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Je rozhodnuté.

Občania a občianske združenia dostanú na projekty 30 tisíc €
Päťtisíc eur je suma, ktorú
mohli získať občania a občianske združenia na rozvoj svojho
okolia v našom meste. Vypracované projekty predstavili tvorcovia pred komisiou aj občanmi.
„Prišlo 15 veľmi pekných projektov, čo nás potešilo. Ľudia v nich
naozaj prinášajú inovatívne spôsoby, ako tráviť voľný čas spoločne v komunite, v priestore, ktorý
si sami vybudujú a skrášlia,“ povedala predsedníčka komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných
vzťahov, cezhraničnej spolupráce,
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
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

cestovného ruchu, obchodu, podnikania a informačných a komunikačných technológií Eva Balážová. Podmienkou na zaradenie
bola účasť obyvateľov na výstavbe, osoh pre čo najviac ľudí a realizácia do jedného roka.
O tom, ktorý projekt bude úspešný, rozhodli hlasovaním (od 17. do
31. mája 2019) občania Lučenca.
Dňa 3. júna sa v priestoroch Radnice Lučenec stretli na spoločnom
zasadnutí komisie financií, ekonomiky a majetku mesta a komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej
spolupráce, cestovného ruchu, obchodu, podnikania a informačných
a komunikačných technológií s autormi projektov. V rámci verejného zvažovania, vyhodnotenia projektov boli prezentované výsledky
hlasovania za projekty participatívneho rozpočtu.
Vyhodnotenie predložených
projektov a poradie projektov
podľa počtu hlasov:
• ALTÁNOK PRE ODDYCH

- vybudovanie altánku pre oddych
v lokalite Ulice cintorínskej. Požadovaná čiastka: 4 800 €. Počet
hlasov: 2 721. Podpora: 4 800 €.

Pri tržnici na Rúbanisku III
vznikne pre deti a mládež
cyklistický areál „Pumptrack“,
ktorý je prírodne vytvorený
nahromadením pôdy do kopčekov
s klopenými zákrutami. Okruh je
zvlnený, čo umožňuje udržovať
alebo dokonca zvyšovať
rýchlosť pumpovaním. Pumptrack
je výborný prostriedok pre zábavu
alebo zdokonaľovanie technických
i jazdných skúseností na bicykli.
Do pohybu sa zapojuje celé telo
a je to tiež zábavný prostriedok
pre zlepšovanie fyzickej kondície.
• CYKLISTICKÝ AREÁL PRE
DETI A MLÁDEŽ

Zlatá ulička. Požadovaná čiastka: 5 000 €. Počet hlasov: 2 563.
Podpora: 5 000 €.
• JEDLÝ LES - KOMUNITNÝ SAD
RÚBANISKO II

- výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov a stavba hmyzích
hotelov, ktoré budú prispievať k
opeleniu a zvýšeniu úrody týchto stromov. Požadovaná čiastka:
4 000 €. Počet hlasov: 2 555. Podpora: 4 000 €.
• BUDOVANIE KOMUNITY A VYT-

VORENIE BEZPEČNÉHO PRIES- vybudovanie cyklistického areálu pre deti a mládež na Rúbanisku
TORU NA HRANIE A RELAXÁCIU
III pri tržnici. Požadovaná čiast- vytvorenie bezpečného priestoka: 4 500 €. Počet hlasov: 2 637. ru na hranie a relaxáciu na Ulici
• MINIPARK RÚBANISKO III
Podpora: 4 500 €.
A. Jiráska, kde plánujú vybudovať
- vytvorenie miniparku medzi
detské ihrisko a relaxačno-oddystarou a novou časťou Rúbaniska
• ZELENÁ OÁZA ZLATÁ ULIČKA
chovú zónu. Požadovaná čiastka:
III úpravou plôch a výsadbou stro- obnova kovaných oblúkov so
4 500 €. Počet hlasov: 2 532. Podmov a kríkov. Požadovaná čiast- svietidlami s vysadením popípora: 4 500 €.
ka: 5 000 €. Počet hlasov: 2 652. navej zelene so zámerom zlepšiť
Pokračovanie na strane č. 9
Podpora: 5 000 €.
mikroklímu v obchodnej pasáži
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VYBERÁME Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Bezpečný - inteligentný priechod pre
chodcov na Ulici L. Novomeského v Lučenci

Eme Štetkovej – za dosiahnuté športové výsledky v stolnom tenise, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA:
Družstvu Akadémie pohybu mladších
minižiakov U11 – za úspešnú reprezentáciu
mesta Lučenec v basketbale
TRÉNER ROKA:
Jurajovi Sujovi – za úspešnú trénerskú činnosť v basketbale a reprezentáciu mesta Lučenec doma i v zahraničí
Ocenenia mesta Lučenec odovzdá laureátom primátorka mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23.8.2019.
MESTO LUČENEC SA UCHÁDZA

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci dňa 27. júna
2019 schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt, ktorý má za cieľ zvýšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v meste.
Vďaka inteligentnému priechodu pre chodcov s detekciou pohybu chodcov bude možné
predchádzať smrteľným a závažným úrazom
v dôsledku kolízií motorového vozidla s chodcom a zníži sa aj celková rýchlosť motorových vozidiel v úseku ulice L. Novomeského
(v blízkosti odbočky na ulicu K. Supa). Uvedený priechod pre chodcov je v tejto oblasti
najfrekventovanejším priechodom aj pre deti
a mládež navštevujúce MŠ a ZŠ v tejto lokalite.
Celkový rozpočet je vyčíslený na 19 933,06 €,
výška spolufinancovania zo strany mesta Lučenec je 5 %, čo tvorí 996,65 €.
MAKETA MESTA LUČENEC Z ROKU 1907
Mesto Lučenec podáva žiadosť o dotáciu na
projekt „Maketa mesta Lučenec z roku 1907“.
Maketa svojou trojrozmernou vizualizáciou
bude slúžiť na dotvorenie obrazu minulosti
doteraz známeho iba z pohľadníc a fotografií.
Na ploche cca 18 m2 bude situovaná v stálej
expozícii Mestského múzea Lučenec na prízemí bývalej hasičskej zbrojnice. Vytvorením
a osadením makety sa otvoria nové možnosti
prezentácie nášho mesta pre obyvateľov mesta
a návštevníkov. Bude slúžiť aj ako edukatívna
pomôcka pre žiakov materských, základných
a stredných škôl, v rámci výučby histórie nášho mesta si tak budú môcť „reálne“ predstaviť naše mesto z dôb minulých.
Výška žiadanej dotácie je 50 000 € a bude
určená na zakúpenie trojrozmernej makety
mesta pozostávajúcej z 10 modulov a zostavy
15 samostatných historických či významných

budov a na úpravu a rekonštrukciu podlahy
v miestnosti, kde bude maketa osadená.
OCENENIA MESTA LUČENEC
SÚ UDELENÉ
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo
udelenie ocenení mesta Lučenec za rok 2018
nasledovným laureátom:
CENA MESTA:
Pavlovi Jaroslavovi Králikovi – za celoživotnú prácu a prínos v oblasti kultúry a školstva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
Jozefovi Murgašovi – za celoživotnú aktívnu prácu v oblasti zdravotníctva, komunálnej
politiky, dobrovoľníctva, za šírenie dobrého
mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.
CENA PRIMÁTORKY:
Jozefovi Kováčikovi – za rozvoj zamestnanosti v meste Lučenec a regióne, pri príležitosti životného jubilea.
ČESTNÉ UZNANIE:
Márii Szalayovej – za celoživotnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
Anne Králikovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
ŠPORTOVEC ROKA:
Lucii Bozóovej – za dosiahnuté úspechy vo
fitnes, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena
mesta Lučenec a regiónu doma i v zahraničí.
Tomášovi Štolcovi – za dosiahnuté úspechy v športe Boccia raffa, za reprezentáciu a
šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu doma i v zahraničí.

