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Mesto žilo
folklórom

Dvadsiaty štvrtý ročník Medzinárodného Novohradského Folklórneho Festivalu po dlhých rokoch opäť otvárali pod hradom Šomoška
v prítomnosti zástupcov okolitých miest, ktoré sa zapojili do zorganizovania podujatia. Na túto príležitosť prichystali bohatý kultúrny
program v pohraničných oblastiach Slovenska i Maďarska.
Milovníci ľudovej hudby si prišli Ďatelinka z Detvy, Milijana Palana svoje v piatok (26.7.) a sobotu tická z Lučenca, Bianka Molnáro(27.7.) večer v lučeneckom amfite- vá z Buzitky. Na konci programu
átri. Piatkový večer začínal progra- prišli vzácni hostia (primátorka
mom „Novohrad, Novohrad, ty ča- mesta, vedúci súboru Rakonca
rovný kraju“, v ktorom vystúpili a Molotove vnúčatá) na pódium,
folklórne a spevácke súbory, ako
napr.: FS Vepor z Klenovca, Sestry Sihelské z Poltára, DFS Radosť
a FS Ipeľ z Lučenca, Anton Ľupták
a Veronika Balážová z Buzitky. Po
známych melódiách a tancoch z
nášho regiónu program pokračoval blokom „Zrodenô...“. Slávnostný
večer bol venovaný Ondrejovi Molotovi k jeho významnému jubileu.
Spomínalo sa na staré časy a priateľstvá oslávenca. Vystúpili FS Rakonca a FS Jánošík z Fiľakova, ĽH

aby zablahoželali umelcovi. Tento večer bol plný citov a dobrých
spomienok.
Sobotný program sa niesol v znamení poznávania tradícií národov.
Tradičný sprievod mestom sa kvôli nepriaznivému počasiu nekonal,
ale galaprogram s názvom Tradícia – reč národov vynahradil všetko.
„Teší ma, že dnes už vyprofilovaný
festival si získal veľký kredit medzi
milovníkmi folklóru. V letnom Lučenci sa stretávajú umelci z celého
sveta a ich kvalitné programové
vystúpenia oslovujú všetky vekové kategórie,“ zaznelo v príhovore
primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej.
Tento blok bol zameraný na zahraničné folklórne súbory z Mexika,
Portugalska, Chorvátska, Poľska,
Ruska (Severné Osetsko), Slovenska i Maďarska. Vystúpenia mali
svoje čaro, lebo každá kultúra má
v sebe niečo zaujímavé a lákavé.
Pre návštevníkov to bol nádherný
zážitok, hlavne vystúpenie mexického folklórneho súboru Mexico
de Aranza Zu Lopez, ktorý okrem
krásneho tanca a spevu roztancoval aj publikom.
Nádherný večer pokračoval blokom „Z dvoch kútov“, v ktorom vystúpil FS Živel z Bratislavy a FSk
Raslavičan z Raslavíc.
Popri hlavnom programe sa
uskutočnil aj remeselnícky jarmok

a vystúpili ľudové skupiny z Hriňovej, Poník, Podhronskej Polhory,
Krupiny a zo Zvolena. Taktiež sa konali programy v okolitých mestách
a dedinách ( Divín, Halič, Uhorské,
Málinec, Trebeľovce, Mihálygerge
(MR), Sudice, Bánk (MR).
Festival podporil z verejných
zdrojov Fond na podporu umenia,
Interreg - Európsky fond regionálneho rozvoja a Banskobystrický samosprávny kraj.

