVďaka programu Zelená škola
za svoju šikovnosť a múdrosť. Na rá na slávnostnej recepcii popriapozitívne ovplyvňujeme nielen
prípravu obetujú svoj voľný čas, la všetkým oceneným veľa zdravia
životné prostredie, ale aj medzipretože vedomosti, získané počas a šťastie na dobrých pedagógov.
ľudské vzťahy a atmosféru v škole
vyučovacích hodín sú nepostaču- Pri dosahovaní úspechov nestačí
prostredníctvom spolupráce žiajúce vzhľadom na náročnosť jed- len talent, ale aj vytrvalosť, trpezkov a zamestnancov školy na sponotlivých predmetov (matematika, livosť a podpora rodičov.
ločných cieľoch.
fyzika, chémia, dejepis, geografia, biológia). Výborné výsledky
text: Ján Šnúrik
text: Eva Hukkelová
neprichádzajú samé. Je to vizitka
foto: Jana Murgašová
detí, učiteľov a rodičov. Sme hrdí,
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Kreslenie na asfalt

MATEJ TÓTH opäť u nás

KRESLÍM KOLO GUĽATÉ A V ŇOM OČI OKATÉ...
ČIARKA NADOL - NOS JE TO, ÚSTA IDÚ TADETO...
škôlky privítali kamarátov z MŠ
Rúbanisko II/2, MŠ Karola Supa
48 a ZŠ L. Novomeského. Kreslili
na tému Ja a môj kamarát.
Porota (E. Balašková, M. Kolibiarová, A. Moravová ) sa jednoznačne zhodla na víťazoch:
1. miesto Samko Romaňák (MŠ
Rúbanisko II/ 2) a Tamarka Moravová (MŠ Rúbanisko I/16), 2.
miesto Peťka Čemanová (MŠ Rúbanisko I/16), 3. miesto Zojka Tomeková (ZŠ Novomeského).

Vo štvrtok 13.6.2019 sa v Materskej škole na Rúbanisku I/16
v Lučenci stretli najmladší výtvarníci, aby si zmerali sily v kreslení kriedami na asfalt. Deti z našej

Za organizáciu ďakujeme učiteľke Erike Balaškovej a za pekné
ceny sponzorovi súťaže - Hotelu P7.

text a foto: Lívia Rapcová

Škôlkari v škole v prírode

Deti z Materskej školy na Ulici
partizánskej, sovičková a lienková
trieda, prežili prvý júnový týždeň
v príjemnom prostredí Nízkych
Tatier. V dedinke Bystrá na chate Limba strávili päť krásnych dní
bez rodičov. V bohatom programe nechýbala návšteva Bystrianskej jaskyne, plávanie, návšteva
wellnes, opekanie, túra na Tále.
Deti si vyskúšali tiež lezenie na
horolezeckej stene záchranárskej Horskej chaty. Pripravené
boli rôzne hry, súťaže a hľadanie

pokladu s animátormi. Cestou domov deti navštívili Čiernohronskú
železničku, previezli sa na vláčiku,
prešli skanzen vo Vydrovej doline a na záver ich čakalo prekvapenie: bryndzové halušky.
Šťastné a zdravé deti pricestovali domov. Poďakovanie patrí
ich učiteľkám Evke, Svetke, Lenke a Ľubke.
text a foto: rodič: L. Kamenská

V pondelok 27. mája 2019 do Základnej školy M. R. ŠTEFÁNIKA
Haličská cesta 8 Lučenec zavítala vzácna návšteva. Majster sveta
v chôdzi i olympijský víťaz Matej Tóth prišiel „skontrolovať“, povzbudiť a motivovať tréningové skupiny Športovej Akadémie Mateja Tótha organizované na našej škole. Multifunkčné ihrisko zaplnili nielen členovia akadémie, ale aj žiaci prvého stupňa školy.
Matej deťom predstavil svoju projekt pre deti predškolského
športovú cestu za vrcholom kariéry a mladšieho školského veku. Poa porozprával rôzne zaujímavosti núka kvalitnú voľnočasovú aktivizo života športovca, napríklad, že tu v podobe pravidelných športopočas 20 rokov trénovania a sú- vých tréningov s prepracovanou
ťaženia zničil až 200 tenisiek. Čo metodikou. Malí športovci navneprezradil sám, opýtali sme sa števujú tréningy jedenkrát alebo
ho my. Žiaci mali možnosť týždeň dvakrát do týždňa a športujú pod
vopred napísať akékoľvek otázky, vedením vyškolených trénerov.
ktoré nám vtipne a bezprostredne zodpovedal. Dozvedeli sme sa
Cieľom tréningového progranapríklad, že rád varí zdravé jedlá, mu športovej akadémie je vytvomá psa, bez knihy sa nezaobíde, riť a zdokonaliť pohybový základ
aké predmety v škole obľuboval detí pomocou všestrannej atletica zaskočili sme ho otázkou, kto- kej prípravy, vytvoriť motorický
rú krajinu by ešte chcel navštíviť. a funkčný potenciál s dodržaním
Pokračovali sme „kolečkom a rešpektovaním špecifických záchôdze“, kde nám Matej vysvetlil konitostí a zásad vývoja dieťaťa, vytechniku tejto atletickej disciplí- užívať inovatívne metódy, v ktony: „Akože idete do mesta, len za- rých tvorcovia programu skĺbili
pojíte ruky, nohy vystriete a kýva- najnovšie poznatky zo športového
te bokmi...“
tréningu detí s poznatkami z fyŠtafetu chôdze odštartovali naj- zioterapie, vývojovej kineziológie
mladší členovia športovej akadé- a detskej psychológie. Táto jedimie škôlkari a postupne sa pre- nečná kombinácia cvičení vyvostriedali prváci, druháci, tretiaci lá v detskom organizme celý rad
a ukončili štvrtáci. Všetkým asis- zmien, ktoré umožňujú lepšiu
toval samotný Matej, niektorí ho reakciu organizmu na zaťaženie.
aj predbehli. Na záver ho všetci Učitelia aj žiaci ďakujú za návšteodmenili veľkým potleskom. Celá vu a želajú vzácnemu hosťovi veľa
akcia sa nezaobišla bez autogra- úspechov v ďalších súťažiach. Temiády a fotografovania.
šíme sa na ďalšiu návštevu.
Športová Akadémia Mateja
Tótha je jedinečný celoslovenský

text: Zuzana Fungáčová

8 | kino apollo

kino Apollo

NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

3.7.201917:00

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

Hudobný júl

Do júlového programu sme zaradili:

Hudobnoživotopisné filmy

Rocketman (4.7. a 11.7. o 17:00
a 19:00), Yesterday (18.7. a 25.7.
o 19:00), Dežo Ursiny 70 (19.7
o 17:00), či Bohemian Rhapsody (19.7.o 19:00), ale aj premiéru
slovenského filmu Loli Paradička - Východ, Láska, Peňeži (od
18.7.), premiéru dokumentárnohudobného snímku Pavarotti
(od 10.7.).

Životopisné drámy

Životopisná romantická dráma
o brankárovi Manchestru City
Berta Trautmanna - Brankár
(12.7. o 19:00). Uvádzame
tiež životopisnú drámu
jedného z najznámejších
a najmilovanejších masových
vrahov Teda Bundyho - Ted
Bundy: Diabol s ľudskou tvárou
(12.7. o 17:00)

Európske filmy za euro

Pre júl sme vybrali tri tituly
z ponuky Asociácie slovenských
filmových klubov v projekte
„Európske filmy za euro“ - Príbeh
lesa (3.7. o 19:00), Hon (17.7.
o 19:00), Studená vojna (31.7.
o 19:00).