O ČLENSTVO V SMART CITIES KLUBE
Mesto Lučenec má postavenú dlhodobú
víziu na princípoch múdreho mesta, ktoré
zmysluplne, šetrne a múdro využíva moderné technológie a prístupy, aby vznikli nové
formy rozvoja. Využitím digitálnych, informačných a komunikačných postupov sa zvýši
kvalita života v našom meste v rôznych spoločenských oblastiach. Cieľom je vytvoriť jedinečné miesto pre bývanie, kvalitný a bezpečný život Lučenčanov. Občianske zduženie
Smart Cities klub je originálnou neformálnou
platformou, ktorá slúži na výmenu skúseností
a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste
k Smart City. Poslaním Smart Cities klubu je
meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti
zvyšovania kvality života svojich obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom
zasadnutí členstvo mesta Lučenec v občianskom združení Smart Cities klub.
NÁVRHY A PODNETY POSLANCOV:
R. Olšiaková - obyvatelia Mlynskej ulice sa
obracajú na mesto v súvislosti so zaplavovaním a znečisťovaním ulice so žiadosťou vyzvať
majiteľa parcely k riešeniu odvodnenia. Od
roku 2017 žiadne opatrenia neboli vykonané.
Odpoveď: Mesto Lučenec niekoľkokrát vyzvalo vlastníka pozemku a mesto navrhovalo
stretnutia na vyriešenie uvedeného problému.
Na 28. júna bol dohodnutý termín spoločného rokovania a o záveroch rokovania bude písomne informovaná poslankyňa aj obyvatelia Mlynskej ulice. Mestu boli predložené aj
iné požiadavky občanov danej lokality, ktoré boli splnené a bol vybudovaný aj chodník
so zeleným pásom.
J. Pelč - upozornil na situáciu v parkovaní
vo Štvrti M. R. Štefánika smerom na materskú školu. Obyvatelia navrhujú na nevyužitej
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veľkej asfaltovej ploche riešiť parkovanie, vy- byť prerokovaná a odsúhlasená v mestskom
tvoriť rampu a zjednosmerniť cestu. Druhý zastupiteľstve formou poslaneckého návrhu.
podnet sa týkal Ulice M. J. Lermontova, kde O riešenie parkovania vo vnútrobloku Štvrte
pri poslednom výdatnom daždi boli vytope- M. R. Štefánika nemajú záujem všetci občané bytové domy a pivnice. Podľa názoru ob- nia, preto je potrebné, aby sa k tomu vyjadričanov je problémom nefunkčná kanalizácia la väčšina občanov. Na zvyšné podnety bude
v oblasti Novohradskej ulice.
odpovedané písomne.
Odpoveď: V lokalite Štvrť M. R. Štefánika
mesto urobilo viacero stavieb, ktoré sa týkaJ. Kramec - požiadal o zvýšenie intenzity
li zlepšenia hlavne parkovania a prepojenia kosenia v meste, zároveň poukázal na znečisplynulosti premávky - vybudovanie parko- tené kanalizácie v meste a navrhuje preventívviska medzi kotolňou a materskou školou aj ne čistenie cestnej komunikácie aj kanalizás prepojovacou komunikáciou, boli tam na- cie. Ďalší podnet sa týkal Materskej školy M.
výšené počty parkovacích miest, pred byto- R. Štefánika, kde je potrebná rekonštrukcia
vým domom 16-21 sa tiež plánuje rozšírenie kúpeľne pre deti a niekoľko rokov aj rekonparkovacích miest. Pri bytovom dome 1-8 je štrukcia strechy. Navrhuje odborne posúdiť
spevnená plocha pre peších a neodporúča sa možnosť rekonštruovať strechu formou sedtam riešiť parkovanie. Uvedenú požiadavku lovej strechy, a zároveň vytvoriť podkrovné
môžu občania zaslať na mestský úrad a bude priestory a tým zvýšiť kapacitu škôlky. Takto prerokované, ale vopred je potrebné pre- tiež navrhuje odborne posúdiť vytvorenie jedrokovať túto požiadavku na domovej schôdzi. nosmernej ulice na M. R. Štefánika.
Lokalita Ulice M. J. Lermontova je súčasťou
Odpoveď: Plán udržateľnej mobility, na
projektu rekonštrukcie ulíc, prezistí sa stav. ktorom mesto začína pracovať, rieši aj dynamickú aj statickú dopravu. V súčasnosti
I. Siláči - požiadal, aby mesto vstúpilo do mesto rieši materskú školu na Rúbanisku II
rokovania so správcom cestnej komunikácie prostredníctvom eurofondov vo výške viac
Gemerská cesta v súvislosti s jej technickým ako 800 000 €. Pokiaľ bude vyhlásená výzva,
stavom a riešením bezpečnosti na uvedenej je možné pripraviť projektovú dokumentáciu
cestnej komunikácii.
na riešenie podkrovia z dôvodu rozšírenia kaOdpoveď: Uvedená požiadavka už bola pre- pacity škôlky M. R. Štefánika.
rokovaná na komisii dopravy a cestných komunikácií a podnet bol predložený na SlovenR. Olšiaková - požiadala, aby v najbližších
skú správu ciest, aby aplikovali opatrenia na Mestských novinách bol zverejnený harmonozvýšenie bezpečnosti ciest. V odpovedi uvá- gram, postup budovania a lokality, v ktorých
dzajú, že v tomto roku budú realizované bez- sa v tomto roku vybudujú uzamykateľné kontajnerové stanovištia. Požiadala o riešenie sipečnostné opatrenia.
tuácie vo vnútrobloku na Adyho ulici, ktorý je
R. Endrödyová - žiada, aby bol do progra- zdevastovaný. Zároveň požiadala, aby priebeh
mu rokovania MsZ zaradený bod o vytvorení mestského zastupiteľstva s návrhmi, podnetmi
priestoru v Mestských novinách poslancom a interpeláciami bol zverejnený v najbližších
mestského zastupiteľstva. Zároveň požiada- Mestských novinách.
la o riešenie problému na Ul. Dr. Herza, kde
Odpoveď: Vnútroblok J. M. Hurbana je zrebola v roku 2018 prečistená kanalizácia, ale konštruovaný, zrekonštruovali sa chodníky na
počas daždivého počasia tam stojí pás vody Vajanského ulici, vybudovalo sa detské ihrisko,
za všetkými vozidlami, ktoré tam parkujú. rozširovali sa parkovacie plochy, vybudovali sa
Na sídlisku M. R. Štefánika je plánovaná re- polopodzemné kontajnerové stanovištia, zostákonštrukcia a rozšírenie parkovacích miest, va ešte rekonštrukcia plochy basketbalového
ale občania, ktorí idú do nemocnice využíva- ihriska, kde sa občania nevedia dohodnúť, či
jú vnútroblok a parkujú tam. Občania sa na má zostať basketbalové ihrisko alebo plocha na
tento stav sťažujú. Má mesto v pláne riešiť parkovanie. V súvislosti s parkovaním na Adytento vnútroblok? Požiadala o vysvetlenie, ho 5 - projektová dokumentácia sa pripravuje
prečo mesto zmenilo prevádzkovateľa mo- v etapách. Budovanie smetných stanovíšť ide
bilného zberu papiera a požiadala o zváženie v režime tak, ako si ich občania odsúhlasujú
uvedenú službu prevádzkovať predchádzajú- na domových schôdzach. V Mestských novicou spoločnosťou.
nách sú občania priebežne informovaní o výOdpoveď: Vzhľadom na to, že požiadavka stavbe kontajnerových stanovíšť. Požadované
uverejňovať príspevky v Mestských novinách informácie budú v najbližšom čísle Mestských
sa dotýka oprávnenia všetkých poslancov mest- novín uverejnené.
ského zastupiteľstva, pre zachovanie rovnosti
pre všetkých poslancov má vytvorenie miesta
T. Šurik - opýtal sa za asfaltovú plochu na
na zverejňovanie príspevkov podliehať kolek- Rúbanisku III/5, nakoľko v zimných mesiatívnemu rozhodovaniu orgánu mesta - mest- coch sa tam plánuje v spolupráci s mestom
skému zastupiteľstvu. Táto požiadavka môže verejné klzisko.

Odpoveď: Je to v štádiu riešenia, v meste sú
tri lokality, kde je potrebné vyasfaltovať plochy.

www.lucenec.sk

I. Siláči - upozornil na facebookovú stránku SPOOL - kúpalisko, kde sa uvádzajú všetky kontaktné údaje, ale SPOOL, a.s., Lučenec
ju neprevádzkuje. Požiadal vedenie SPOOL,
a.s., aby vyzvali administrátora stránky na
doriešenie situácie.
text: Mária Bérešová

foto: ilustračné

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU
ZÁHRADKU, BALKÓN, OKNO
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
text: Jarmila Simanová

NÁVRATKA

Najkrajšia záhradka,
balkón, okno.
MENO A PRIEZVISKO:
ADRESA:
KATEGÓRIA:
TELEFONICKÝ KONTAKT:
V LUČENCI DŇA:
PODPIS:
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Samospráva rozšíri kamerový systém
o osem kamier
a vytvorí profesionálne
monitorovacie stredisko

Rozšírenie mestského kamerového systému o 8 otočných kamier je jedným z aktuálnych zámerov samosprávy, ktorým chce v našom meste zvýšiť bezpečnosť. Mesto Lučenec
dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR
v hodnote 65 566,06 eur (spolufinancovanie 3450,85 eur) v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom
technických prostriedkov podľa schváleného
projektu s názvom Rozšírenie mestského kamerového systému a vytvorenie profesionálneho monitorovacieho strediska v Lučenci.

ROZŠÍRENIE MESTSKÉHO KAMEROVÉHO
SYSTÉMU O NASLEDOVNÉ LOKALITY:
• Ulica A. Jiráska - križovatka a nadjazd
• Križovatka Zvolenská - M. Rázusa
• Ulica T. G. Masaryka - stred
• Novohradská ulica - križovatka pred OD Prior
• Haličská cesta - Kaufland - svetlená križovatka
• Rúbanisko III/5 - detské ihrisko
• Ulica novohradská 22 - vnútroblok/detské ihrisko
• Mestský park - detské ihrisko pri potoku

Po ukončení financovania z dotácie Minis„Bezpečnosť mesta je pre nás priorita. Vieterstva
vnútra SR bude naďalej prebiehať mome, že aj tento systém zabezpečovania bezpečnitorovanie
oblastí s inštalovanými kameranosti je pre nás veľmi dôležitý a výsledkom je
mi
mestskou
políciou, resp. zamestnancami
rozšírenie mestského kamerového monitorochráneného
pracoviska
zriadeného primárne
vacieho systému v tých častiach mesta, ktoré
pre
tento
účel
v
priestoroch
MsP. Funkčnosť
ešte kamerový systém nepokrýva. Umiestnikamerového
systému
po
ukončení
financovame 8 kusov nových otočných kamier. Zrekonnia
z
projektu
bude
zabezpečovať
mesto Luštruujeme centrálne monitorovacie stredisko
čenec
z
vlastných
zdrojov.
mestskej polície. Zmodernizujeme a zvýšime
počet monitorovacích jednotiek, pričom na
Lučenecký kamerový systém v súčasnosti
samostatných jednotkách bude umiestnepozostáva
z 31 kamier a funguje od roku 2005.
ných maximálne od 4 do 8 kamier,“ povedala primátorka Alexandra Pivková. Podľa jej
text: Ján Šnúrik
slov mieni samospráva niektoré staré kamery aj vymeniť.
Odhaľovanie, resp. zistenie páchateľov za
pomoci kamerového systému je jednou z najúčinnejších foriem pri ich usvedčovaní, kde
záznamy výrazne napomáhajú aj orgánom
činným v trestnom konaní pri ich dokumentovaní. Takýmto spôsobom sa v inkriminovaných miestach, ktoré sú monitorované
kamerami, výrazne zníži kriminalita, resp.
protispoločenská činnosť a občania sa v meste budú cítiť bezpečnejšie.
V Lučenci sa nachádzajú viaceré problematické a zložito riešené križovatky, ktoré
budú napojené na kamerový systém a tým
sa bude predchádzať možným dopravno-kolíznym alebo iným vplyvom. Zamestnanci
chráneného pracoviska budú môcť promptne reagovať na vzniknutú dopravnú situáciu
na križovatkách v našom meste a predchádzať tak možným dopravným situáciám alebo iným vplyvom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
www.ludskezdroje.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.minv.sk
www.lucenec.sk

Miestna občianska
poriadková služba opäť
v našom meste
V rokoch 2014 až 2015 lučenecká samospráva úspešne realizovala projekt s názvom Zriadenie občianskych hliadok v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK),
ktorý zlepšil bezpečnosť v komunite, zlepšila sa komunikácia medzi MRK a mestskou
i štátnou políciou. Realizovaný projekt taktiež napríklad skvalitnil dochádzku žiakov do
škôl prostredníctvom spolujazdy členov občianskej hliadky v mestskej hromadnej doprave a zabezpečovania bezpečnosti priechodov
pre chodcov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR ako sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR pre časť operačného programu
Ľudské zdroje vyhlásilo orientovanú výzvu so
špecifickým cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu.
Mesto Lučenec aj v tomto prípade na výzvu reagovalo, čoho výsledkom je schválenie projektu s názvom „Zriadenie miestnej
občianskej poriadkovej služby v meste Lučenec s prítomnosťou MRK“ a na jeho realizáciu schválenie nenávratného finančného
príspevku vo výške 95 287,79 € s 5% financovaním mesta v sume 5 015,15 €. Cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK, zlepšenie bezpečnosti v komunite
a skvalitnenie služieb v MRK prostredníctvom
zriadenia štyroch členov miestnej občianskej
poriadkovej služby (MOPS).
Činnosť členov MOPS bude realizovaná
počas 24 mesiacov. Po konzultácii s Mestskou políciou v Lučenci, ďalej s pracovníkmi
oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry
a športu MsÚ Lučenec a s pracovníkmi komunitného centra bol počet potrebných členov MOPS stanovený na 4 príslušníkov. Traja
zo štyroch členov MOPS budú priamo z MRK.
Členovia MOPS budú organizačne zaradení
pod Mestskú políciu v Lučenci, kde budú mať
k dispozícii svoje priestory pre šatne.
Úspešný projekt prinesie aj finančné úspory,
ktoré bude možné použiť na prípadné financovanie jeho pokračovania. Po vyhodnotení
v prípade naplnenia spomínaných predpokladov sa bude mesto Lučenec snažiť, aby aktivity pokračovali a boli financované z vlastných
zdrojov - rozpočtu mesta Lučenec.
text: Ján Šnúrik
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Prekryté uzamykateľné kontajnerové
stanovištia
naďalej
pribúdajú
Mesto Lučenec pristúpilo ešte
v roku 2014 k pilotnému projektu zhotovovania zastrešených
a uzamykateľných smetných
stanovíšť z dôvodu zvýšenia hygienických, estetických kritérií
a čistoty.
Zastrešené uzamykateľné stanovištia sa zhotovujú na základe
došlých žiadostí od obyvateľov
mesta a taktiež s prihliadnutím
na komplexné revitalizácie lokalít.
Od roku 2014 do roku 2018 bolo
vybudovaných celkom 38 zastrešených uzamykateľných kontajnerových stanovíšť.
Z toho v roku 2014 boli pilotne
vybudované 3 takéto kontajnerové stanovištia, a to pri mestskej
tržnici na Ulici sokolskej, pri bytovom dome Rúbanisko I/11 a Rúbanisko I/1-8.
V roku 2015 bolo vybudovaných
ďalších 7 kontajnerových stanovíšť, a to v lokalitách: Ulica cintorínska 4, Rúbanisko II/3, Rúbanisko II/9, Ulica Ľudovíta Štúra
1, Ulica Ľudovíta Štúra 5, Ulica
partizánska 3-15, Ulica mieru 4.
V roku 2016 boli zhotovené
ďalšie kontajnerové stanovištia
v počte 6 ks v lokalitách Rúbanisko II pri bytovom dome bloku
C (tu boli zhotovené 2 kusy stanovíšť), pri bytových domoch Štvrť
M. R. Štefánika 1-9 (2 ks), na Ulici
osloboditeľov 2,4,6,8,10,12 (2 ks).
Pri bytovom dome na Ulici Ľudovíta Štúra 13 a 17 bolo doriešené uzamykanie 2 kontajnerových
stanovíšť.
V roku 2017 bolo zrealizovaných
9 uzamykateľných zastrešených
kontajnerových stanovíšť, a to pri
bytových domoch: Ulica L. Svobodu 2,4,6, Rúbanisko II/43, Rúbanisko I/10, Ulica mieru 40-42, Rúbanisko II/38, Ulica I. Erenburga
17-23, Rúbanisko III/3, Ulica cintorínska 12-14, Rúbanisko II/61. Pri
bytovom dome na Ulici K. Kuzmányho 8 bolo doriešené uzamykanie
kontajnerového stanovišťa.