text a foto: Monika Nagyová
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Mesto získa regionálne príspevky
vo výške takmer 300 tisíc €
V predchádzajúcom vydaní Mestských novín
(19. júla) sme vás informovali o rozšírení kamerového systému o 8 otočných kamier, na ktorý
mesto Lučenec dostalo dotáciu z Ministerstva
vnútra SR v hodnote 65 566,06 €. Lučenecká samospráva bola úspešná aj pri výzve s názvom Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít. Na jej realizáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 95
287,79 €. A v úspešnom ťažení mesto pokračuje aj pri ďalších projektoch, čoho výsledkom sú
3 schválené regionálne príspevky (RP) od Úradu podpredsedu vlády SR.
RP pre podporenie projektu „Vybudovanie
účelovej cyklistickej cestičky na podporu pracovnej mobility“
RP bude použitý na úhradu výdavkov spojených s financovaním časti cyklistickej cestičky v meste Lučenec, intraviláne od železničnej
stanice (predstaničné námestie) napojením sa
na dopravné cesty, Ul. M. J. Lermontova a Ul.
K. Kuzmányho po jestvujúcich mestských komunikáciách v dopravnom koridore, pokračujúc v blízkosti bytovej zástavby a obchodného
strediska Tesco. Na kruhovom objazde sa odkláňa križovaním na Zvolenskú cestu. Súčasťou
cyklistickej cestičky bude vybudovanie nových
odstavných plôch pre bicykle, ako aj informačné stanovištia. O prevádzkovanie sa postará
mesto Lučenec. Stavba (cyklistická cestička)
bude viesť v intraviláne mesta Lučenec v súlade s Územným plánom mesta Lučenec. Stavba
bude umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Lučenec v k. ú. Lučenec. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 155
000 € od Úradu podpredsedu vlády bola podpísaná dňa 21. mája 2019.
Celková realizácia projektu je plánovaná nasledovným spôsobom. Cyklistická cestička začína v bode budúceho prestupného uzla predstaničné námestie, kde sa bude sústreďovať
osobná doprava, autobusová, železničná doprava a aj doprava MHD. V tomto bode sa plánuje aj so zriadením bikesharing-u. Z tohto východiskového bodu - predstaničné námestie sú
navrhované viaceré cyklistické cestičky do okolitých obcí v regióne.

RP pre podporenie projektu „Projektová
dokumentácia - predstaničné námestie“

RP pre podporenie projektu „Priemyselný
park JUH - Lučenec“

RP bude slúžiť na vypracovanie kompletnej
projektovej dokumentácie (PD) pre vybudovanie
„predstaničného námestia“, ktorá bude podkladom pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu pre realizáciu stavby. Cieľom je
vybudovať prestupný uzol (pod názvom „predstaničné námestie“) na jednom mieste prepojiť
vlakovú, autobusovú a cyklistickú infraštruktúru. Dlhodobým zámerom výstavby cyklistických cestičiek sa mesto Lučenec v spolupráci
s okolitými obcami bude snažiť zabezpečiť prepojenie centra mesta s obcami a prispieť k lepšej dostupnosti verejných služieb a k posilneniu väzieb mesto - vidiek. Mesto Lučenec sa tak
snaží o budovanie účelových cyklocestičiek pre
podporu pracovnej mobility.

RP bude slúžiť na realizáciu projektovej dokumentácie k vydaniu územného rozhodnutia
a na technickú prípravu realizácie stavby. Ide
o realizáciu projektovej dokumentácie k vydaniu
územného rozhodnutia a na technickú prípravu realizácie stavby. Súčasťou bude predbežný
geologický prieskum, dendrologický prieskum,
dokumentácia pre vyňatie z PPF a dopravno-inžinierske podklady (DIP) (posúdenie pripojenia
na cestu I/71 v zmysle TP SSC). Dobudovanie
priemyselného parku v meste Lučenec, zároveň vybudovanie prepojovacej komunikácie
priemyselného parku - JUH na cestu I/71 ako
podmienky využitia disponibilnej infraštruktúry priemyselného parku Lučenec a motiváciou
príchodu nových investorov do priemyselných
parkov a zón v okrese. V rámci budovania priemyselného parku v Lučenci bola vybudovaná
aj prístupová a vnútroareálová komunikácia
priemyselného praku, ktorá však nebola dobudovaná s vyústením na ďalšiu komunikáciu.
Takáto „slepá“ komunikácia nespĺňa svoj účel
a doprava z priemyselného parku smeruje naspäť do mesta. Cieľom je vybudovať prepojovaciu komunikáciu v priemyselnej zóne JUH
s prepojením na cestu I/71. Nevyhovujúci stav
komunikácie je prekážkou vstupu nových investorov s vysokými nárokmi na zabezpečenie
kamiónovej dopravy.