S maďarským dabingom

X-Men: Dark Phoenix (4.7.
o 19:00 a 10.7. o 17:00), Ted
Bundy: Diabol s ľudskou tvárou
(24.7. o 19:00), rozprávka
Tajný život maznáčikov 2 (17.7.
o 17:00).

Filmy pre deti

Príbeh zvieratiek z farmy
Veľký zlý lišiak a iné príhody (3.7
o 17:00), nádherne animovaný
príbeh Pieseň mora (31.7.
o 17:00).
text: Diana Lajzová

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

FRA/BEL - 2017 - 83 min. 2D - animovaný - slovenský
dabing - uvádza ASFK
Vidiek nie je vždy taký pokojný, ako sa zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre trojicu
kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na
bociana; či kačka, ktorá chce byť
Santa Clausom.


4€

3.7.201919:00

EURÓPSKE FILMY ZA
EURO FK: PRÍBEH LESA
(Les Saisons)

FRA - 2015 - 97 min. - DCP
- dokumentárny film - slovenský dabing - uvádza ASFK
Divoká príroda z prvej ruky
Po úchvatných dokumentoch
Putovanie vtákov a Oceány prichádza dvojica Jacques Perrin
a Jacques Cluzaud s Príbehom lesa.

1€



4.7.201917:00
11.7.201919:00
ROCKETMAN

USA/UK - 2019 - 120 min. 2D - životopisný hudobný slovenské titulky - uvádza
Cinemart
Rocketman je hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z najúspešnejších hudobníkov súčasnosti. Elton John
vždy spieval ako boh, obliekal sa
ako nikto iný predtým a žil ako
pravý rocker.


15

5€

4.7.201919:00
10.7.2019 
17:00

X-MEN: DARK PHOENIX
(Dark Phoenix)

USA - 2019 - 114 min. - 2D akčný/fantasy - MAĎARSKÝ
DABING - uvádza Cinemart
X- Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných radov (Jean Grey).
Počas vesmírnej záchrannej misie Jean takmer zomrie.


12

5€

10.7.201919:00
11.7.201917:00

17.7. 2019

UK/USA - 2019 - 114 min. 2D - dokumentárny/hudobný - originál verzia - uvádza
Bontonfilm
Všeobecný i intímny filmový pohľad na život, prácu a osobu opernej legendy Luciana Pavarottiho.

DEN - 2012 - 111 min. - 2D dráma - české titulky - uvádza ASFK
Vrcholná psychologická dráma dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga, (spoluzakladateľa hnutia Dogma 95) prináša
príbeh štyridsaťročného Lukasa, ktorý sa nedávno rozviedol.

PAVAROTTI



12

5€

12.7.201917:00 (CZ titulky)
24.7.201919:00 (HU dabing)
TED BUNDY: DIABOL S
ĽUDSKOU TVÁROU (Extremely Wicked, Shockingly
Evil, and Vile)

USA - 2019 - 108 min. - 2D dráma/životpisný/krimi - maďarský dabing/české titulky
- uvádza Bonton film
Príbeh jedného z najznámejších a najmilovanejších sériových
vrahov histórie, Teda Bundyho.
Prekvapivým rozprávačom strhujúceho filmu je Bundyho priateľka, ktorá s ním v čase vrážd
žila pod jednou strechou a o jeho
hrôzostrašnej činnosti nemala
ani potuchy.


15

5€

12.7.201919:00
BRANKÁR (Trautmann)

UK/GER - 2018 - 120 min. - 2D
- životopisný/romantický - české titulky - uvádza Film Europe
Film Brankár prináša dramatický životný príbeh legendárneho futbalistu Manchester City
Berta Trautmanna, ktorý sa v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu nemeckému pôvodu.


12

17.7.2019 

2€
17:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 (The Secrete Life
of Pets 2)

USA- 2019 - 86 min. - 2D animovaný - MAĎARSKÝ DABING - uvádza CinemArt
Teriér Max sa horko ťažko vyrovnal so skutočnosťou, že nie je
jediným obľúbencom svojej paničky Katie, a už sú na obzore
ďalšie nečakané zmeny.


5€

19:00

EURÓPSKE FILMY ZA
EURO - FK: HON



12

1€

18. a 24.7.2019 
17:00
25.5.201919:00
LOLI PARADIČKA

SR - 2019 - 89 min. - 2D - romantická komédia - originálna verzia - uvádza ForumFilm
Romantická komédia o láske
dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska. Smiešno-smutný
príbeh o nádeji a trpkosti života.


12

5€

18.7.201919:00
25.7.201917:00
YESTERDAY

USA/UK - 2019 - 117 min.
- 2D - hudobný/komédia slovenské titulky - uvádza
CinemArt
Dve legendy britského filmu,
oscarový režisér Danny Boyle a
scenárista legendárnych komédií
Richard Curtis spojili svoje sily a
natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske.


12

5€

19.7.201917:00
FK:DEŽO URSINY 70

SR - 2018 - 62 min. - DCP
- dokumentárny film - slovensky - uvádza ASFK
Tvorba Deža Ursinyho je súčasť nášho národného kultúrneho dedičstva. Je jedným zo zakladateľov slovenskej modernej
rockovej hudby.



12

19.7.2019 

4€
19:00

BOHEMIAN RHAPSODY
(Bohemian Rhapsody)

USA/GB - 2018 - 134 min. 2D - dráma/životopisný/hudobný - slovenské titulky uvádza Cinemart
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho
príbeh.



12

5€

28. jún 2019
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prednáškový cyklus

1. 7.

Prednášajú študenti a absolventi
stredných a vysokých škôl.

Po

Prečo je Biblia výnimočná?

2. 7.

POZNAJTE BUDÚCNOSŤ

Po-Pi

3. 7.

PREČO JE TOĽKO UTRPENIA?

4. 7.

OSOBNOSŤ, KTORÁ ZMENILA SVET

1. – 19. 7. 2019
17:00 hod.

Ut
St
Št

5. 7.
Pi

8. 7.

ZVITKY OD MŔTVEHO MORA

9. 7.

Dejiny napísane dopredu

10. 7.
St

Kto je Ježiš?

ZÍSKAŤ ŽIVOT — NAVŽDY

Ponuka nielen pre vyvolených

15. 7.

NÁVRAT KRÁĽA

16. 7.

ČO MA ČAKÁ PO SMRTI?

17. 7.

Kedy a ako príde Ježiš znovu?

Ut

Kto za to môže?

BUDE KONIEC SVETA?

Z budúcnosti netreba mať obavy

Po

Po
Ut

Nebo, peklo, spánok alebo nič?

St

NUDIA VÁS PRAVIDLÁ?

Desatoro — desať rád do života

18. 7.

Št

12. 7.

BOŽIA KATEDRÁLA V ČASE

19. 7.

11. 7.
Pi

Zmenil človek svojvoľne desatoro?