V roku 2018 mesto Lučenec za- v lokalitách: Ulica L. Svobobezpečilo zhotovenie 10 prekry- du 26,28 (zlúčené s vchodmi
tých uzamykateľných stanovíšť L. Svobodu 24,26), Ulica oslov lokalitách: Námestie republi- boditeľov 3-7, Ulica Martina
ky 2, V. V. Majakovského 2-12, J. Rázusa 34-44, Ulica A. BernoA. Komenského 24, Továrenská láka 1-7 (zlúčené s bytovým do13, Továrenská 23, Továrenská mom Ulica Ľudovíta Štúra blok
1, Továrenská 11, Cintorínska 7, C), Rúbanisko III/18-23, RúbaPivničný rad 6, Rúbanisko II/27. nisko II/60.
V meste Lučenec boli v roku
2018 vybudované aj 4 nové konMesto Lučenec aj v roku 2020
tajnerové stanovištia s polopod- plánuje pokračovať v budovaní
zemnými kontajnermi v lokalitách: uzamykateľných kontajnerových
Rúbanisko III medzi bytovými stanovíšť, resp. polopodzemdomami, Rúbanisko III/1 a Rúba- ných kontajnerových stanovíšť
nisko III/2, Rúbanisko I/12, Ulica a vyčleniť finančné prostriedky
novohradská 10, Ulica Adyho 5. na zhotovenie ďalších stanovíšť.
V roku 2019 v zmysle schvále- Nakoľko cieľom projektu zastreného rozpočtu prebieha príprava šených uzamykateľných kontajďalších stanovíšť (zhotovovanie nerových stanovíšť je riešiť čisoceľových konštrukčných prvkov totu a eliminovať neporiadok pri
a úprava spevnených plôch) v lo- zberných nádobách, mesto Lučekalitách: Ulica Kolomana Ban- nec žiada obyvateľov, aby si svoje
šela 6 a 8, Ulica I. Erenburga prístrešky uzamykali a následne
26-32, Rúbanisko II/62, Rúba- v týchto uzamknutých priestonisko I/19-20, Vajanského 27.
roch zabezpečovali čistotu.
Prebieha príprava ďalších stanovíšť s návrhom na umiestnenie polopodzemných kontajnerov

text: Jarmila Fekiačová
foto: Ján Šnúrik

Kosenie
v meste
Mesto Lučenec zabezpečuje
v rámci svojej činnosti viacero služieb. Od riešenia údržby v oblasti
cestnej dopravy, verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva
až po údržbu zelene. V minulom
období v rámci údržby zelene zabezpečovalo celoplošné kosby
v počte cca 4 až 5 x (v závislosti
od poveternostných vplyvov a intenzity rastu trávy). Exponované
miesta v rámci centra mesta, resp.
príjazdov a pod. sa kosili aj viackrát. Služba „kosenie“ bola vykonávaná z väčšej časti dodávateľsky.
Mesto Lučenec už na jeseň 2018
začalo s prípravou podkladov verejného obstarávania na služby
v našom meste, ako cestnú dopravu, starostlivosť o zeleň, cintoríny. Následne po zvolení nového mestského zastupiteľstva bol
začatý proces verejných obstarávaní. Uvedené procesy verejných
obstarávaní sú zložitejšieho a časovo náročnejšieho charakteru.
Mesto tieto obstarávania zabezpečuje prostredníctvom externe spôsobilých osôb. Uvedené postupy,
ktoré vykonávajú spôsobilé osoby,
musia byť vyhotovené v súlade so
všetkými právnymi predpismi zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň v záujme transparentnosti
mesto predložilo pripravené podklady pre verejné obstarávanie na
vyjadrenie kontrolným orgánom.
Verejné obstarávania trvajú štandardne cca 3 - 4 mesiace.
Na základe vyššie uvedeného
chceme poprosiť občanov o trpezlivosť a zhovievavosť, najmä
čo sa týka vykonávania činnosti
kosenia, keďže podľa už uvedeného musíme dodržiavať všetky
zákonné postupy, a tým je výkon
predmetnej činnosti čiastočne
obmedzený.
POZNÁMKA
V tomto období sa v meste vykonáva druhá, resp. tretia kosba.
Kosba je vykonávaná vlastnými
kapacitami (strojné a personálne)
a čiastočne dodávateľsky.
Za pochopenie ďakujeme.
text: oddelenie dopravy
a životného prostredia

6 | kultúra

Večer plný zážitkov
Po minuloročnej úspešnej opere pod holým nebom mesto Lučenec
pokračovalo s ďalšou legendárnou operou Rigoletto od Giuseppe
Verdiho, ktorá vznikla podľa románu V. Huga Kráľ sa zabáva. Do
Lučenca ju prišli predstaviť sólisti banskobystrickej Štátnej opery.
„Lučenecký amfiteáter bol opäť
premenený na čarovné, špeciálne
na túto príležitosť upravené a vyzdobené miesto. Opäť bolo všetko
pekne nasvietené, k dispozícii boli
stand up stolíky, stánky s dobrým
vínom a všetko presne tak, ako sa
na daný druh podujatia patrí,“ prezradil pracovník oddelenia kultúry Stanislav Spišiak.
Tragický príbeh o dvornom
šašovi Rigolettovi a jeho krásnej dcére Gilde, ktorá podľahne
zvodom jeho prelietavého pána,
mantovského Vojvodu, je zároveň kritikou spoločnosti, disponuje vypätými vášňami i lyrickými osobnými príbehmi. Napriek
tomu, že dielo vzniklo v predminulom storočí, stále predstavuje
aktuálnu tému ľudskej zloby, egocentrizmu a negatívnych emócií.
V úlohe Rigoletta sa predstavil

sólista Zoltán Vongrey a jeho dcéry
Gildy Mariana Hochelová, Maddalenu zahrala Michaela Šebestová a Vojvodu Ľudovít Ludha.
Hudobnú drámu naštudovali pod
režijným vedením Anny Osipenko a dirigentským vedením Mariána Vacha.
Pre lučenecké obecenstvo bol
tento večer výnimočný, veď vidieť
operné predstavenie pod holým
nebom a navyše za krásneho počasia nie je každodenný zážitok.
Rigoletto v podaní sólistov a orchestra banskobystrickej Štátnej opery bol skutočne jedinečným zážitkom, výkony spevákov
a hudobníkov, kostýmy, tanec
i celková atmosféra zanechali vo
všetkých divákoch hlboké dojmy.
text: Monika Nagyová

Ján Adamove a jeho „arty bokom“

text a foto: Monika Nagyová

AU TO R

VÁS P OZ Ý VA J Ú

od JÚLA 2019

Letná sezóna v Synagóge Lučenec sa začala výstavou s názvom
„arty bokom“. Autorom výstavy je
tvorca súčasného umenia Lučenčan Ján Adamove.
„Letnú sezónu v synagóge ako
každoročne otvárame výstavou
súčasného umenia. Vždy sa snažíme prilákať do týchto priestorov
umelca, ktorý je z Lučenca alebo
pôsobí v Lučenci. Toho roku to pripadlo na Jána Adamove alias Maja
Marsaja,“ prezradila vedúca Mestského múzea Andrea Moravčíková. Výstava prináša sondu do autorovho osobného archívu, ktorý

vizualizuje prostredníctvom neočakávaných tvarových spojení.
Medzi jeho dielami nájdeme aj
nové, ktoré boli vytvorené výnimočne na túto výstavu.
„Výstava Arty bokom má rôznorodé ako významné možno hravé
slovne spojenie arty bokom. Vzniklo
to zo slovnej hračky žarty bokom,
keď odstránime ž, tak nám ostane arty bokom. Niektoré veci majú
3-4 roky, niektoré vznikali len pre
túto výstavu. Veľmi ma to bavilo spájať nespojiteľné. Nafarbenú
panvicu prilepiť na dosku, ozdobiť
vankúšom a ten motív vankúša sa
potom vinie takmer všetkými prácami, ktoré sú tu zastúpené. Výstavu by sme nemali vnímať vážne, je to hravé,“ prezradil autor
Ján Adamove. Výstava potrvá do
konca letnej sezóny – 30.8.2019.
Po vernisáži sa uskutočnil koncert klasickej hudby pre Mariána
Vargu s názvom Cesty, ktoré nevedú do Ríma.

KRESLENIE
SRDCOM
Milan Berky

Stála výstava kresieb

Foyer Mestského
úradu v Lučenci,
Ul. novohradská č. 1
FB: Milan Art
mrartist@azet.sk
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OKIENKO EÚ
DVOJAKÁ KVALITA POTRAVÍN VÝSLEDKY TESTOVANIA
24.6.2019 boli zverejnené výsledky testovania potravinových výrobkov v celej EÚ, ktoré ukázali, že
dvojaká kvalita potravín nie je záležitosťou len niektorých členských krajín.
Hlavné zistenia po posúdení 1380 vzoriek 128 rôznych potravinových výrobkov z 19 členských štátov:
• Vo väčšine prípadov zloženie zodpovedá tomu, ako
boli výrobky prezentované: 23 % výrobkov malo rovnakú prednú stranu balenia a rovnaké zloženie a 27
% výrobkov malo uvedené odlišné zloženie v rôznych krajinách EÚ a odlišnú prednú stranu balenia.
• V 9 % prípadov mali výrobky prezentované ako rovnaké v celej EÚ odlišné zloženie: mali rovnakú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
• Ďalších 22 % výrobkov, ktoré boli prezentované podobne, malo odlišné zloženie: mali podobnú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
• Pokiaľ ide o používanie rovnakého alebo podobného balenia výrobkov s rôznym zložením, neexistuje
konzistentný geografický model. Rozdiel v zložení
testovaných výrobkov navyše nemusí nevyhnutne
predstavovať rozdiel v kvalite výrobku.
• Na základe spoločnej metodiky budú môcť príslušné vnútroštátne orgány vykonať analýzu jednotlivých prípadov potrebnú na odhalenie zavádzajúcich praktík, ktoré sú podľa spotrebiteľského
práva EÚ zakázané.
Opatrenia Komisie v oblasti dvojakej kvality:
• Nová dohoda pre spotrebiteľov - objasňuje, kedy
dvojaká kvalita výrobkov znamená zavádzajúce
praktiky,
• nová spoločná metodika na testovanie potravinových výrobkov,
• súbor usmernení s cieľom pomôcť vnútroštátnym
orgánom pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ
týkajúcich sa spotrebiteľov a potravín,
• viac ako 4,5 milióna EUR na vyriešenie tohto problému,
• testovanie výrobkov v celej EÚ rovnakou metodikou
s cieľom lepšie pochopiť dvojitú kvalitu výrobkov.
FÍNSKO PREDSEDÁ RADE EÚ OD 1. JÚLA
DO 31. DECEMBRA 2019
Priority fínskeho predsedníctva sa riadia jeho
mottom: udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť.
Program predsedníctva sa sústreďuje na štyri
hlavné priority:
1. posilnenie spoločných hodnôt a zásad právneho štátu
2. konkurencieschopnejšia a sociálne inkluzívnejšia EÚ
3. posilnenie postavenia EÚ ako globálneho lídra
v boji proti zmene klímy
4. komplexná ochrana bezpečnosti občanov
Fínsko bude prvým predsedníctvom, ktoré do práce
Rady začlení nové priority strategického programu
na roky 2019 - 2024.
Bližšie info: https://eu2019.fi/en/frontpage
Zdroj: ZEK v SR
Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.