PD bude riešiť priestor pred železničnou
stanicou a priľahlej ulice s hranicami riešeného územia. Náplňou riešenia bude zorganizovať verejný priestor predstaničného námestia
(verejného priestoru pred budovou železničnej
stanice). Úprava trasovania ciest a organizácia
dopravy - vytvorenie nového prejazdu na Lermontovovu ulicu - návrh trasovania cyklodopravy a cyklostojísk - napojením sa na cyklistickú cestičku Lučenec smer Vidiná. Náplňou PD
ďalej bude úprava verejného priestranstva pre
peších, oddychové plochy s doplnením drobnej
architektúry, prepojením peším ťahom budoFINANCOVANIE PROJEKTU
vu železničnej stanice s autobusovou stanicou,
Od Úradu podpredsedu vlády SR na projekt
návrh novej autobusovej zastávky pre mestskú je požadovaný regionálny príspevok 100 000 €
dopravu. Stavba bude umiestnená na pozem- a vlastné zdroje mesta Lučenec sú vo výške
koch v k. ú. Lučenec.
25 000 €.
Trasy: Lučenec - Halič, Lučenec - RapovDané projekty sú realizované s finančnou
FINANCOVANIE PROJEKTU
ce, Lučenec - Vidiná s pokračovaním do obce
Celkové oprávnené výdavky od Úradu pod- podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre
Tomášovce
predsedu vlády na projekt sú vo výške 54 000 investície a informatizáciu – program PodpoPri plánovaní cyklistických cestičiek sa reš- €, z toho je požadovaný regionálny príspevok ra najmenej rozvinutých okresov.
pektovali zásady ucelenosti trás, spojenie zdro- 40 000 € a vlastné zdroje mesta Lučenec sú vo
text: OSPSaPP a Ján Šnúrik foto: Ján Šnúrik
jov a cieľov a ich atraktívnosť.
výške 14 000 €.
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Lučenec bude mať vlastnú bankovku
22. augusta sa spustí predaj nulovej eurobankovky. Na bankovke bude vyobrazený
jeden z klenotov a dominánt Lučenca - neologická synagóga. Ide o prvé judaikum na
území Slovenska a Čiech v motíve nulovej
eurobankovky. Suvenírová bankovka má
síce nulovú hodnotu, je však veľmi hodnotným zberateľským kúskom.
Neologickú synagógu stavali od 31.3.1924
do 8.9.1925 na mieste staršej asanovanej synagógy. Projekt vypracoval budapeštiansky
architekt Leopold Baumhorn. Židovskej cirkvi
slúžila medzi rokmi 1925 až 1944. V roku 1948
ju Židovská náboženská obec predala mestu
Lučenec. V období rokov 1948 až 1980 bola
využívaná ako sklad. Rekonštrukcia prvej etapy bola realizovaná od 1.6.2015 do 31.12.2015.
Euro Souvenir bankovka LUČENEC
Náklad: 10 000 kusov
Cena: 3 €
Termín predaja: 22.8.2019 od 10:00
Miesto predaja: Mestské informačné centrum
(MIC), Ulica Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec (vstup
z Vajanského ulice od Kubínyiho námestia)

Predaj bude výlučne priamy - Mestské informačné centrum neprijíma žiadne telefonické, písomné ani e-mailové objednávky a nie je
možné si suvenír vopred rezervovať.
V termíne od 22.8.2019 do 8.9.2019 bude
predaj limitovaný. Podmienkou predaja Euro
Souvenir bankovky je zakúpenie 1 vstupenky
do synagógy = max. 5 ks bankoviek (predaj
vstupeniek priamo na mieste MIC). Po tomto