Št
Pi

DOKONALÝ PODVOD

Temná stránka špiritizmu a okultizmu
NAOZAJ SPRAVODLIVOSŤ ZVÍŤAZÍ?
Kedy príde jej čas?
PREČO JE TOĽKO CIRKVÍ?
Môže byť náboženstvo falošné?
TO NAJLEPŠIE EŠTE LEN PRÍDE
Čo Boh pripravuje na koniec?
BIZNIS A VIERA
Neobyčajný príbeh Radima Passera

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

Neobyčajný životný príbeh Radima Passera

a

19. 7. 2019 | 17:00 hod.
RADNICA – MESTSKÉ MÚZEUM LUČENEC
ulica Dr. Herza 240/1 (veľká sála – 1. poschodie)

Nájdete nás pred OC Galéria v LUČENCI
v období 1. – 17. 7. 2019 | 11:00 – 15:30 hod. (Po, St a Pi)
Všetky merania sú ZADARMO. Každý sa môže tešiť na malý DARČEK.
Informácie: 0948 526 722, 0908 885 258 | www.betesda.sk

PL2019/14

www.betesda.sk

Vstup
VOĽNÝ

Môžete sa tešiť na:







meranie krvného tlaku
meranie kostrového svalstva
meranie tuku a BMI
Harward step test
test životného štýlu
individuálne poradenstvo

Unikátna
putovná
výstava

2.–18. 7. 2019 | Po-Pi: 10:00 – 18:00 hod.

OC GALÉRIA, Námestie Republiky 5994/32 LUČENEC (1. poschodie) | www.biblianacestach.sk
DN_Lucenec_novinyA4.indd 1

11.06.2019 20:43:26

PL2019/16

Vstup voľný!

ZÁJAZD DO BOGÁCSA

PL2019/15

Oznamuje, že dňa 27.7.2019
sa
uskutoční zájazd do Bogácsa,
RIADKOVÁ INZERCIA
do
termálneho kúpaliska.
• Predám 1-izbový a 2-izbový byt
Doprava
je 9€. Odchod je
v Lučenci. 0915 809 222. PO/40
o
6:00
z
Lučenca,
spred mest• Predám záhradu v Šiatorskej
ského
úradu.
Prihlásiť
sa môžeBukovinke nad vlakovou stanite
na
t.č:
0908
525
840
Andrea
cou. 0915 227 025
PO/46
Krivánsky, alebo na t.č. 047/43
Predám garáž na Okružnej uli25 889 - Brigita Mihalčáková 
ci v Lučenci. 0915 227 025  PO/49

PO/47

SPOMIENKA

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937

PL2019/01
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Dňa 28.6.2019 si pripomíname 10. výročie, kedy nás navždy
POZVÁNKA
NA BRIGÁDU
			
OZ Klub priateľov polície Lučenec opustil manžel, otec, starký Kaoznamuje svojim členom, že organizuje brigádu v priestoroch klubu rol Pentka. Kto ste ho poznali, vena Sládkovičovej ulici č.12, a to v piatok 5. júla 2019 od 9:00. O ob- nujte mu prosím tichú spomienku.
S úctou a láskou na teba spomína
čerstvenie účastníkov bude postarané.
Za OZ KPP Lučenec Jaroslav Vilhan, mobil 0903 245 842
manželka a dcéra s rodinou. PO/48

Výkup odpadového papiera a jedlých olejov v meste Lučenec 2019

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

12:00 Begova, J. Kármána
12:05 A. Jiráska-bytovky

12:00 Železničná, A. Petöfiho
12:10 Erenburgova 17-32

12:00 Rúbanisko I. vch.
9 - výškový

12:00 Vajanského - rod. domy

12:20 Parašutistov
12:25 Daxnerova

12:20 Erenb. rodinné domy
12:25 Zvolenská cesta 3,

12:05 Rúbanisko I. vch. 23-27
12:15 Rúbanisko I vch. 17-22

12:35 Bratrícka
12:45 Kláštorná
12:55 J. Jiskru, Gemerská cesta
13:05 Továrenská 1-11
13:15 Továrenská 13-17

Mieru vnútroblok 38-54
12:40 Zvolenská cesta - rod. domy
12:50 Nová
13:00 K. Kuzmányho,

12:30 Rúbanisko II. blok K
12:40 Rúbanisko II. blok L
12:50 Rúbanisko II. blok M
13:00 Rúb. I. vch. 10 - výškový

M. J. Lermontova
13:10 J. Kráľa
13:20 Mieru 27-31, Ulica mieru

13:05 Rúb. I. vch. 11 - výškový

12:00 M. R. Štefánika 16-23
12:10 Nám. republiky 6-14
(dvor od Štefánikovej)
12:20 M. R. Štefánika vchod 15
12:25 M. R. Štefánika vchod 14
12:30 M. R. Štefánika vchod 13
12:35 M. R. Štefánika vchod 10
12:45 M. R. Štefánika 1-9
13:05 Garbiarska
13:15 Letná
13:25 Šoltésovej
13:30 Baráková
13:40 Parková
13:50 Modré zeme
14:00 Mlynská, Jarná, Krátka
14:20 Lúčna, Vinohradná
14:30 Šolochova, Járkova,
Benku, Osada
14:45 Bezpečnostná prestávka
15:15 J. Szabóa
15:20 F. Lehára
15:25 B. Němcovej
15:40 I. Krasku
15:45 J. Kollára
15:50 Robotnícka
15:55 M. Nešpora
16:00 F.M. Dostojevského
16:05 D. Matejovie
16:10 Dobšinského
16:25 Haličská po Fándlyho
16:30 Haličská 1,2,3 (dvor od
Dukelských hrdinov) Fándlyho, Chalupku,
16:35 Martinčeka, Tolstého
17:05 Haličská cesta
od J. Fándlyho po Ľadovo
17:20 K. Supa
17:25 Gagarinova
17:35 J. Alexyho, Kukoreliho
17:50 Študentská, Nógrádyho
18:00 Kvetná
18:05 M. Bela
18:10 Malinovského
18:20 L. Novomeského

1.7. - 5.8. - 2.9. - 14.10. - 4.11. - 2.12.

13:30 Továrenská
13:35 S. Mikovínyiho
13:40 J. Petiana-Petényiho
13:45 Tkáčska
13:50 Revolučná
13:55 Potočná
14:10 K. Borhyho
14:25 Záhradná
14:40 A. S. Jegorova
14:50 J. Perlitziho
15:00 Tichá, Úzka, Zámocká,
Pod Kaštieľom
15:10 Hlavná, Nábrežná
15:20 Jasná
15:30 Sadová, Mesačná,
Tulipánová
15:45 Slnečná
16:00 Bezpečnostná prestávka
16:30 Fiľakovská cesta
16:35 Arm. Gen. L. Svobodu
16:50 Osloboditeľov
17:05 J. Bottu
17:15 K. Banšela
17:25 Čajkovského
17:35 Maloveská
17:45 T. Vansovej
17:50 Hviezdoslavova
18:05 P. Rádayho
18:10 Majakovského - bytovky
18:20 Majakovského - rod. domy

2.7. - 6.8. - 3.9. - 15.10. - 5.11. - 3.12.