ŽIVENA, spolok slovenských žien, oslavuje
v tomto roku 150. výročie svojho vzniku
MO ŽIVENA v Lučenci sa podieľala na
oslavách v obci Ľuboreč, odkiaľ pochádzala najdlhšie pôsobiaca predsedníčka ženského spolku a zakladateľka časopisu s rovnakým názvom Elena Maróthy - Šoltésová.
Na oslavách sa v sobotu 29. júna zúčastnila aj predsedníčka Ústredia Živeny Magda
Vášáryová.
Program osláv sa začal slávnostnými Službami Božími v miestnom evanjelickom kostole. Oslavy pokračovali prehliadkou múzea
Eleny Maróthy - Šoltésovej, príhovormi a kultúrnym programom. V rámci sprievodného
programu boli v obci remeselné trhy lokálnych produktov a tvorivé dielne, zamerané
na výrobu bábik zo šúpolia a pečenie kváskového chleba.
Naša vďaka patrí všetkým občanom obce
Ľuboreč, na čele so starostom Marcelom Šupicom, ktorí sa podieľali na príprave tohto
podujatia. Srdečne nás privítali aj pohostili
a pripravili milé darčeky. Za spoluprácu ďakujeme mestu Lučenec, členkám MO Živena

Lučenec a účinkujúcim žiakom ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, Milanovi Podhorcovi z Gymnázia B. S. Timravy, žiakom a učiteľom ZUŠ
na Novohradskej ulici v Lučenci, študentom
z konzervatória Pink Harmony, Vlastovi Hrdličkovi, folklórnemu súboru Dubkáčik a kapele Duchoňovci za krásny program a úžasnú
atmosféru. Podporiť nás prišli aj živeniarky z B. Bystrice, Žiliny, Pezinka a Bratislavy.
Náš slávnostný deň sme ukončili návštevou
rodného domu B. S. Timravy v Políchne, kde
nám podal výklad starosta Pavol Kyseľ. Veselou ľudovou hudbou nás privítala Ábelová so
starostom Jaroslavom Maslenom a Antóniou
Medekovou, pracovníčkou obecného úradu.
J. Ivanič nás oboznámil v dome B. S. Timravy
s jej životom a dielom. Ďakujeme za pohostenie a príjemné posedenie. Veríme, že týmto naša spolupráca nekončí a bude pokračovať aj naďalej.
text: Jarmila Móricová, predsedníčka
MO Živena Lučenec
foto: Martina Bútová

Úspešná zlatá Ozvena a Echo
Na krajskej postupovej súťaži Viva il canto, ktorá sa konala 15. júna 2019 v Banskej
Štiavnici, mal zastúpenie aj náš región. Zúčastnili sa na nej dva zbory - miešaný SZ
OZVENA a vokálne zoskupenie ECHO (tzv.
malý zbor Ozveny).
Táto súťaž sa koná každé dva roky. Tento
rok sa jej v rámci Banskobystrického kraja zúčastnilo päť zborov - tri miešané, jeden ženský a jedno vokálne zoskupenie. Výkony jednotlivých zborov hodnotila trojčlenná porota
a v závere vybrala jeden zbor, ktorý postupuje na celoslovenské kolo v októbri.
OZVENA aj ECHO sa snaživo na túto súťaž pripravovali. Hodiny a hodiny nácviku
priniesli svoje ovocie. Obidva zbory dostali
najvyššie ocenenie, a to Zlaté pásmo. OZVENA ešte navyše dostala Cenu za interpretáciu
úprav ľudových piesní.

Radosť bola veľká a zaslúžená. Chcem sa ako
dirigentka oboch zborov touto cestou poďakovať všetkým mojim spevákom za výkon, ktorý
predviedli. Naša práca nebola zbytočná. Priniesla radosť nielen nám, ale aj poslucháčom.
Už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenia,
ktoré nás ešte tento rok čakajú.
text a foto: Dagmar Jantošová
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Služba zdieľaných bicyklov
dorazí aj do Lučenca
Systém zdieľaných bicyklov funguje už v niektorých mestách na Slovensku. Rozvoj turizmu, mobility a odľahčenia dopravy má v našom meste podporiť projekt BIKESHARING,
ktorý je zameraný na zdieľanie bicyklov. Služba by mala uľahčiť presun do jednotlivých častí mesta (ku kultúrnym pamiatkam, športoviskám, do centra mesta...) i prímestských lokalít. Bude slúžiť pre turistov a miestnych obyvateľov. Obyvatelia ich môžu využiť do školy,
práce, najmä počas ranných a poobedných hodín, keď je v centre mesta hustejšia premávka.
S ohľadom na to, že sa jedná o bicyklovanie, nemôžeme zabúdať na zvýšenú bezpečnosť cyklistov. Počas minulého a tohto roka
boli realizované rekonštrukčné práce ulíc,
na ktorých sa vyznačovali cyklokoridory pre
zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Cyklokoridory sa v rámci mesta nachádzajú napr. na Ul. železničnej, Ul. Jókaiho, Ul. továrenskej, Ul. F. Lehára.
Okrem zdieľaných bicyklov má mesto Lučenec v rámci budovania ďalšej infraštruktúry
naplánované projekty cyklotrás na úsekoch
Lučenec - Halič a Lučenec - Vidiná. Navrhovaná cyklocesta smer Halič a smer Vidiná je
súčasťou plánovaných cyklistických trás na
území Novohradského regiónu. Je navrhnutá tak, že bude plniť hlavne dopravnú a doplnkovo aj rekreačnú funkciu pre miestnych
obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (RA BBSK), ktorá v spolupráci s mestom Lučenec projekt vypracovala
a predložila v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov, požaduje na jeho financovanie regionálny príspevok 150 tisíc eur. Na
poslednom zasadnutí zastupiteľstva krajskí
poslanci schválili nájom nepoužívanej jedálne Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci (Ulica J. Fándlyho),
kde RA BBSK v rámci tohto projektu vybuduje kanceláriu, sklad bicyklov a dielňu, v ktorej bude zabezpečená zimná údržba bicyklov.
Približne 68 špeciálne upravených bicyklov pre zdieľané použitie bude umiestnených
a uzamknutých v špeciálnych stojanoch na
asi 17 stanovištiach (lokalitách), napr. Rúbanisko, zimný štadión, Námestie republiky,
Ul. Adyho, železničná stanica, Kubínyiho
námestie, Štvrť L. Svobodu, mestský park.
Služba zdieľaných bicyklov bude spoplatnená
a po počiatočnom nábehu má byť samostatne
udržateľná. Prevádzkovanie má byť zabezpečené od apríla do novembra.
Jedná sa o poskytovanie verejnoprospešnej služby pre návštevníkov a obyvateľov Lučenca, preto krajskí poslanci schválili prenájom priestorov bývalej jedálne na 10 rokov
za symbolické 1 euro ročne. Prevádzkovateľom spoplatneného systému bude Rozvojová
agentúra BBSK v spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.

text: Monika Nagyová

foto: ilustračné

V Zlatej uličke sa tradovalo

OZNAMY
• DNI KERAMIKY 2019
Novohradská knižnica a galéria v Lučenci
a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
vás v rámci projektu Dni keramiky 2019 pozývajú dňa 20. júla 2019 od 14:00 na prednášku Domáce hlinené oltáriky z Haliče, od
15:00 na predstavenie účastníkov XXXI. ročníka Medzinárodného keramického sympózia Lučenec/Kalinovo, od 16:00 do 19:00 na
ukážky keramickej techniky raku, výpal v papierovej peci. Podujatie sa uskutoční v areáli Novohradského múzea a galérie, Kubínyiho Námestie č. 3, Lučenec.
• NA ČERSTVOM VZDUCHU
VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU
Atraktívnou príležitosťou využitia prírodného a kultúrneho dedičstva je podnikanie
v oblasti agroturistiky. Pre návrat človeka
k prírode, odklon od masového cestovného
ruchu a návrat k individuálnemu užívaniu si
dovolenky predstavuje prírodný a kultúrny
potenciál našich regiónov skvelú podnikateľskú príležitosť. Dňa 26. júla 2019 sa od
9:30 do 12:30 uskutoční odborný seminár
s lektorkou Oľgou Slobodníkovou. Dozviete
sa, ako začať podnikať v agroturistike a vidieckom cestovnom ruchu, aké sú možnosti
ich rozvoja a aké trendy fungujú v zahraničí, aké sú nástrahy tohto špecifického podnikania, ako môže samospráva podporovať
toto podnikanie, aké aktivity sú pre klientov atraktívne. Nájdete nás v objekte firmy EGAL, a.s., stavebná činnosť, Ulica M.
Rázusa č. 13, Lučenec. Kontakt: Tím akceleračného programu NPC Banská Bystrica:
ap.bb@npc.sk
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený. Ukončenie registrácie: 25.7.2019
do 12:00.
• PRÍĎ S NAMI POKRSTIŤ PRVÚ

Koncom júna sa uskutočnila akcia pod názvom Zlatouličnícke tradovanie. Podujatie
bolo zamerané na spomienky z čias korzovania v meste a z návštev miestnych tradičných
trhov. Je to ďalšia akcia OZ Oživená, v rámci ktorej slávnostne otvorili stálu expozíciu
v podchode Zlatej uličky. Na otvorení bola
prítomná aj primátorka mesta Alexandra Pivková. Remeselníci na trhovisku prezentovali
svoje výrobky. Predstavili sa Folklórne parádnice s kolekciou od Ľ. Žilkovej, S. Matúškovej a J. Slávikovej. Po celý deň vládla skvelá
atmosféra a podujatie ukončila skupina Traditional Dixie Stompers.
text a foto: Monika Nagyová

ZDIEĽANÚ KANCELÁRIU V LUČENCI
Krstným otcom nášho PRIESTORU je náš
kamarát a inšpirátor, zakladateľ Rimavskosobotského coworking centra Kruháč a marketingovej spoločnosti Prognesa, Daniel Csúr.
Okrem pokrstenia nášho nového pôsobiska
dňa 29. júla 2019 o 17:00 sa s nami určite
rád podelí o filozofiu „spolupracovní“, svoje
vízie a svoj osobný príbeh. Pozvaní sú všetci podnikavci, ľudia dobrej vôle, zvedavci aj
potencionálni záujemcovia o prenájom svojho PRIESTORU na podnikanie. Tešia sa na
vás Janette, Soňa, Peter, Tinka, Daniel, Katka
alias prví coworkeri v meste. Krst sa uskutoční na Ulici M. Rázusa č. 13 (1. poschodie)
v Lučenci. Dali sme priestor našim víziám...
dáme priestor aj tým vašim.