Využívate služby kancelárií prvého
kontaktu v Opatovej a na Rúbanisku III?
Kancelárie prvého kontaktu (KPK) sú otvo- Pracovníci KPK sú pripravení odpovedať obrené ako centrálny kontaktný bod pre všet- čanom na otázky týkajúce sa činnosti jednotkých občanov prichádzajúcich za službami livých oddelení mestského úradu. Zabezpečumesta. Ich cieľom je rýchlo a efektívne re- jú príjem občianskych námetov, pripomienok
agovať na požiadavky občanov, zjednodušiť a podnetov. Občanom poskytujú odborné rady
vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orien- a pomoc pri vypĺňaní tlačív. Ak nie je možné vytáciu v rámci úradu a v mestských službách. baviť všetky náležitosti v kancelárii, usmernia

termíne bude predaj počtu kusov neobmedzený. Nie je možné platiť platobnou kartou.
Bankovky sa budú predávať v bežnom poradí, t.j. nie je možné si vyberať bankovku podľa
sériového čísla. Predajca si ponecháva pre reprezentačné a archívne účely 2 000 ks bankoviek a pre zahraničné účely 1 000 ks.
Informácie FB: @MestoLučenec, @EuroSouvenirSK

klienta na odborné pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti. Občania si
vedia nájsť všetky služby, napríklad pri vybavovaní žiadostí, ako je to na Mestskom úrade
v Lučenci, môžu uhradiť daň z nehnuteľností,
daň za psa, poplatky za komunálny odpad, ako
aj ďalšie správne poplatky počas stanovených
úradných hodín KPK, a to aj bezhotovostnou platbou. KPK okrem vydávania žiadostí, formulárov a poradenstva vydávajú sáčky
pre psičkárov. V týchto dvoch KPK v stanovených úradných hodinách a podľa potrieb
občanov pôsobí mestská polícia, ktorá prijíma podnety, pripomienky, návrhy občanov
v rámci preventívnej a poradenskej činnosti.
• Stránkové hodiny KPK Lučenec,
časť Opatová (Villaggio - Mini kocka,
Ulica továrenská - foto):
Utorok 7:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Štvrtok 7:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Štvrtok 12:30 - 14:30 - služby prevencie/
verejný poriadok Mestská polícia Lučenec
Platí do 31. augusta 2019.
• Stránkové hodiny KPK, Rúbanisko III
(pri bankomate):
Pondelok 7:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Streda 7:00 - 11:00 11:30 - 15:30
Piatok 7:00 - 11:00 11:30 - 13:30
Streda 13:30 - 15:30 - služby prevencie/
verejný poriadok Mestská polícia Lučenec
Platí do 31. augusta 2019.
text a foto: Ján Šnúrik
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Medovníčky od Ľubice