13:35 Jókaiho, Z. Nejedlého,
Sládkoviča
13:50 Bezpečnostná prestávka
14:25 M. Rázusa - od nadjazdu
po Železničnú
14:30 M. Rázusa - po Partizánsku
(bytovka 51-53)
14:40 M. Rázusa - po F. Palackého
14:50 M. Kukučína, Jánošíkova
15:00 Dukelských hrdinov
15:05 Novohradská
15:15 M. Rázusa – vnútr. 34-44
15:25 Novohradská – Čínsky múr
15:45 Nám. rep. III. - výškový
15:50 Nám. rep. II. - výškový
15:55 Nám. rep. I. – výškový
16:00 Nám. rep. 16-25 - za okr. úr.
16:15 Partizánska 3-13 vnútr.
16:50 Partizánska 4-8 bytovky
17:00 Svätoplukova
17:10 Ľ. Štúra
17:30 A. Bernoláka
17:40 M. Gorkého, Smetanovo nám.
17:50 D. Maróthyho, Tehelná,
B. S. Timravy
18:05 Ľ. Podjavorinskej
18:20 Z. Jesenskej, H. Ponickej,
A. E. Timku

3.7. - 7.8. - 4.9. - 16.10. - 6.11. - 4.12.

13:10 Rúbanisko I. vch. 12-15
13:20 Rúbanisko I. vch. 1-8
13:30 Bezpečnostná prestávka
14:10 Rúb. III. 40-52; 28-31
14:25 Rúbanisko III. 9-17; 18-27
14:50 Rúbanisko III. 37-39
14:55 Rúb. III. 32-36; 53-58
15:10 Rúb. III. výškové I.-II.-III.
15:25 Rúb. III. výškové IV. a VI.
15:35 Rúb. III. výškové V. a VII.
15:45 Rúb. II. blok A vch. 1-9
16:00 Rúb. II. výškové blok H-G
vch. 59-60
16:45 Rúb. II. blok B vch. 10-18
17:00 Rúb. II. blok C vch. 20-28
17:15 Rúb. II. blok D vch. 30-38
17:30 Rúb. II. blok E vch. 40-48
17:50 Budovateľov
17:55 Rúb. II. blok F vch. 50-58;
Okružná
18:15 Rúb. II. výškové blok I-J
vch. 61-62

4.7. - 8.8. - 5.9. - 17.10. - 7.11. - 5.12.

5.7. - 9.8. - 6.9. - 18.10. - 8.11. - 6.12.

od Tuh. nám. po Wágnera
12:05 Wágnera
12:15 Poľná
12:25 Wolkra
12:35 Mikušovská, Pekárenská
12:45 Mládežnícka
12:55 Slovenskej republiky rád
13:05 Francisciho
13:10 Puškina, Tuhárske
nám. - bytovka
13:20 Pavlovova
13:35 P. Tótha
13:45 Hurbana, Bytový dom 1-4
13:55 Jesenského,
14:05 Vargu, Smreka
14:15 Špitálska
14:25 Kmeťova, Mocsáryho
14:40 Tajovského
15:00 Bezpečnostná prestávka
15:30 Masaryka, Dr. Vodu,
Moyzesa
15:40 Komenského po Adyho
15:45 Komenského 20 - 29
16:00 Cintorínska, Slepá
16:15 Pivničný rad
16:30 Vajanského 15-21
16:40 Adyho 22-32; 10-20
16:55 Tuh. námestie 1-2
17:10 Vajanského 22-35
17:25 Vajanského 18-22
17:35 Adyho 2-8 vnútroblok
17:55 Dr. Herza
18:05 Olbrachtova
18:10 Sokolská, Husova,
18:20 Šafárika, Gyurkovitsa,
Malá
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Bratia Nagyovci
brali tituly majstrov
Slovenska!

Lučenec v napínavom súboji zdolal
Ráztočno košom v poslednej sekunde

Začiatkom júna sa v Prievidzi konal XXV.
ročník Memoriálu Alexandra Schuta - turnaja
Slovenské hry mládeže a Slovenský pohár neregistrovaných hráčov v basketbale. Mesto
v cyklotriale pokračovali v sobotu 15. júna 2019 Lučenec reprezentovala partia pod hlavičkou
druhým kolom. Išlo zároveň aj o majstrovstvá ESO Fans Lučenec. Hralo sa systémom každý
Slovenska. Trate boli náročné, sťažené obrov- s každým 2x10 minút a zo základných skupín
skou horúčavou, s ktorou sa museli všetci po- postupovali do finálovej skupiny najlepšie dva
pasovať. Organizátori si dali záležať, čo bolo tímy. Lučenčania v základnej skupine odohravidieť na prerobenom trialparku. Nechýbala li 4 stretnutia, v ktorých len raz našli premoani účasť svetových elitných jazdcov.
žiteľa a zaslúžene sa stali víťazom A skupiny.
„Náš klub zastupovali v kategóriách deviati
jazdci. V najmladšej kategórii štartoval Daniel
Výsledky ESO Fans Lučenec v skupine:
Fides, bratia Marek a Matúš Mázorovci, ďalšia JUST FOR FUN 38:27, Ráztočno 36:29, Break
súrodenecká dvojica Jakub a Matej Pavkovci. 22:35, NBA 30:26.
Náš nováčik Timotej Gembický svoju premiéru prežíval naplno a nasával nielen výbornú
V sobotu 8. júna 2019 bolo na programe fiOrganizátori na záver vyhlásili aj najlepatmosféru, ale aj nové skúsenosti. Vo výsled- nále turnaja, kde si zmerali sily štyri najlep- šiu päťku turnaja: Marek Jonas (Pepamont),
kovej listine sa naši chlapci ocitli: Daniel na 7., šie celky. Podľa predpokladov si celkový tri- Adrián Jančkár (Lučenec), Róbert Husár,
Marek na 8. a Jakub na 9.mieste. Keďže Matúš umf pripísalo družstvo BJ-team, ktorému sa Martin Pospíšil (obaja BJ-team) a Juraj Kláa Timotej nespĺňajú vekovú hranicu, ocenení podarilo zvíťaziť už štvrtýkrát v rade. Druhé tik (Ráztočno).
boli mimo poradia. Najskúsenejšiemu Mate- skončilo družstvo Pepamont, tretie miesto si
Na turnaji štartovalo viacero bývalých hrájovi sa ušlo pekné 2. miesto,“ povedal tréner zabezpečil ESO Fans Lučenec, keď v napína- čov s extraligovými skúsenosťami, či už z Priemladých cyklotrialistov Štefan Nagy.
vom súboji zdolal Ráztočno košom v posled- vidze alebo Handlovej. Zápasy mali slušnú
nej sekunde zápasu.
úroveň. Pre Lučenčanov to bola premiérová
finálová účasť a tretie miesto je cenným
VÝSLEDKY FINÁLOVEJ SKUPINY:
umiestnením.
Pepamont - Ráztočno 50:23, BJ-team „Vďaka patrí celému nášmu tímu, ktorý na
ESO Fans Lučenec 47:26, ESO Fans Lučeturnaji
neregistrovaných hráčov zúčastnil, a to
nec - Pepamont 22:44, BJ-team - Ráztočno
Adriánovi
Jančkárovi, Karolovi Tóthovi, Andre57:28, Ráztočno - ESO Fans Lučenec 45:47,
jovi
Gáborovi,
Andrejovi Findrovi, Patrícii FarBJ-team - Pepamont 34:23.
kašovej, Richardovi Paškovi, Jaroslavovi ŽingoKONEČNÉ PORADIE:
rovi, Mariánovi VoVanovi, Martinovi Trckovi,“
1. BJ-team		
6
povedal jeden z členov tímu Miloš Paciga.
2. Pepamont 		
5
3. ESO Fans Lučenec 	
4
text a foto: Karol Kadlubek
4. Ráztočno 		
3
VÝSLEDKY 2. KOLA
z 1. miesta. Zároveň sa rovnako ako jeho brat
KATEGÓRIA POUSSIN:
1. miesto Michal Nagy (NovoCK Luče- stal Majstrom Slovenska.
nec) 570 bodov, 2. Adam Szlaga (MKS Trial
KATEGÓRIA PROMESA:
Ochotnica) 530 bodov, 3. Václav Kolář (Trial
1. Jan Szlaga (MKS Trial Ochotnica) 790
Bike Moravský kras) 485 bodov. V tejto ka- bodov, 2. Matej Pavko (NovoCK Lučenec)
tegórii sa postavil na štart Michal. Zviedol ná- 560 bodov, 3. Matúš Ofúkaný (CTK Zárieročný boj s poľskými, českými a slovenskými čie) 500 bodov.
jazdcami a o tom, že bojoval výborne, svedčí
KATEGÓRIA MINIME:
jeho 1. miesto. Michal si zároveň vyjazdil ti1. Jakub Mudrák (CTK Záriečie) 310 bodov,
tul Majster Slovenska v tejto kategórii pre
2. Marek Nagy (NovoCK Lučenec) 180 bodov.
rok 2019. Poussinské trate vyskúšal aj MaOdmenou za usilovný boj na sekciách bola
tej Nagy a ušlo sa mu 9. miesto.
pre chlapcov možnosť vidieť naživo elitných
KATEGÓRIA BENJAMIN:
jazdcov svetovej desiatky a tiež fotka s aktu1. Marek Nagy (Novo CK Lučenec) 590 álnym majstrom sveta Thomasom Pechhackebodov, 2. Vojtěch Hříbek (3AL biketrial club rom, či najlepším slovenským elitným jazdcom
Poprad) 560 bodov, 3. Radim Ženatý (UAMK Samuelom Hlavatým.
Biketrial Blansko) 410 bodov. V kategórii sa
darilo Marekovi, ktorý v silnej konkurencii
text: Eva Lucia Rehaneková
bojoval o umiestnenie až do poslednej sekcie.
zdroj a foto: NovoCK Lučenec
Tentokrát mu šťastie prialo a mohol sa tešiť
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Každý, kto dorazil do cieľa,
prekonal sám seba a stal sa víťazom