19. júl 2019
www.lucenec.sk
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V meste pribudli ďalšie nové
hracie prvky na detských ihriskách

Pokračovanie zo strany č. 1
• MALINOVÝ DVOR
- zrealizovanie herných prvkov
pre deti, výsadba zelene, komunitnej záhrady a mobiliáru v lokalite
Štvrte maršala Malinovského. Požadovaná čiastka: 5 000 €. Počet
hlasov: 2 476. Podpora: 2 200 €.

Mesto Lučenec pokračuje veľkých, lanovku a mnohé ďalšie.
v rekonštrukcii detských ihrísk. V priebehu mesiaca júl sa ešte osaV priebehu mesiaca jún 2019 pri- dí drevený altánok a „spojazdní“
budli v areáloch detských ihrísk lanovka namontovaním lana na
vo vnútrobloku Ulice oslobodi- Ulici osloboditeľov.
teľov a na sídlisku Rúbanisko II
Tento projekt finančne podponové hracie prvky, ktoré sú ur- rila Nadácia Veolia, Stredoslovenčené pre deti od 4 do 14 rokov.
ská prevádzková spoločnosť, a. s.,
Tieto detské ihriská obnovili v spolupráci s mestom Lučenec
a rozšírili o mnohé nové hracie a PG food service, s.r.o.
prvky, ako napríklad visiacu hojtext: OSPSaPP
dačku s hniezdom, kolotoč, komfoto:
Eva
Lucia Reháneková
binovanú zostavu pre malých aj

• PROFESIONÁLNA ZOSTAVA
PRE 15 CVIČENCOV
- profesionálnu zostavu pre 15
cvičencov v lokalitách mestské
kúpalisko, Námestie republiky
a Rúbanisko. Požadovaná čiastka: 5 000 €. Počet hlasov: 726.
Podpora: 0 €.
• FITNES ZOSTAVA NA

Slovenský Červený kríž v Lučenci prijíma
prihlášky na akreditovaný Kurz opatrovania detí

Hľadáme
majiteľa
hodiniek

PRIEHRADE ĽADOVO
- fitnes zostava pre 6 detí a doKurz je rozdelený na teoretickú (pedag. a zdravotnícku) a praktickú časť.
spelých všetkých vekových kaPre koho je kurz určený:
tegórií v areáli priehrady Ľadovo,
• nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v predškolských
zameraná na pohybové aktivity rozariadeniach
dičov a detí. Požadovaná čiastka:
• nekvalifikované opatrovateľky detí, ktoré si chcú založiť na opat5
000 €. Počet hlasov: 721. PodDňa 12. júla 2019 v doobedňajrovanie detí živnosť na podnikanie
pora:
0 €.
ších hodinách boli na parkovisku
• študenti po skončení strednej školy, ktorí chcú pracovať v zahrapred bytovým domom Rúbanisko
ničí ako opatrovatelia detí
• ZELENÁ PRE DETI
II/42 v Lučenci nájdené pánske
• mamičky, starí rodičia a široká verejnosť, všetci tí, ktorí majú zá- skrášlenie sídliska Rúbanisko
ujem rozšíriť si vedomosti a vzdelávať sa
náramkové elektronické hodinky. I výsadbou drevín, krovín a vyFrekventanti majú mať úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo
Majiteľ hodiniek sa môže prihlásiť budovaním susedských posedeúplné stredné odborné vzdelanie a vek min. 18 rokov.
osobne na odd. Mestskej polície, ní. Požadovaná čiastka: 5 000 €.
Bližšie informácie: osobne na adrese Slovenský Červený kríž,
Námestie republiky 26, Lučenec, Počet hlasov: 261. Podpora: 0 €.
územný spolok, Zvolenská cesta 27, Lučenec, telefonicky:
tel. 047/4332122.
• ŠACH PRE MLADÝCH
047/43 345 41, 0903 558 922, e-mail: lucenec@redcross.sk PL2019/19
- zrealizovanie záhradného šachu
na Námestí republiky v priestore
medzi budovou YMCA a Oxygen
Café. Požadovaná čiastka: 1 000 €.
Lesnícky skanzen, Štátne lesy Počet hlasov: 189. Podpora: 0 €.
pripravili pre milovníkov prírody
Podľa slov primátorky mesta
stanovištia so zaujímavými infor- Alexandry Pivkovej, prítomnej na
máciami o našich lesoch. Mohli si stretnutí, mesto Lučenec požiadapozrieť zvieratá a navštíviť infor- lo o poskytnutie podpory v rámci
mačné stánky, ktoré sa nachádza- národného projektu Zelené obce li v areáli. V rámci podujatia bolo Realizačný projekt výsadby mesta
zabezpečené i občerstvenie a bo- Lučenec. Jedná sa o výsadbu drehatý kultúrny program.
vín v celkovej výške cca 16 000
€ v lokalitách mesta. Keďže jed„Ďakujem všetkým, ktorí podpo- nou z lokalít je aj lokalita na Rúrili akciu v rámci projektu Spoznaj banisku III, na ktorú bol podaný
náš kraj, a zároveň vás pozývam projekt participatívneho rozpočna ďalšie akcie, napr. na výstup na tu Minipark Rúbanisko III, členoDňa 13. júla sa výletom na Čier- v Lučenci, odkiaľ po stručných invrch Krížna, či na výlet na Štiav- via oboch komisií navrhli, aby bol
nohronskú železnicu spustil pro- štrukciách vyrážali autobusom do
nickú kalváriu,“ prezradil viac tento projekt, ktorý sa umiestnil
jekt Spoznaj náš kraj. Akcia bola Čierneho Balogu. Výlet sa začal na
o plánoch turistov viceprimátor na 2. mieste v hlasovaní, zosúorganizovaná OOCR Turistic- tradičnom podujatí Deň stromu,
mesta Pavol Baculík.
ladený s projektom Zelené obce,
kým Novohradom a Podpoľaním, ktorý sa konal akurát v tento deň.
ktorý podalo mesto.
mestom Lučenec, Občianskym Skupina Lučenčanov sa z ČierneO spomenutých akciách vás buzdružením Novohrad a s podporou ho Balogu presunula čiernohron- deme informovať prostredníctvom
text: Ján Šnúrik
Banskobystrického samosprávne- ským vláčikom do doliny Vydrovo, Mestských novín.
foto: vizualizácia areálu Pumptrack
ho kraja a Krajskou organizáciou kde strávili príjemný deň napriek
zdroj: www.lucenec.sk,
cestovného ruchu. Účastníci výletu daždivému počasiu. Vo Vydrovtext: Monika Nagyová
www.mtbiker.sk
sa stretli pred Mestským úradom skej doline, kde sa nachádza aj

Vydarená akcia okolo Čierneho Balogu
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Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!
NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

19.7.2019 

17:00

FK:DEŽO URSINY 70

SR – 2018 – 62 min. – DCP
– dokumentárny film – slovensky – uvádza ASFK.


12

4€

19.7.2019 

19:00

BOHEMIAN RHAPSODY
(Bohemian Rhapsody)

USA/GB– 2018 – 134 min. –
2D – dráma/životopisný/hudobný – slovenské titulky –
uvádza Cinemart.


12

5€

24.7.2019 
25.7.2019 

17:00
19:00

LOLI PARADIČKA

SR – 2019 – 89 min. – 2D – romantická komédia – originálna verzia – uvádza ForumFilm.


12

5€

TIRÁŽ
Vydáva mesto Lučenec Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO:
00316181. EV 3986/10. ISSN
13389564, Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144 Telefón: 047/430
72 34, e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk Redaktori: Ján Šnúrik,
jan.snurik@lucenec.sk, M. Nagyová, monika.nagyova@lucenec.
sk Sadzba: Peter Kollár, grafik@
lucenec.sk Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178
Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné len s
písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za
prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do
čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj
neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.

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

TED BUNDY: DIABOL S
ĽUDSKOU TVÁROU
(Extremely Wicked,
Shockingly Evil, and Vile)

USA – 2019 – 108 min. – 2D
- dráma/životopisný/krimi–
maďarský dabing/české titulky – uvádza Bonton film.


15

5€

25.7.2019 

17:00

YESTERDAY

USA/UK – 2019 – 117 min.
– 2D – hudobný/komédia –
slovenské titulky – uvádza
CinemArt.


12

5€

31.7.2019 

17:00

FK: PIESEŇ MORA
(Song of the Sea)

IRL/DEN/BLG/LUX/FRN –
2014 – 93 min. – 2D – rozprávka
– český dabing - uvádza ASFK.


12

4€

31.7.2019 

19:00

EURÓPSKE FILMY ZA
EURO – FK: STUDENÁ VOJNA (Zimna wojna)

PL/FR/UK – 2018 – 84 min. –
2D – dráma – české titulky –
uvádza ASFK.


1€

15

1.8. 2019 

17:00

Labková patrola
(Paw Patrol)

USA - 2018 – 66 min. – 2D –
animovaný – slovenský dabing – uvádza BontonFilm.

5€



1.8.2019 
8.8.2019 

19:00
17:00

Spolujazda (Stubler)

USA – 2019 – 94 min. – 2D –
akčná komédia – slovenské
titulky – uvádza CinemArt
Divoká príroda z prvej ruky.


15

2.8.2019 
7.8.2019 

5€
17:00
19:00

100 Vecí (100 Things)

GER – 2018 – 111 min. – 2D
– komédia – český dabing –
uvádza MagicBox.


12

5€

Stredná odborná škola pedagogická Pedagógiai Szakközépiskola Lučenec
VYPISUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA PRENÁJOM PRIESTORU NA ZRIADENIE
ŠKOLSKÉHO BUFETU

Podmienky prenájmu sú zverejnené na webovej
stránke školy www.pasalc.wbl.sk a na úradnej tabuli
SOŠPg Lučenec, Ulica J. A. Komenského č. 12, Lučenec

PL2019/17

„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“

24.7.2019 (HU dabing) 1 9:00

LIETAJÚCE NOVINY VYLETELI
Dňa 17.8.2019 sa uskutoční záDO ŠÍREHO SVETA!
jazd do Tiszaújvárosu (termálne
Kde sa priučiť literárnej tvorbe
kúpalisko). Odchod autobusu je
i kritickému mysleniu lepšie ako
v ten istý deň o 6:00 spred Mestv knižnici? Novohradská knižnica,
ského úradu v Lučenci. Cena doLučenec v dňoch 8. - 12. júla 2019
pravy autobusom je 9 eur. Priorganizovala pre deti literárny táhlásiť sa môžete na tel. číslach:
bor. A nie hocijaký, ale rovno no0908 525 840 - Andrea Krivánvinársky! Pod titulom Lietajúce
sky a 047/43 25 889 - Brigita Minoviny. Cestou novinárčiny ich
halčáková.
PO/53
viedla lektorka Monika Necpálová. Literárny tábor navštevo2.8.2019 (HU dabing)  19:00 vali deti vo veku 7 - 12 rokov, ale
8.8.2019 (SK dabing)  19:00 medzi deti zavítali aj seniori. MeSPIDER- MAN Ďaleko dzigeneračné stretnutie umožnilo
od domova (Spider-man: lepšie pochopenie života týchto,
na prvý pohľad, od seba vzdialeFar From Home)
USA – 2019 – 129 min. – 2D - ných generácií. Spoločne hovorili
akčný/fantasy – MAĎARSKÝ o čítaní v minulosti i dnes a o výDABING/SLOVENSKÝ DABING– zname kníh i periodík. Zo živých
uvádza ITAFILM.
rozhovorov novinár vytvorí najviac. Aj malí novinári preniesli zís
kané poznatky zo života seniorov
na papier a neskôr do počítača.
7.8.2019 
17:00
Stranu po strane ukladali článEurópske filmy za euro ky, fotografie i ilustrácie viac ako
– Kým nás svadba nerozde- desiati malí žurnalisti do zrkadla
lí (Le sens de la fete)
novín. Deti absolvovali aj dokoFRA – 2017 – 115 min. – 2D- nale precíznu prehliadku knižnice,
komédia–české titulky – uvádokonca aj jej najtajnejších zákudza ASFK.
tí, z čoho vznikla krátka reportáž.