potravinárskymi farbami s použitím zdobiaceho vrecúška a štetcov.
Sú určené predovšetkým na dekoráĽubica Mitterová je
chránenú dielňu. Od roku 2018 je ciu. Medovníčky pripravujem v cedrobná húževnatá žienregistrovaná ako remeselník a svo- lom svojom procese vrátanie mieseka zo Želoviec, ktorá
je produkty predáva osobne na jar- nia a zdobenia ručne. Med a vajíčka
sa do projektu certifimokoch a obecných slávnostiach. používam miestne. Múku u nás zakovania regionálnych produktov
tiaľ, žiaľ, nikto nevyrába,“ prezrachcela zapojiť skôr, ako bol v No„Medovníky sú tradičným trvanli- dila na záver Ľubica (foto - hore).
vohrade implementovaný. Svoju vým pečivom pripraveným z kvalitViac informácií a fotogalériu nájžiadosť o udelenie značky a vzor- ných surovín a hlavne čistého medu dete na www.produktnovohrad.sk
ky medovníkov poslala preto do od miestnych včelárov, pripravovaHontu. Splnila takmer všetky kri- né v domácom prostredí. Zdobetext a foto: Henrieta Čemanová
tériá k udeleniu regionálnej znač- né sú cukrovou polevou farbenou
ky okrem územnej pôsobnosti. Želovce, v ktorých žije, patria pod
OKIENKO EÚ
Novohrad. Trpezlivo počkala na
vyhlásenie 1. Výzvy pre udelenie
Európska komisia uverejnila
rámec - v súčasnosti všetky členpre ochranu údajov väčšie práregionálnej značky v našom resprávu, v ktorej sa zaoberá po- ské štáty okrem Grécka, Portuvomoci na presadzovanie pravigióne a poslala svoju žiadosť spolu
galska a Slovinska aktualizovali
diel. Orgány pre ochranu údas krásnymi medovníčkami do certi- zitívnym vplyvom pravidiel EÚ
na ochranu údajov a možnosťami
svoje vnútroštátne právne predjov takisto užšie spolupracujú
fikačného procesu opäť. Tentokrát
v rámci Európskeho výboru pre
už bola úspešná. Certifikát Regi- ďalšieho zlepšenia jeho uplatňo- pisy o ochrane údajov pravidlám
vania. V správe sa konštatuje, že
EÚ. Komisia bude naďalej moochranu údajov. Do konca júna
onálny produkt NOVOHRAD jej
väčšina členských štátov vytvo- nitorovať právne predpisy člen2019 bolo prostredníctvom mebol slávnostne odovzdaný počas
ských štátov.
chanizmu spolupráce riešených
lučeneckého hodovania v augus- rila potrebný právny rámec a že
516 cezhraničných prípadov. Kote 2018. Odvtedy nás stále repre- nový systém na posilnenie pre- • podniky prispôsobujú svoje postupy - súlad s GDPR pomohol
misia nabáda vnútroštátne orzentuje na podujatiach v celom re- sadzovania pravidiel na ochranu
údajov sa uplatňuje. Podniky vy- spoločnostiam zvýšiť bezpečgány na ochranu údajov aj nagióne i mimo neho. Popri predaji
tvárajú prostredie dodržiavania
nosť ich údajov a rozvíjať ochrapríklad k realizácii spoločných
krásnych medovníčkov ponúka
vyšetrovaní.
pre deti tvorivé dielničky. Drob- týchto pravidiel, zatiaľ čo obča- nu súkromia ako konkurenčnú
ní záujemcovia si môžu medovníč- nia si čoraz viac uvedomujú svo- výhodu. Komisia podporí sú- • pravidlá EÚ sú referenčným boje práva. Zároveň pokračuje kon- bor nástrojov GDPR pre poddom pre kvalitnejšiu ochranu údaky sami vyzdobiť. Ľubica im veľmi
vergencia k vyšším štandardom
niky s cieľom uľahčiť dodržiajov po celom svete - keďže čoraz
rada pri ich tvorení pomôže.
ochrany údajov na medzinárod- vanie predpisov, ako sú napr.
viac krajín na celom svete prištandardné zmluvné doložky,
stupuje k moderným pravidlám
Ľubica Mitterová sa medovnikár- nej úrovni.
V oznámení Komisie sa stano- kódexy správania a nový certiochrany údajov, ako referenčstvu venuje od roku 2011. Prvým
vujú aj konkrétne kroky na ďal- fikačný mechanizmus.
ný bod používajú štandardy EÚ
impulzom bol kurz organizovaný
v oblasti ochrany údajov.
Spolkom včelárov Želovce a od- šie posilnenie týchto pravidiel • silnejšia úloha orgánov pre
ochranu údajov - GDPR poa ich uplatňovania:
Všeobecné nariadenie o ochrane
vtedy sa tejto činnosti venuje až
• jeden kontinent, jeden právny
skytlo vnútroštátnym orgánom údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018.
dodnes. Za toto obdobie získala