V centre Novohradu sa už po
piatykrát zišli cyklisti z blízkeho i vzdialeného okolia aj zo zahraničia, aby otestovali svoje
schopnosti na Novohradskom
pedáli (19.5.). Jednotlivé kategórie postupne v daždi spred
letného kúpaliska odštartovala primátorka Alexandra Pivková, ktorá na trať výstrelom
z pištole poslala 168 cyklistov.
V jedinej detskej kategórii na
Novohradskom pedáli tento rok
súťažilo trinásť detí do štyroch
rokov. Deti neodradil ani dážď,
ktorý ich zastihol na štarte. Hneď
potom mali vyhodnotenie a boli
odmenené účastníckym diplomom a balíčkom. V radoch dospelých pretekárov sa na dlhú
a krátku trať zaregistrovalo 155
cyklistov. Nepriaznivé počasie sa
prejavilo a pod štartovací oblúk
sa postavilo 123 z nich. Nežnejšie pohlavie reprezentovala sedemnástka cyklistiek.
„Do cieľa po absolvovaní celej
trate prišlo 109 pretekárov. Napriek náročnej a blatistej trati nebol nikto vážne zranený a zdravotná služba nemusela zasahovať,“
povedal organizátor pretekov
Vlastimil Duzbaba, ktorý sa aj
tento rok postavil na štart. Náročný terén sa podpísal aj pod
jeho výkon. V kategórii Najlepší Lučenčan obsadil 3. miesto za
druhým Romanom Rumplim
a prvým Ladislavom Hulinom.
Doteraz každý rok sa na pretekoch zúčastnil a svoju kategóriu vyhral Andrej Kubiš, jazdiaci
za Suncycle Racing Team. Medzi ďalšie známe mená patrí aj

celkový víťaz Poliak Lech Kawecki (BRC) na 50-kilometrovej trati
s časom 2:38 hod., či Viera Kissová (Bikepro Sport), ktorá vyhrala svoju kategóriu a stala sa
aj celkovou víťazkou medzi ženami na 50 kilometrov. Náročnú, technickú trať zvládla za 3:37
hod. Novohradský pedál si tento
rok odšliapala aj domáca pretekárka Miroslava Belková, jazdiaca za Horal-Bike team, ktorá
po zdolaní 50 kilometrov obsadila druhé miesto.

TIPOS III. LIGA STRED
28. KOLO, 16.6.2019
L. HRÁDOK - LUČENEC 4:1 (3:1)
ŠKM: Huszárik (84. Tutura) Gejdoš, Lačarak, Hazrolli, Laco
(68. Vrabec), Kunzo, Ferenc, Hutník (71. Kuchárik), Kuzár, Lukáč
(79. Hanula), Janigloš. MŠK Novohrad: Bajzík - Veselka, Vilhan,
Pipíška, Jovanovič (72. Matúška) - Majkút, Trajkovski, Mojžiš
(46. Ivanič), Botoš, Berky - Mészáros. Góly: 22. Hazrolli, 31. Janigloš, 32. a 72. Lukáč - 45. Berky.
ŽK: 39. Tomáš Mészáros. Rozhodoval: Ľubomír Belko. Divákov:
100 divákov.
Miroslav Beran
(prezident, MŠK Novohrad):
„Rozlúčku so sezónou 2018/2019
sme si predstavovali inak. Žiaľ, naše
očakávania sa nenaplnili. V mužskom futbale pôsobím tri roky a je
to zatiaľ naše najhoršie umiestnenie. Hovorí sa, že tretí rok býva
kritický, takže dúfam, že je to už
za nami a čakajú nás lepšie časy.
Chceli sme dosiahnuť lepšie umiestnenie. Cez prestávku určite dôjde k
zmene kádra. Chcem sa poďakovať trénerovi Csabovi Tóthovi za
spoluprácu, bol to jeho rozlúčkový zápas v realizačnom tíme MŠK
Novohrad Lučenec. Vďaka patrí
aj všetkým hráčom, ktorí za náš
tím bojovali. Verím, že sa na ďalšiu sezónu dobre pripravíme a futbal v Lučenci pôjde vyššie a vyššie.
Ešte stále sme v štádiu, kedy je pre
nás prioritou mládežnícky futbal.
Mužský sme zdedili, ale verím, že
počas troch rokov sme sa niečomu
priučili a už to bude len lepšie. Veríme, že sa zlepší aj komunikácia
s mestom a mestskými inštitúciami a že nás vo väčšej miere podporia sponzori a najmä fanúšikovia.“

„Každý, kto dorazil do cieľa,
prekonal sám seba a stal sa víLETNÉ KÚPALISKO
ťazom. Škoda počasia, no to sa
ovplyvniť nedá. Chcem sa poďaJE OTVORENÉ
kovať partnerom a všetkým, ktoOTVÁRACIE HODINY:
rí mi akýmkoľvek spôsobom poPondelok až nedeľa:
mohli zrealizovať tento ročník,“
od 9:00 do 19:00
vyjadril sa organizátor. K úplnej spokojnosti mu chýbali len VEČERNÉ PLÁVANIE
(vyhradené pre plavcov): Utorok,
detské preteky, ktoré sa tento
štvrtok, sobota od 19:30 do 21:00
rok nemohli uskutočniť.