V posledný táborový deň vytlačili malí žurnalisti noviny, ktoré im
9.8.2019 
17:00
boli slávnostne odovzdané počas
verejnej prezentácie literárneho
Mŕtvi neumierajú
tábora v piatok 12. júla popolud(The Deads Don´t Die)
USA/SWE– 2019 – 105 min. – ní. Čítalo sa z novín a debatovalo
2D - komédia/horor –sloven- o význame neformálneho vzdeláské titulky– uvádza CinemArt.
vania v oblasti literatúry i novi
nárskej tvorby. Najlepším dôkazom úspechu boli hrdé a usmiate
9.8.2018 
19:00 tváre detí, ktoré za päť dní pochopili proces novinárskej tvorby i jej
Nočné mory z temnôt
(Scary Storeis to Tell sprostredkovania v knižnici pre
širokú čitateľskú verejnosť.
in the Dark)
Podujatie z verejných zdrojov
USA– 2019 – 90 min. – 2D horor– české titulky – uvá- podporil Fond na podporu umedza BontonFilm.
nia. Hlavný partner

POZVÁNKA DO TISZAÚJVÁROSU

12

5€

12

1€

15

5€

15

5€

PO/52

kino Apollo
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a tešíme sa na ďalšie podujatie,
napríklad 17. augusta 2019 - Hrušovskú parádu.

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnuPOZOR, ZMENA TERMÍNU
tých v Lučenci oznamuje svojim
ŠPORTOVÝCH HIER
členom a sympatizantom, že podMestská organizácia Jednoty dôujatie Športové hry - Lučenec
Ľadovo, plánované podľa plánu chodcov v Lučenci prekladá terpodujatí na 3. augusta 2019 sa mín športových hier v mestskom
ruší pre nedostatočný počet pri- parku pri altánku z technických
hlásených, čo súvisí s extrémny- príčin na 3. augusta 2019 (sobomi teplotami negatívne vplýva- ta). Otvorenie podujatia je o 10:00.
júcimi hlavne na deti a seniorov. Nezabudnite si so sebou priniesť
Ďakujeme za pochopenie príbor. Informácie: 0907 668 237.

BBSK - Novohradská knižnica
je v termíne od 1.7. do 31.8.2019
otvorená pre verejnosť v uvedenom prevádzkovom čase:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Sobota: zatvorené
Na oddelení náučnej literatúry
- galéria je sprístupnená výstava
Mandál a Stromov života, autorky Márie Dlhošovej. Prezerať si
ju môžete počas otváracích hodín
knižnice do 31.8.2019.

SPOOL, a.s., Lučenec ponúka pozemky pod stavbou a v jej okolí,
do nájmu voľné nebytové priesto- ktoré sú vo vlastníctve mesta Lury nachádzajúce sa v centre mesta čenec, a to parcelu CKN č. 3525/3
na Ulici Ľ. Štúra 5 v Lučenci (bývalá o výmere 2420 m2, zastavané plochy
herňa LAS VEGAS) v blízkosti OC a nádvoria, zapísanej na LV č.5414,
GALÉRIA Lučenec o celkovej vý- okres: Lučenec, obec: Lučenec, kamere 93,57 m2. Nebytový priestor tastrálne územie: Lučenec a parcepozostáva z obchodných priesto- lu CKN č. 3526/1 o výmere 159 m2,
rov o výmere 74,45 m2 a príslušen- záhrady, za kúpnu cenu 10,25 €/
stva o výmere 19,12 m2 .
m2, spolu za celú výmeru 2579 m2
za kúpnu cenu 26 434,75 €. ZmluBLIŽŠIE INFORMÁCIE:
vu
na predaj pozemkov s kupujúwww.spool.sk, tel. č.: 047/4304113
cim bude uzavierať mesto Lučenec.
Cenové ponuky zasielajte na adreSPOOL, a.s., ponúka na predaj
su:
SPOOL, a.s., Ulica Dr. Herza 23,
nehnuteľnosti:
984 01 Lučenec s označením NeoBYTOVÝ DOM - ULICA
tvárať - cenová ponuka Gorkého 18.
GORKÉHO 18
OBJEKT BÝVALEJ PLAVÁRNE
Stavbu v jej výlučnom vlastníctve
S UBYTOVANÍM, KUCHYŇOU
- bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci, súpis- A JEDÁLŇOU
né číslo stavby 1324, 35-bytová jedSPOOL, a.s., Ulica Dr. Herza č.
notka nachádzajúca sa na parcele C 23, 984 01 Lučenec, IČO 315 86 392
KN č. 3525/3 zapísaná na LV č. 6186 ponúka na predaj objekt: polyfunkčpre katastrálne územie Lučenec. Sú- ný dom bývalej prevádzky Plavárčasťou BD nie je kamenné oplote- ne AQUASPOOL, formou predanie. Najnižšie podanie, za ktoré je ja verejnou výzvou záujemcom na
možné stavbu odkúpiť, je 130 000 €, predloženie najlepšej ponuky kúpčo predstavuje všeobecnú hodno- nej ceny za odkúpenie predmetných
tu stavby stanovenú znaleckým nehnuteľností.
Stavba a pozemok vedený na LV
posudkom.
Stavba súpisné číslo 1324 je bez č. 9244. Spoločne s prevádzkou plapozemku, no podmienkou odpre- várne sú predmetom predaja aj podaja stavby zo strany spoločnosti zemky. Celková výmera pozemku
SPOOL, a.s., je, že kupujúci stav- vrátane zastavanej plochy je 7072 m2.
by zároveň so stavbou odkúpi aj Nehnuteľnosť je napojená na

inžinierske siete susediacej nehnuteľnosti (voda, elektrina, kanalizácia) na základe dohody s vlastníkom
susediacej nehnuteľnosti.
Bývalá prevádzka Plavárne AQUASPOOL sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Lučenec.
V objekte sa nachádzajú bytové aj
nebytové priestory, jedáleň, kuchyňa,
25-metrový plavecký bazén s automatickou úpravou (filtráciou) vody
so zabudovaným osvetlením, fínska
suchá sauna pre 8 osôb, telovýchovné a športové zariadenie. Ide o dvojpodlažnú budovu (stravovacia časť
je na prízemí a ubytovacia časť s recepciou sa nachádza na poschodí).
Budova má vlastnú kotolňu s dvomi biomasovými kotlami, ktorá bola
v roku 2010 vybudovaná. V roku
2013 boli v rámci rekonštrukcie
objektu menené niektoré pôvodné
okná za plastové, vykurovacie telesá a prívodné vodovodné potrubie
k bazénu. Súčasný technický stav
nehnuteľnosti – nehnuteľnosť vyžaduje opravu. Budova sa predáva
bez nábytku v ubytovacej časti Plavárne AQUASPOOL.
Objekt je vhodný aj na skladové
priestory z dôvodu, že sa v zadnej
časti budovy nachádza príjazdová
rampa. V bezprostrednej blízkosti
sa nachádzajú objekty pre priemysel. Pozemok v zadnej časti areálu
je ohradený oplotením z keramických plotových tvárnic na betónovom základe a murovanej podmurovke medzi murovanými piliermi.
Spevnené plochy tvoria asfaltové
komunikácie a chodníky vedľa objektu s prístupovou cestou do zadnej
časti areálu. Prístup k nehnuteľnosti nie je ničím obmedzený.
Objekt môže mať rôzne využitie,
je vhodný na kancelárske priestory,
prevádzku reštaurácie s jedálňou,

LUČENEC ĽADOVO SÚ ZRUŠENÉ!

Najbližšie vydanie dvojtýždenníka Mestské noviny si nájdete
v schránkach 9. augusta 2019.

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937

PL2019/01

ŠPORTOVÉ HRY -

RIADKOVÁ INZERCIA

• Predám 1-izbový a 2-izbový byt
v Lučenci. 0915 809 222. PO/40
• Prenájmem GARSÓNKU po
rekonštrukcii v centre mesta.
Cena 280 €/mesiac. Kontakt:
0907 232 235.
PL2019/18
penzión, prevádzku wellness, ubytovanie a skladové priestory. V budúcnosti sa uvažuje aj s výstavbou
rýchlostnej komunikácie R2 v blízkosti objektu.
PODMIENKY PREDAJA:
1. Záujemca (kupujúci) ponúkne kúpnu cenu nehnuteľnosti s nemožnosťou dodatočného zníženia
navrhnutej kúpnej ceny z akéhokoľvek dôvodu.
2. SPOOL, a.s., neurčuje minimálnu ponúkanú cenu nehnuteľnosti.
3. Návrh kúpnej ceny nehnuteľností
musí byť predložený v písomnej forme v slovenskom jazyku a zo strany
záujemcov je potrebné doručiť poštou, resp. osobne na adresu spoločnosti SPOOL a.s., Ulica Dr. Herza č.
23, 984 01 Lučenec v uzavretom obale označenom názvom a sídlom záujemcu a heslom: „Ponuka Plaváreň
AQUASPOOL – neotvárať!“
4. Nehnuteľnosti Plavárne AQUASPOOL je zo strany záujemcov
možné obhliadnuť po predchádzajúcom dojednaní na tel. čísle: 0908
812 678, 047/43 04 101.
5. Výber najlepšej ponuky zo všetkých doručených návrhov kúpnej
ceny sa vykoná na zasadnutí predstavenstva spoločnosti SPOOL, a.s.,
a najlepšia ponuka záujemcu bude
predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Lučenci.
6. SPOOL, a.s., uzavrie kúpnu zmluvu so subjektom, ktorého ponuku kúpnej ceny schváli Mestské zastupiteľstvo mesta Lučenec. SPOOL, a.s., si
vyhradzuje právo odmietnuť v prípade, ak to uzná za vhodné, všetky doručené návrhy kúpnej ceny a to hlavne
vzhľadom na rozhodnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Lučenec.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
www.spool.sk, tel.: 047/43 041 01
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Futbaloví mladíci vybojovali v druhej lige prvenstvo

V PRÍPRAVE NA NOVÚ
SÚŤAŽNÚ SEZÓNU
S TRÉNEROM KÉRYM

Zaslúženými víťazmi 2. ligy
starších žiakov, skupina Juh v sezóne 2018/19 sú hráči MŠK Novohrad Lučenec U15. Mladé talenty si prvé miesto zabezpečili
ziskom 56 bodov a bilanciou 17
výhier, 5 remíz a 4 prehry. Zverenci trénera Petra Nociara sa
však do najvyššej súťaže nedostanú, nakoľko tá je zatiaľ uzavretá. Rovnaká situácia sa stala
aj v lete roku 2017, kedy vtedajšia pätnástka Lučenca pod vedením trénera Ladislava Bernátha,
ako víťaz ligy nemohla postúpiť.
„Mrzí nás, že nemôžeme účinkovať medzi žiackou elitou Slovenska,
no na druhej strane, z víťazstva sa
v klube veľmi tešíme. Triumf v lige
je ukazovateľom kvality tréningového procesu a aj svedomitého prístupu našich hráčov. Všetkým mladým talentom Lučenca, ktorí sa o
víťazstvo v lige pričinili, gratulujeme

a ďakujeme v mene celého realizačnému tímu. Tento rok postup nevyšiel, no urobíme všetko pre to, aby
sme podobné úspechy zažívali na
konci ročníkov s viacerými našimi
kategóriami,“ povedal Miroslav
Beran z MŠK Novohrad Lučenec.
HRÁČI, KTORÍ VYBOJOVALI
PRVÉ MIESTO
Erik Vilhan - Kristián Borik,
Marek Balog, Erik Bartko, Patrik Lempochner, Peter Imre, Joachim Jashari, Lukáš Sebastián
Kováč, Adrián Berky, Andrej Žilka, František Drugda, Matej Janšto, Samuel Švarc, Matej Gondek,
Šimon Gabera, Šimon Mochnacký, Jaroslav Malček, Erik Čičmanec, Patrik Dováľ, Patrik Hrubý,
Samuel Zachar, Sebastian Vlkolensky, Roman Matuška, Bruno
Macko, Tobias Činčira, Emil Lokša, Tomáš Oravec, Adam Bojtoš.