GDPR prináša výsledky

päť ocenení o Najkrajší medovník a
svoje produkty do konca roka 2017
predávala sprostredkovane cez
Stránkové hodiny do 31.8.2019
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
M. INFORMAČNÉ CENTRUM
Pondelok - Sobota 10:00 - 18:00
Nedeľa 		
14:00 - 17:00

Vďaka programu Erasmus + bolo v zahraničí 25-tisíc Slovákov
Vďaka programu Erasmus+
mohlo študovať či stážovať v zahraničí asi 25 000 Slovákov. Najčastejšie v Českej republike, Španielsku či Nemecku. Na Slovensko
sa cez tento program dostalo 12
500 mladých ľudí z európskych
krajín. Populárni sme u mladých
zo Španielska, Talianska a Francúzska. Využívanie možností stáže či štúdia v zahraničí cez tento
program na Slovensku narastá.
V budúcom rozpočtovom období (2021-2027) chce Európska
komisia financovanie programu
zdvojnásobiť, na 30 miliárd eur.
Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica, Ul. Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513, e-mail: europedirect@lucenec.sk, web:www.edlucenec.eu.
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Vlastníte dokumenty, či fotografie
z novembrových udalostí?
Ak áno, prosíme o ich zapožičanie

Program akcií a podujatí
august 2019

10. 8. (SOBOTA) O 15:00
Piknikiáda - Deky, košíky plné všakovakých dobrôt, knihy, časopisy,
dobrá nálada, príjemné letné popoludnie, pohoda a skvelý program!
To je piknik v tráve. Miesto konania: okolie altánku, mestský park
22. - 25.8. (ŠTVRTOK - NEDEĽA)
VIII. Lučenské hodovanie - Dni mesta Lučenec.
Miesto konania: Námestie republiky, mestský park,
Ulica T. G. Masaryka
22. - 23.8. OD 8:00 DO 22:00 (ŠTVRTOK, PIATOK)
Lučenský jarmok. Miesto konania: Ulica T. G. Masaryka,
Ulica novohradská
22.-23.8. (ŠTVRTOK, PIATOK)
Pivný festival. Miesto konania: Námestie republiky
NEŽNÁ REVOLÚCIA je symbol demokracie 20. storočia. Pri
príležitosti 30. výročia odstránenia komunistického režimu v Československu Mestské múzeum
Lučenec usporiada spomienkové podujatie, výstavu a diskusie
ako pripomienku týchto novembrových udalostí.
ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

Mesto Lučenec vyhlasuje zbierku školských pomôcok. Aj v súčasnosti sú deti, ktoré pri nástupe do školy nemajú ani základné
potreby žiaka. Vo viacerých prípadoch je to len o tom, že rodina
sa nachádza v nepriaznivej situácii a nie je schopná zakúpiť deťom to, čo potrebujú pri nástupe do školy.
Preto sme sa rozhodli o oslovenie vás, ktorí viete pomôcť. Ak
sa u vás v domácnosti nachádzajú nepotrebné nové alebo aj použité, no stále funkčné školské
potreby, ako školské tašky, peračníky, pravítka, zošity, nožnice, perá, ceruzky, pastelky,
vodové a temperové farby, lepidlá, výkresy, zásterky, štetce,
vrecká na prezuvky a iné školské potreby, môžete ich darovať.
Zbierku môžete podporiť tým, že
prinesiete školské potreby, ktoré chcete darovať, do našej kancelárie. Kancelária sa nachádza
na prízemí Mestského úradu, č.
dverí 159 - Terénna sociálna práca.
Zbierka bude trvať od 12.8. do
16.9.2019.
Ďakujeme za pomoc!
text: mesto Lučenec

Vyzývame občanov mesta Lučenec, ktorí vlastnia dokumenty,
fotografie z tohto obdobia z Lučenca, aby ich zapožičali k výstave.
Prosíme, aby ich priniesli v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
do Mestského múzea Lučenec na
Ul. Dr. Herza č. 1.
Ďakujeme.
text: Andrea Moravčíková,
Mestské múzeum Lučenec
foto: Michal Hanko