text: Internet
foto: Ján Šnúrik

V prípade nepriaznivého počasia je kúpalisko z bezpečnostných dôvodov zatvorené, info na
tel. čísle 0907 806 425

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Ružomberok „B“  30 21 5 4 78:23 68
2. Rim. Sobota 

30 18 6 6 54:26 60

3. Námestovo 

30 15 8 7 51:28 53

4. Zvolen 

30 15 8 7 37:23 53

5. Fiľakovo 

30 16 2 12 45:41 50

6. Lipt. Hrádok 

30 14 6 10 48:38 48

7. Martin 

30 14 6 10 59:40 48

8. Oravské Veselé  30 12 11 7 47:37 47
9. Žarnovica 

30 13 6 11 45:39 45

10. Lučenec 

30 10 6 14 27:43 36

11. Kalinovo 

30 11 8 11 38:50 35

12. Krásno 

30 8 7 15 30:46 31

13. Podbrezová B  30 7 8 15 43:49 29
14.Lipt. Štiavnica  30 7 1 22 38:80 22
15. Čadca 

30 5 4 21 31:68 19

16. Poltár 

30 6 4 20 40:80 16

*Kalinovu a Poltáru odrátali po 6 bodov
text: Ján Šnúrik

GENERALI LIGA MESTA LC
26. KOLO, 23. JÚN 2019
TSV 1995 - OFK TOČNICA 3:3
(1:0), góly: P. Csaba, Kovanič,
Kamendy - Máč, Čeman, Sivok.
YOUNG BOYS - KERAM 3:5 (1:3),
góly: Vysočan 2, Lipták - Prepelica 2, Šulek 2, Herceg.
HEY TAXI - TUBORG 4:6 (2:3),
góly: Antalič, Lehocký, Melich,
Holík - Šípoš 2, M. Čonka, E. Čonka, Gabľas, Jáneš.
Keram a Tantrum - voľno.
PROGRAM
27. KOLA 30.6.2019
Tuborg - Young Boys (Hornets),
TSV 1995 - Hornets (Young Boys),
OFK Točnica - Hey Taxi (Rada),
Tantrum, Keram - voľno.
TABUĽKA
1. TSV 1995 

20 18 2 0 154:46 38

2. Keram 

21 12 6 3 138:70 30

3. OFK Točnica 

20 8 6 6 88:69 22

4. Hornets 

20 8 5 7 109:96 21

5. Young Boys 

20 7 5 8 66:54 19

6. Tuborg 

20 8 2 10 88:106 18

7. Hey Taxi 

20 7 0 13 83:116 14

8. Tantrum 

21 0 0 2 135:204 0

text: Marián Šulek
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Spoznaj náš kraj
Na miestach, kde sa písali rozprávky a tradovali legendy, leží Banskobystrický kraj plný tajuplných
zákutí s množstvom miest čakajúcich na ich objavenie. Jeho osem
jedinečných regiónov láka na dobrodružstvo v prastarých horách,
či na potulky po rozľahlých planinách, malebných údoliach. Práve
na vidieku je možné zažiť návrat
k dedičstvu predkov, k priadkam,
gajdovaniu, baníctvu či salašníctvu, ktoré od nepamäti bolo plné
múdrostí a životného poznania.
Ak radi spájate cestovanie a oddych s poznávaním nových miest,
tak Banskobystrický kraj vám ich
ponúkne neúrekom.
Jednou zo strategických rozvojových priorít Banskobystrického
samosprávneho kraja je zvýšiť počet prenocovaní turistov v kraji.
Cestovný ruch je príležitosťou pre
vznik pracovných miest a ekonomický rozvoj aj v regiónoch, kde
síce chýbajú veľkí investori, no
nechýba krásna príroda a bohatá história. Za prvý rok fungovania Rozvojovej agentúry BBSK
kraj rozbehol množstvo turisticky atraktívnych projektov, akými
sú napríklad spustenie Horehronského expresu, otvorenie Hriňovskej drevenice Štefana Nosáľa či
výstavba ferraty na Skalke pri
Kremnici a najvyššej vyhliadkovej veže na Slovensku pri Brezne.
Akcia s názvom Spoznaj náš kraj
organizovaná OOCR Turistickým
Novohradom a Podpoľaním Lučenec, mestom Lučenec, Občianskym

združením Novohrad a s podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja a Krajskou organizáciou
cestovného ruchu bude zameraná
na spoznávanie Banskobystrického kraja. Dňa 13. júla sa uskutoční prvá zastávka poznávacieho výletu na Čiernohronskú železnicu.
Vysokohorská túra je každoročOdchod je spred mestského úrad
nou akciou mesta Lučenec a OZ
o 8:00 a príchod do Lučenca cca
Novohrad. Tento rok bola napláo 18:00. Po príchode na miesto
novaná túra na Ostrvu. Nadšebude priestor na návštevu múzea,
ní turisti sa tešili na výlet, kde aj
cestovanie vlakom na troch trasách
počasie prijalo. Po dlhej rannej
(podľa výberu). Tento deň ponúceste sme sa ocitli medzi našimi
ka aj iné možnosti využitia času.
krásnymi horami. Na Štrbskom
Na Čiernom Balogu sa bude koplese sa každý rozhodol, či ide na
nať Deň stromu (sviatok všetkých,
turistiku alebo len na prechádzktorí majú radi les), kde bude pesku k okolitým plesám. Túra začatrý kultúrny program.
la od Štrbského plesa, viedla cez
„Popri našich akciách okolo Noles až po Popradské pleso. Prešli
vohradu sme pripravili pre občasme aj mostíkom ponad Hincov
nov výlety aj iného druhu. Cieľom
potok. Počas cesty sme sledovali
je spoznávanie nášho kraja, kulprírodu a kopce, kto chcel, aj fotúrnych pamiatok a prírody,“ potil. Po krátkom oddychu na Povedal viceprimátor mesta Lučepradskom plese sme vyrážali na
nec Pavol Baculík.
skalnatom chodníku na strmý kopec. Niektorí to chceli vzdať ešte
PRIHLÁSENIE
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
od 1. júla do 9. júla 2019 v Mestskom informačnom centre (radnica), Ulica Dr. Herza č. 1, prípadne
na tel. čísle 047/43 315 13. Autobus je zdarma, vstupné do múzea
a na vlak je podľa platného cenníka.
O ďalších miestach výletov vás
budeme informovať prostredníctvom Mestských novín.
Neformálne združenie nad-

pred záverom, ale prekonali slabú
chvíľku, nabrali silu a všetci vyšli
na vrchol. Budeme mať stále pred
očami nádherný výhľad z Ostrvy
na Popradské pleso a okolité štíty.
„Ďakujem všetkým zúčastneným, že prišli a urobili niečo pre
svoje telo a zdravie. Čerstvý vzduch a pohyb je pre nás dôležitý. Po
tejto vydarenej akcii vás pozývam
na výlet do Čierneho Balogu, kde
navštívime Čiernohronskú železnicu,“ povedal viceprimátor mesta Pavol Baculík.
Z výletu každý odchádzal spokojný, unavený, ale hlavne s novými zážitkami.
text a foto: Monika Nagyová

Cyklovýstup sa vydaril na jednotku

text: Monika Nagyová

NOVOHRAD, POKRAČUJEME!
Záleží vám na zachovaní a šírení bohatstva našich predkov?
Nám áno! Sme sestry Sihelské
z Poltára a už od malička sa snažíme zviditeľniť naše mesto, región Novohrad, BB kraj a celé
Slovensko. Chceme vyniesť na
svetlo sveta ľudové piesne z rokov 1916-1982, ktoré zatiaľ nikto nepozná, nehrá a ani nespieva.
Môže sa ľahko stať, že ak ich teraz „neoživíme“ a nenahráme na
CD nosič, upadnú do zabudnutia. Nato, aby sme sa tejto práci
mohli venovať plnohodnotne, potrebujeme vašu finančnú podporu.