Kormidla novohradskej lode sa
1. júla ujal Miroslav Kéry (foto),
ktorý sa po rokoch opäť vrátil do
Lučenca (2009 prezident FK LAFC,
1. liga), no tentokrát na trénerskú lavičku. Trénoval za hranicami v Maďarsku, na západe i juhu
Slovenska. Kéry viedol napríklad
mužstvo Malaciek, ktoré rok po
vypadnutí do štvrtej ligy doviedol
k postupu. Do Lučenca prichádza
REALIZAČNÝ TÍM
z
Lozorna, ktoré hrá v tretej lige
Tréner: Peter Nociar
Bratislava.
Päťdesiatšesťročný tréVedúci mužstva: Jozef Mochnacner
má
licenciu
UEFA „A“ a tiež
ký, Ján Dívald, Alexander Kička
skúsenosti
z
futsalovej
reprezenAsistenti trénera: Ján Tršo,
tácie
z
postu
trénera
brankárov.
Marian Berky, Peter Imre
1. Lučenec
26 17 5 4 94:35 56
2. Tisovec
26 15 5 6 48:22 50
3. Krupina
26 14 6 6 67:34 48
4. Revúca
26 15 2 9  66:38 47
5. Hnúšťa
26 14 2 10 81:40 44
6. Dudince 26 13 5 8 46:33 44
7. B. Štiavnica 26 12 7 7  48:37 43
8. Tornaľa
26 12 6 8 57:42 42
9. Fiľakovo
26 12 5 9  57:43 41
10. V. Krtíš
26 10 5 11 61:73 35
11. Žarnovica 26 8 5 13 58:49 29
12. Detva
26 6 6 14 44:59 24
13. Poltár
26 2 1 23  41:135 7
14. Nová Baňa 26 0 4 22 15:143 4

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
Lučenec - Hajnáčka 5:0 (2:0)
MŠK Novohrad: Grujičič (Srbsko) - Vilhan, Veselka, Kamenský
text: Eva Lucia Rehaneková
(dorast), Sarvaš - Berky, Pipíšfoto: Michael Botoš
ka, Radmanovič (Srbsko), Keszi
(dorast), Hrčák (dorast) - Oláh
(dorast). Striedal: Ivanič. Góly:
35. Radmanovič, 45. Pipíška, 54.
Dováľ - Kelemen 12:0, Bagó - Fehé- Keszi, 59. Radmanovič, 89. Oláh.
rová 8:6. Baráž: Kelemen - Bagó Rozhodoval: Marek Antalík.
12:8. Postúpili: Dováľ a Kelemen.
Rimavská Sobota - Lučenec 1:0
Zápasy o postup do finále: A1
(0:0), gól: Patrik Kováč, PodbreGrexová - B2 Kelemen 11:12, A2
zová - Lučenec 5:0 (2:0), LučeStrehovská - B1 Dováľ 10:9.
nec - Gyöngyös 1:2 (1:0), gól za
Finále: Strehovská - Kelemen 9:8
LC: Vilhan (pk).
Medailové umiestnenia: 1. MagBUDÚCI PROGRAM
daléna Strehovská (SK Boules No20.7.
o 18:00: Lučenec - Rakyvohrad), 2. Kristián Kelemen (ŠK
tovce
(hrá
sa v Haliči)
Novoker Lučenec), 3. Martina
finálovom zápase porazila Kris- Grexová (BK GS Bratislava), Miro- 24.7. o 17:00: Lučenec - Eger
tiána Kelemena 9:8!
slav Dováľ (SK Boules Novohrad).
SL. POHÁR SLOVNAFT CUP
28.7. o 17:00:
Výsledky v A skupine: Grexová
Víťazovi, medailistom, všetkým Veľký Krtíš - Lučenec
- Markovič 12:6, Strehovská - He- hráčom, rozhodcom a ostatným
TIPOS III. LIGA STRED
ráková 12:2, Grexová - Strehovská zúčastneným za predvedené kva3.8. o 17:00: Martin - Lučenec
12:4, Markovič - Heráková 12:2. Ba- litné výkony ďakujeme.
10.8. o 17:00: Lučenec - Fiľakovo
ráž: Strehovská - Markovič 12:3.
Postúpili: Grexová a Strehovská.
zdroj a foto: www.bocce.sk
text a foto: Ján Šnúrik
Výsledky v B skupine: Dováľ Bagó 12:0, Fehérová - Kelemen 9:10,

Magdaléna Strehovská s titulom majsterka SR

Najlepší slovenskí juniori,
zľava K. Kelemen, M. Strehovská,
M. Dováľ, M. Grexová.
V sobotu sa v Lučenci uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov U18 v športe raffa.
Po celodennom guľovom zápolení
sa majsterkou SR stala Magdaléna Strehovská (dvojnásobná medailistka z majstrovstiev Európy
juniorov), ktorá v dramatickom
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Víťazom turnaja opäť Pelikán

V športovej hale Arena v Lu- • Najlepšia zahraničná hráčka čenci sa 22. júna 2019 uskutočSoós Dorina
nil 24. ročník basketbalového • Najlepšia domáca hráčka Veronika Szőkeová
turnaja „Turnaj 6“ za účasti štyroch mužských a dvoch ženských • Najlepší zahraničný hráč Soós Gábor
družstiev.
• Víťaz súťaže „3“ - Lucia Lásková
• Najlepší strelec - Simeon
VÝSLEDKY ZÁPASOV
Jackuliak
•
Najužitočnejší
mladý hráč BK Ekoltech Krokodíl - BK
Jaro
Žingor
Devils 51:40 (19:25)
BK Cemera Pelikán - Rózsaszín • Víťaz exhibičného zápasu BK Karči Pelikán
Párduc (Maďarsko) 62:49 (28:16)
•
Víťaz
turnaja „6“ - BK Cemera
Body za Pelikán: A. Jančkár
Pelikán,
2. miesto - BK Ekol19/1, M. Sychra 11/3, J. Žingor
tech
Krokodíl,
3. miesto - Rózsa9/1, R. Paška 8/1, P. Paška 4, J.
szín
Párduc,
4. miesto - BK
Sečník 4, M. Paciga 3/1, M. Ninc
Devils
2, K. Tóth 2, A. Gábor, D. Szőke,
M. Sarvaš.

BK Devils - Rózsaszín Párduc
53:56 (28:26)
BK Cemera Pelikán - BK Ekoltech Krokodíl 77:51 (42:35)
Body za Pelikán: J. Žingor 19,M.
Sychra 15/3, A. Jančkár 14, J. Sečník 12, M. Sarvaš 5/1, A. Gábor 5/1,
M. Paciga 3/1, K..Tóth 2, R. Paška
2, M. Ninc, P. Paška.

POĎAKOVANIE

SPONZOROM:
Peter Paška, Richard Drábik,
SPOOL, a.s., Lučenec, Marián
Ninc –St. Nicolaus, Zoltán Mag,
Mojmír Sychra - TSV GROUP, Jozef Princ - Costruo, Andy Gábor
- Retro LC, mesto Lučenec-MIC,
Novogranit, s.r.o., Otto Pele, Ladislav Szilágyi - Sklodekor, Stavebné stroje Slovakia - Marek
Exhibičný zápas sa hral v po- Majer, Súkromná základná škodaní slovenských a maďarských la s materskou školou DSA Nádievčat.
mestie Kubínyiho, Kazimír Král BK Karči Pelikán - SNKK (Ma- Disco Casco, Katarína Bednárová,
ďarsko) 38:28 (17:15)
rodina Petra Činčuru.
Body za Lučenec: L. Lásková 18/2, V. Szőkeová 7/1, I Sychra-Bartošová 4, J. Ficková 2,
text: Karol Kadlubek
P. Pápaiová 2, V. Medeová 2, A.
foto: Jaroslav Vojtek
Magová 2, E. Chromeková 1, D.
Kudláková.
Na záver prezident BK poďakoval všetkým aktérom športovej akcie a odovzdal individuálne aj kolektívne ceny:

POZNÁMKA
Redakčne krátené. Text v plnom znení nájdete na FB Mesto
Lučenec.

POZVÁNKA

Ipeľský beh 2019
Netradične v nedeľu 21. júla 2019
budú nadšenci (mesto Lučenec, OZ
Novohrad, obec Rapovce, BBSK, OZ
Nádej) tradičného podujatia organizovať Ipeľský beh. O 18:00 zaznie pred Divadlom B. S. Timravy
v Lučenci výstrel, ktorý odštartuje
toto športové prázdninové podujatie. Z Ulice T. G. Masaryka pobežia
pretekári v ôsmich vekových kategóriách Vajanského ulicou smer
Rapovce. V areáli futbalového ihriska po 6,5 km behu a chôdze je
konečná. Aj v tomto roku dostávajú príležitosť priaznivci Nordic
walkingu. V šiestich kategóriách
budú súťažiť o popredné miesta na
„bedni“. Podľa slov organizátorov
bude Ipeľský beh súčasťou Novohradskej bežeckej ligy, z ktorej sa
automaticky pripočítavajú body do
celkového hodnotenia, podľa pravidiel NBL. Ambasádorkou rekreačného behu je moderátorka a redaktorka RTVS Marta Jančkárová.
„Motiváciou pre tých, ktorí ešte váhajú, bude toto naše tradičné športové podujatie. Nenáročná trasa je
určená pre všetky vekové kategórie.
Po prvýkrát za odmenu dostane prvých 150 zaregistrovaných pretekárov pamätnú medailu a taktiež
po prvýkrát na žiadosť bežcov sme
doplnili kategóriu muži, ženy nad
50 rokov. Verím, že Lučenčania si
nájdu čas a prídu do ulíc povzbudiť všetkých bežcov i chodcov,“ povedal riaditeľ Ipeľského behu Pavol Baculík.

ŠTARTOVNÉ
Pri prezentácii v Rapovciach 10 €.
Deti do 12 rokov bez platenia
- ZDARMA.
KATEGÓRIE BEHU
A kategória: muži do 39 rokov
- B: muži nad 40 rokov - C: ženy
do 39 rokov - D: ženy nad 40 rokov - kategória: muži nad 50 rokov - kategória ženy nad 50 rokov
- E: dievčatá do 12 rokov - F: chlapci do 12 rokov.
NORDIC WALKING:
G: muži do 39 rokov - H: muži
do 49 rokov - I: muži nad 50 rokov - J: ženy do 39 rokov - K: ženy
do 49 rokov - L: ženy nad 50 rokov.

UPOZORNENIA
Prvých 80 online registrovaných
dostane tričko s emblémom akcie.
Prvých 150 zaregistrovaných pretekárov má garantovanú pamätnú
medailu (rozhoduje čas prihlásenia),
štartové číslo s čipom, občerstvenie, bezplatný vstup na termálne
kúpalisko Novolandia Rapovce.
Pretekári štartujú za plnej cestnej
premávky a na vlastné nebezpečie!
Organizátor si vyhradzuje právo na
zmenu propozícií.
Informácie získate od Mariana
PREZENTÁCIA
POZOR! Prezentácia je na fut- Duzbabu, tel. č.: 0907 146 181 alebalovom ihrisku v Rapovciach 21. bo e-mailom: marianduzbaba@
júla od 15:30 do 17:30. Odvoz pre- centrum.sk
tekárov na miesto štartu pred Divadlo B. S. Timravy v Lučenci zatext a foto: Ján Šnúrik
bezpečí organizátor.
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Lučenecký basketbalový klub zbrojí
Vedenie BKM Lučenec muselo
nečakane v mesiaci jún 2019 riešiť
post hlavného trénera. Družstvo
napokon nepovedie do budúcej sezóny Tibor Jány, ale 49-ročný srbský kormidelník Goran Miljevič.

Zahraničný odborník Miljevič
má za sebou mimoriadne zaujímavé basketbalové zastávky, okrem
domáceho Srbska bol v Maďarku, ale aj v exotických krajinách
ako Líbya, Irán, Bahrajn, Maroko a Saudská Arábia. V predchádzajúcich dvoch rokoch pôsobil
v Nemecku, najskôr ako kouč
BG Eisbären a následne viedol
juniorku Karlsruhe.

• Americký rozohrávač Mike
• Slovenský reprezentačný kríCaffey 26, 183 pochádza z Ka- delník Jaroslav Musil 29, 192 je
BKM Lučenec sa po vyriešení lifornie, je absolventom Long bývalým hráčom Interu Bratislatrénerskej otázky pustil do sklada- Beach State univerzity (NCAA). va, Levíc či Prievidze. Poslednú
nia družstva na nasledujúci ročník Trikrát bol zaradený do All Stars sezónu dohral v Taliansku v tíme
najvyššej Slovenskej basketbalo- tímu konferencie Big West.
Barletta Basket (Seria C).
vej ligy. Fanúšikovia Novohradčanov sa môžu tešiť na týchto hráčov: DeAngelo Isby 22 r. - 196
cm, Roman Skvašik 22 -193, Simeon Jackuliak 27 - 180, Marko
Grenda 18 - 192, Tomáš Mederi
18 - 185, Štefan Suja 34 - 188, Peter Áron Čavoj 21.
• Americký krídelník Andrew
Eudy 22 - 201. Absolvent americkej univerzity Campbell odštartuje
• Univerzálny americký krídelna Slovensku svoju profesionálnu
ník James Murray-Boyles 22, 201
text a foto: BKM Lučenec
kariéru. V uplynulej sezóne Eudy
pochádza z Columbie (South Caa Ján Šnúrik
naskočil do 33 duelov, priemerne
rolina), je absolventom Universiv nich dosahoval 11,9 bodu.
ty of North Carolina at Pembroke,
s ktorou dvakrát vyhral konferen- PREDPREDAJ PERMANENTIEK
čný titul. Dokáže hrať na krídle aj už začal, tak neváhajte!
Dávame do pozornosti predaj perpod košom.
manentiek v cene 65 eur. Zabezpečte
si svoje obľúbené miesto počas celej
sezóny. Kto si zakúpi permanentku
do konca septembra 2019, bude zaradený do zlosovania o vecné ceny.
Viac info 0907 811 592 - Karol
Kadlubek

AKAPO Lučenec na majstrovstvách
Slovenska štvrté! KONEČNÁ TABUĽKA:
Začiatkom júna zorganizoval lučenecký
klub AKAPO (Akadémia pohybu) majstrovstvá Slovenska mladších mini žiakov U11. Na
trojdňovom turnaji obsadilo domáce družstvo chlapcov pekné štvrté miesto. V minulej sezóne to bolo vôbec jediné chlapčenské
družstvo v štruktúre klubu.
VÝSLEDKY ZÁPASOV AKAPO LUČENEC:
Prievidza 50:60 (26:20),
GALAXY orange Košice 54:36 (25:20),
GALAXY yellow Košice 63:43 (38:18),
BK Inter Bratislava 32:73 (17:41),
BSC Bratislava 48:54 (21:30).

niečo také podarí. Chalani ukázali, že chcú,
a veríme, že raz medailu získajú. My sme si
dali za úlohu spojiť všetkých účastníkov vrátane rodičov, trénerov aj rozhodcov a aby si
to mladí hráči užili. Myslím, že sa nám turnaj
1. BK Inter Bratislava
5 5 0 346:174  10
podarilo zorganizovať lepšie, než sme predpo2. MBA Prievidza 		
5 4 1 270:209  9
kladali vďaka AKAPO rodičom, za čo im ďa3. BSC Bratislava 		
5 3 2 291:231  8
kujeme,“ povedala prezidentka AKAPO Lu4. AKAPO Lučenec
5 2 3 247:266 7
čenec Lucia Lásková.
5. G yellow Košice 		
5 1 4 159:270  6
Hoci je basketbal kolektívnym športom, aj
6. G orange Košice 		
5 0 5 157:250  5
individuálne úspechy sú signálom, že mládežnícky basketbal v Lučenci je na dobrej ceste.
„Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších Lučenčanom sa ušli aj individuálne ocenenia.
minižiakov sme ukončili krásnym 4. miestom, Michal Zachar získal titul najlepšieho strelale pre nás to má cenu ZLATA. Po dvoch ro- ca majstrovstiev a nominovali ho do A tímu
koch fungovania sme ani netušili, že sa nám All Stars. Okrem toho rozhodcovia a tréneri
do B tímu All Stars vybrali Tomáša Ďurošku.
Trénerkou kategórie U11 je Lucia Lásková
a asistentom je Michal Tarabus.
M-SR MINIŽIAKOV PODPORILI:
mesto Lučenec, Ekoltech spol. s r.o. Fiľakovo, Redox, s.r.o., Lučenec, Spool, a.s., Lučenec, Pneuservis Matej, Čero, s.r.o., Lučenec, Svoma, s.r.o., Lučenec.

text: Ján Šnúrik
foto: AKAPO Lučenec
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PROGRAM 26. - 27. JÚLA 2019 LUČENEC
26. JÚLA (PIATOK) 2019
HUDOBNÁ SCÉNA
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)
17:45 - 18:30: Ľudová hudba
Kučeravý javor z Pohronskej Polhory (Matúš Tesák, Jerguš Tesák,
Ingrid Vlčeková, Samuel Brveník,
Juraj Schen)

26. JÚLA (PIATOK) 2019
AMFITEÁTER
19:00 - Novohrad, Novohrad,
ty čarovný kraju...
Slovom sprevádza: Barbora Špániková, Ľubomír Paulovič Účinkujú: DFS Radosť a FS Ipeľ z Lučenca, Sestry Sihelské z Poltára, FaDS
Dubkáčik z Buzitky. DFS Kukučky
z Poltára, DFS Jánošík z Fiľakova,
ĽH DFS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, FS Vepor z Klenova, Stela
Krahulcová z Kokavy nad Rimavicou, Anton Ľupták a Veronika Balážová Buzitky, ženská spevácka
skupina Vidovenky z Vidinej, Trio
fujaristov z Kokavy nad Rimavicou:
P. Bielčik, J. Kroták, M. Moncoľ, FS
Bystrina z Banskej Bystrice
20:30 - 22:00 - „Zrodenô...“
Slovom sprevádza: Lukáš Pelč
Účinkujú: FS Rakonca z Fiľakova,
FS Jánošík z Fiľakova, ĽH Ďatelinka

z Detvy, Miliana Palatická z Lučen16:30 - 17:30: Ľudová hudba Marca, Bianka Molnárová z Buzitky, tina Krnáčika z Krupiny (Pavol ŠkoDievčenská spevácka skupina ĽH da, Ján Lauroško, Martin Krnáčik,
Ďatelinka: E. Baculíková, D. Dobo- Zdenko Černák)
šová, V. Spodniaková, A. Procház18:00 - Sprievod mestom
ková, N. Remišová, J. Makoniová, Lučenec
Dievčenská spevácka skupina FS
27. JÚLA (SOBOTA) 2019
Jánošík z Fiľakova - S. Krahulcová,
M. Podhorová, B. Jackuliaková, A.
AMFITEÁTER
Polická, L. Ivanová, V. Vargová, K.
19:00 - Galaprogram: „Tradícia
Košíková, Rozkazovači - FS Jáno- - reč národov (Tradition – the lanšík z Fiľakova: D. Golian, J. Šulek, guage of nations)
Š. Babic, M. Matuška, M. Fajčík, J.
Slovom sprevádza: Daniel VýŠatara, J. Svintek. Tibor Kobliček rostek Účinkujú: Mládežnícky FS
z Turičiek, FS Bystrina z BB
Arfan (Severné Osetsko – Rusko),
Vstupné: 5 €
FS S. Miguel de Anreade (Portugalsko), Umelecký FS Mexico de
Aranza Zu Lopez (Mexiko), FS Fer27. JÚLA (SOBOTA) 2019
do Rusan (Chorvátsko), FS Wisła
HUDOBNÁ SCÉNA
(Poľsko), FS Palóc (Maďarsko)
21:00 - „Z dvoch kútov“
V PARKU/REMESLÁ
15:30 - 16:30: Ľudová hudba MuFS Živel z Bratislavy a FSk Razikanti (Tomáš Ľupták, Alžbeta Bys- slavičan z Raslavíc
trianska, Ján Lauroško, Tomáš MeRéžia: Ján Michálik a Monika
lich, Pavol Škoda)
Balážová

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

novohradské
osvetové
stredisko
novohradské
osvetové
stredisko

REKUS
REKUS
REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA
REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA
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18:00

Divadlo B. S. Timravy
Ipeľský beh

Letné stretnutie rekračných
športovcov. Dĺžka trate 6,5 km.
Štart v Lučenci, cieľ a registrácia
v obci Rapovce.
26. - 27.7.2019
Mestský park
Medzinárodný Novohradský
Folklórny Festival

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.

INzercia Mestske noviny_197x100 2.indd 1

25.8.2019

Pohoda, fajnoty v košíku, deky,
oddych a k tomu výborný
program pre malých aj veľkých.

Júl
21.7.2019 

15:00

PIVNÝ FESTIVAL / FOTROVA KÁRA
ROZPRÁVKOVÉ PÓDIUM

22. - 25.8.2019 

VIII. MEGA STREET DANCE PARTY

Námestie republiky

LUČENSKÁ LEGENDA / LUČENSKÝ JARMOK

VIII. LUČENSKÉ HODOVANIE

DESMOD / PETER CMORÍK / GIPSY.CZ

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. Headlineri
programu: DESMOD, Peter
Cmorík, Gipsy.CZ, Modus
Memories feat. Janko Lehotský,
Twenti five party - Julo Viršík,
DJ Marian Lieskovský a iní...

MODUS MEMORIES feat. Janko Lehotský

24.8.2019 

15:00

Šalgotarján
IV. Medzinárodný
Novohradský Maratón

Športový sviatok pre vyznávačov
najdlhšej atletickej disciplíny.
Trasa maratónu vedie z Maďarska na Slovensko. Štart v Šalgotarjáne, cieľ v Lučenci.
Počas podujatí budú zhotovované foto/
video dokumentácie pre propagačné
účely mesta Lučenec.

22.

10.8.2019 
Altánok - park
Piknikiáda

VIII.
Lučenské
hodovanie

TWENTY FIVE PARTY - JULO VIRŠÍK
www.lucenec.sk

DJ - MARIAN LIESKOVSKÝ
a mnoho, mnoho iného

vstup zdarma

Cyklobus
nielen pre cyklistov,
ale aj peších turistov či hríbarov
KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU

Sobota o 9:00

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.

Nedeľa o 9:00

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.

www.lucenec.sk

sobota/nedeľa JÚL/AUGUST

August

Lučenské
kultúrne
leto 2019

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

26.6.2019 10:26