Krásna túra na Ostrvu

Veľmi nám pomôže, keď nebudeme musieť venovať toľko času administratíve a financiám, ako to
bolo v minulosti, ale svoj čas môžeme efektívnejšie vložiť do umeleckej časti a samotného tvorenia
CD nosiča. Finančné prostriedky
budú použité na: úpravu piesní,
honorár muzikantom, nahrávacie štúdio, návrh a design obalu,
tlač a lisovanie CD. Ďakujeme za
vašu podporu! Viac info: Lenka
Sihelká 0905 924 772 alebo https://www.startlab.sk/projekty/857-novohrad-pokracujeme/
text: sestry Sihelské

šencov cyklistiky zorganizovalo
cyklovýstup na vrch Jasenie nad
Budinou. Na štart 55km dlhého
výletu sa postavilo viac ako šesťdesiat účastníkov. Pred štartom
sa každý zaregistrovaný účastník
mohol posilniť v kaviarni Oxygen
výbornou kávou. Trasa viedla značeným cyklochodníkom cez Vidinú na divínsku pláž priehrady Ružiná, kde nasledovala prestávka
pred najnáročnejšou časťou výpravy. Dvanásťkilometrové stúpanie na Budinské lazy poriadne preverilo kondíciu účastníkov
podujatia. Všetci prítomní sa pokochali azda najkrajším výhľadom,
aký sa z Budinských lazov môže
naskytnúť. Po oddychu nasledoval dlhý zjazd až do obce Tuhár
a následne cez Tuhársku dolinu,
Halič až do Lučenca.

POZVÁNKA
na Veľkú haličskú expedíciu
Združenie Lučenec na bicykli a mesto Lučenec vás pozývajú
na ďalšie cyklopodujatie, ktoré je
tento raz určené pre celé rodiny
aj s deťmi. Veľká haličská expedícia sa uskutoční 28.7.2019 od
10:00. Prvou zastávkou bude slnečná elektráreň s malým odborným výkladom. Účastníkov
privítajú na zámku Nueva Galícia v Haliči. O občerstvenie, hry,
súťaže a dobrú náladu sa postará Jožo Pročko v jeho reštaurácii Zbrojnica. Cestou do Lučenca sa účastníci expedície zastavia
v útulku zvierat. Bližšie informácie nájdete na sociálnej sieti facebook. Hľadajte podujatie Veľká
haličská expedícia.
text a foto: Stanislav Spišiak ml.
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26. - 27. JÚLA 2019 LUČENEC
26. JÚLA (PIATOK) 2019
HUDOBNÁ SCÉNA

Medzinárodný Novohradský
Folklórny Festival

z Detvy, Miliana Palatická z Lučenca, Bianka Molnárová z Buzitky, ARTY BOKOM
Dievčenská spevácka skupina ĽH Výstava súčasného umenia
Ďatelinka: E. Baculíková, D. Dobo- Lučenčana Jána Adamoveho
šová, V. Spodniaková, A. Procház- s názvom arty bokom prináša
ková, N. Remišová, J. Makoniová, sondu do autorovho osobDievčenská spevácka skupina FS ného archívu, ktorý vizualizuje
Jánošík z Fiľakova - S. Krahulcová, prostredníctvom neočakávaných
M. Podhorová, B. Jackuliaková, A. tvarových spojení. Otvorením
Polická, L. Ivanová, V. Vargová, K. výstavy sa začala letná sezóna
Košíková, Rozkazovači - FS Jáno- v Synagóge Lučenec.
šík z Fiľakova: D. Golian, J. Šulek,
28.6.201917:00
Š. Babic, M. Matuška, M. Fajčík, J.
Radnica
Šatara, J. Svintek. Tibor Kobliček
NESPLNENÝ...
z Turičiek, FS Bystrina z BB
Vernisáž výstavy. Predstavenie
Vstupné: 5 €
života a tvorby prvého profesioREKUS
nálneho lučeneckého architekta
27. JÚLA (SOBOTA) 2019
Oskara Winklera pri príležitosti
HUDOBNÁ SCÉNA
110. výročia jeho narodenia.
Výstava potrvá do 8.9.2019
V PARKU/REMESLÁ
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

novohradské
osvetové
stredisko

REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA

28.6.2019 

21:00

Amfiteáter v parku
G. Verdi – Rigoletto

Slávna opera slávneho autora
Inscenovaná pod hviezdnym
nebom prináša nevšedný, romantický umelecký zážitok
29.6.2019 

17:00

Ul. osloboditeľov, J. Bottu
Veselé ihrisko

Kultúrno športové popoludnie

Júl
13.7.2019 

Letné stretnutie rekračných
športovcov. Dĺžka trate 8 km.
Štart v Lučenci, cieľ a registrácia
v obci Rapovce
26. - 27.7.2019

Synagóga
Ján Adamove

V PARKU/REMESLÁ
15:30 - 16:30: Ľudová hudba Hriňovská muzika z Hriňovej (Ján Plavucha, Miroslav Výboch, Alžbeta Jarabová, Roman Lapin, Samuel Suja)
16:15 - 17:00: Ľudová hudba
Zvolenskí vrchári zo Zvolena (Ján
Ďurský, Vladimír Maťáš, Rastislav
Schrieber, Pavol Gejdoš, Zdenko Černák)
17:00 - 17:45: Ľudová hudba Zacharovci z Poník (Radovan Zachar,
Radovan Zachar ml., Branislav Zachar, Dušan Berky, Jozef Berky Pipo,
Andrea Zacharová, Jana Berkyová,
Ružena Berkyová)
15:30 - 16:30: Ľudová hudba
17:45 - 18:30: Ľudová hudba
Kučeravý javor z Pohronskej Pol- Muzikanti (Tomáš Ľupták, Alžbehory (Matúš Tesák, Jerguš Tesák, ta Bystrianska, Ján Lauroško, ToIngrid Vlčeková, Samuel Brveník, máš Melich, Pavol Škoda)
16:30 - 17:30: Ľudová hudba
Juraj Schen)
Martina Krnáčika z Krupiny (Pa26. JÚLA (PIATOK) 2019
vol Škoda, Ján Lauroško, Martin
AMFITEÁTER
Krnáčik, Zdenko Černák)
19:00 - Novohrad, Novohrad,
18:00 - Sprievod mestom
ty čarovný kraju...
Lučenec
Slovom sprevádza: Barbora Špá27. JÚLA (SOBOTA) 2019
niková, Ľubomír Paulovič Účinkujú: DFS Radosť a FS Ipeľ z Lučen- AMFITEÁTER
19:00 - Galaprogram: „Tradíca, Sestry Sihelské z Poltára, FaDS
Dubkáčik z Buzitky. DFS Kukučky cia - reč národov (Tradition – the
z Poltára, DFS Jánošík z Fiľakova, language of nations)
Slovom sprevádza: Daniel VýĽH DFS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, FS Vepor z Klenova, Stela rostek Účinkujú: Mládežnícky FS
Krahulcová z Kokavy nad Rimavicou, Arfan (Severné Osetsko – Rusko),
Anton Ľupták a Veronika Balážová FS S. Miguel de Anreade (PortuBuzitky, ženská spevácka skupina galsko), Umelecký FS Mexico de
Vidovenky z Vidinej, Trio fujaristov Aranza Zu Lopez (Mexiko), FS Ferz Kokavy nad Rimavicou: P. Bielčik, do Rusan (Chorvátsko), FS Wisła
J. Kroták, M. Moncoľ, FS Bystrina (Poľsko), FS Palóc (Maďarsko)
21:00 - „Z dvoch kútov“
z Banskej Bystrice
FS Živel z Bratislavy a FSk Ra20:30 - 22:00 - „Zrodenô...“
Slovom sprevádza: Lukáš Pelč slavičan z Raslavíc
Réžia: Ján Michálik a Monika
Účinkujú: FS Rakonca z Fiľakova,
FS Jánošík z Fiľakova, ĽH Ďatelinka Balážová

18:00

Mestský park

23.6. - 30.8.2019 
PROGRAM

21.7.2019 
Divadlo B. S. Timravy
Ipeľský beh

15:00

Námestie republiky
(pri Oxygen Cafe & Bar)
VII. Muzikantský juliáles

Koncerty a stretnutie lučeneckých hudobných skupín rôznych
žánrov: TripleR (rock), LCB
(country), Manushi (rock), Atlasz
one man jam system, Experiment
(punk)

Nádherný sviatok folklóru
v Lučenci, domáce a zahraničné
folklórne súbory. Prehliadka ľudových hudieb, remeselný jarmok.
Účinkujúci z Mexika, Portugalska, Severného Osetska, Poľska,
Chorvátska, Maďarska
28.7.2019 

10:00

Štart z Nám. republiky
Veľká haličská
bicyklová výprava

Cyklovýlet pre celé rodiny
s deťmi s viacerými zaujímavými
zastávkami a pohostením v Haliči

August
10.8.2019 

15:00

Altánok - park
Piknikiáda

Pohoda, fajnoty v košíku, deky,
oddych a k tomu výborný
program pre malých aj veľkých
22. - 25.8.2019 
Námestie republiky
VIII. LUČENSKÉ HODOVANIE

Najväčšie kultúrnospoločenské
podujatie v Lučenci. Štyri dni
plné dobrej hudby, zaujímavého programu. Pivný festival,
koncerty, divadlá, Mega Street
dance party, kolotoče, atrakcie
a mnoho iného
24.8.2019 

15:00

Šalgótarján
IV. Medzinárodný
Novohradský Maratón

Športový sviatok pre vyznávačov
najdlhšej atletickej disciplíny.
Trasa maratónu vedie z Maďarska
na Slovensko. Štart v Šalgótarjáne, cieľ v Lučenci

Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
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28. jún 2019
www.lucenec.sk

OZ
N OVO H R A D

VÁS
P OZ Ý VA

17:OO

ukončenie
školského roka

29.6.2019

Veselé
ihrisko
• hudobná skupina TripleR
• Cicimbrus Brmbolec - kúzelnícka show
• Jožo Pročko
súťažné športové hry:
• streetballové zápasy, boccia
• basketbalistky Akadémia pohybu
• športové hry
Ostatné aktivity:
• drevený kolotoč a drevené hry
pre malých aj veľkých
• maľovanie na tvár, skákací hrad
• guľáš zdarma zo Súkromnej ZŠ a MŠ v Lučenci

18:OO

Lučenec - Rapovce

7.ročník
Štart:

Prezentácia:

Partneri:

Pred Divadlom B. S. Timravy
Masarykova ulica
v Lučenci o 18.00 hod.

Pozor! Prezentácia v obci Rapovce,
v mieste cieľa od 15.30 do 17.30 hod.
informácie e-mailom
na marianduzbaba@centrum.sk
alebo na tel.: 0907 146 181

Termálne kúpalisko
Novolandia Rapovce,
Slovenská autobusová
doprava Lučenec a.s.

Dĺžka trate: 6,5 km Povrch: asfalt

Kategórie:

- muži do 39 rokov (A)
- muži nad 40 rokov (B)
- ženy do 39 rokov (C)
- ženy nad 40 rokov (D)
- deti bez obmedzenia veku
a pohlavia do 15 rokov (E)
Nordic walking:
- muži do 39 (F) a 49 rokov (G)
- muži nad 50 rokov (H)
- ženy do 39 (I) a 49 rokov (J)
- ženy nad 50 rokov (K)

Propozície:
na FB stránke Mesto Lučenec
www.lucenec.sk
Štartovné do 16.7.2018
7€ (on-line) 10€ po tomto termíne
a na mieste, deti do 15r. ZDARMA.
Pretekár sa považuje za prihláseného
až po úhrade štartovného. Štartovné
neplatia deti do 15 rokov.

- TripleR rock
- LCB country
- Manushi rock
- Atlasz one man jam system
- Experiment punk

Obľúbené koncertné stretnutie
lučenských kapiel, rôznych
žánrov a vekových kategórií.
Výborná nálada, príjemní ľudia
a hlavne skvelá muzika.
VSTUP VOĽNÝ!

TEŠÍME SA NA VÁS!
REZERVÁCIA STOLOV
V KAVIARNI OXYGEN ALEBO
V PIVÁRNI HAINEKEN
Info o podujatí: 0905 266 521
Miesto konania: Námestie republiky

od 15:00

Juliáles

13. 7.2019

7. Muzikantský

Ipeľský
BEH

Športový areál
„Veselé“ ihrisko
vnútroblok Osloboditeľov

VÁS
POZÝVA

OZ
N OVO H R A D

21. 7.2019

O B EC
R A P OVC E

www.lucenec.sk

www.kultura.lucenec.sk

www.lucenec.sk
Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

Giuseppe Verdi - Rigoletto
28.6.2019 o 21:00 – amfiteáter v mestskom parku

Cyklobus
nielen pre cyklistov,
ale aj peších turistov či hríbarov
PRVÝ ŠTART

29. júna (sobota) o 8:00
Lučenec (autobusová stanica) - Vidiná
- Lovinobaňa - Mýtna - Látky Prašivá a
späť do Lučenca. Výška cestovného je
2 €/osoba/jazda a platí pre každú osobu na jeden spoj bez ohľadu na vek.

DRUHÝ ŠTART

30. júna (nedeľa) o 8:00
Lučenec (autobusová stanica) - Halič Stará Halič - Tuhár - Polichno - Ábelová
a späť. Výška cestovného je 1 €/osoba/
jazda a platí pre každú osobu na jeden
spoj bez ohľadu na vek.
Následne každú sobotu a nedeľu
počas mesiacov júl a august.

www.lucenec.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

NESPL
NENÝ...
Vstupné: 12 eur
Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec,
kino APOLLO, www.kultura.lucenec.sk
Dĺžka podujatia: 180 minút
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výstava pri príležitosti
110. výročia narodenia
prvého profesionálneho
lučeneckého architekta
OSKARA WINKLERA
Vernisáž 28. júna 2019 o 17:00

28.6. – 8.9.2019

Opera

sobota/nedeľa JÚL/AUGUST

16 | pozvánka / inzercia

Radnica - výstavná sála
Ulica Dr. Herza 1
Mestské múzeum Lučenec

26.6.2019 10:26