22. - 25.8. (ŠTVRTOK - NEDEĽA)
IX. ročník Stredoeurópskeho pohára družstiev
o Pohár mesta Lučenec v boccii, športe raffa, za účasti 9 krajín.
Miesto konania: bocciadrom Ulica J. Bottu
24.8. (SOBOTA) OD 9:00 DO 16:30
4. kolo Slovenských hier mládeže a Slovenského pohára v triale.
Miesto konania: Trialpark NovoCK, Ulica osloboditeľov
24.8. (SOBOTA)
Medzinárodný Novohradský Maratón.
Miesto konania: Salgótarján - Lučenec
28.8. (STREDA) O 13:00
Spomienka na SNP - Kladenie vencov pri pamätníku padlých.
Miesto konania: Pamätník padlých na Ulici J. Kármána

Čas dovoleniek je tu,
ale zlodeji nedovolenkujú
Každoročne v čase dovolenkovej sezóny sa zvyšuje riziko krádeží, vlámaní do bytov a rodinných domov. Kriminálna polícia
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci upozorňuje na
dodržiavanie základných preventívnych opatrení pred odchodom
na dovolenku a odporúča niekoľko praktických rád:
• starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná, nezabúdajte ani
na malé strešné a pivničné okná
• zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším
ako ľudská hlava
• zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími
prostriedkami
• nikdy nenechávajte kľúče na tzv.
dohovorených miestach (pod rohožkou, v kvetináči atď)
• väčšie finančné čiastky neuschovávajte doma, bezpečnejšie budú
v bankovom ústave

DISKUSIA
O ZLATEJ ULIČKE

• ak stratíte kľúče alebo vymeníte byt, neváhajte vymeniť zámkovú vložku
• cennosti, najmä šperky, cenné
zbierky a pod. môžete uschovať v prenajatom trezore banky
• v neprítomnosti nezaťahujte okná
bytu žalúziami - dávate tým na
vedomie, že nie ste doma
• mať dobré vzťahy so susedmi je
Dňa 31. júla sa konala verejná
jedným z najlepších spôsobov, diskusia o budúcej podobe Zlatej
ako zabezpečiť svoj byt či dom. uličky. Spoločným cieľom mesta
Požiadajte ich, aby si všímali oko- a majiteľov nehnuteľností prípadlie vášho domu, bytu, prípadne ne vlastníkov prevádzok je vytvopohyb neznámych podozrivých riť z tejto lokality v centre mesta
osôb, vozidiel a takéto informá- miesto pre nové zážitky a obnovecie oznámili na linku tiesňového nie komunitného života v Lučenvolania 158, resp. 112
ci. Na stretnutí bol predstavený
• na sociálnych sieťach neuvádzaj- projekt vypracovaný Občianskym
te svoje osobné údaje, majetko- združením Oživená, ku ktorému
vé pomery, resp. obdobie, kedy mal každý možnosť vyjadriť sa. Po
nebudete doma
zapracovaní všetkých pripomie• v súčasnosti je viac než vhodné nok a požiadaviek zúčastnených
mať byt či dom poistený
sa uskutoční ďalšie stretnutie.
text: Peter Káčerík

text a foto: Monika Nagyová
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Zmluva na R2 Mýtna - Lovinobaňa,
Tomášovce je podpísaná

Zmluva na výstavbu úseku R2
Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce
je podpísaná. Zhotoviteľ stavby,
združenie Metrostav - Hochtief,
podpisom zmluvy začal mobilizáciu prostriedkov a prípravné práce
na realizácii diela. Doba výstavby
je 2 roky, to znamená, že úsek by
mal motoristom slúžiť už v roku
2021. V najbližších dňoch zhotoviteľ začne s prípravnými prácami vrátane zriadenia staveniska,
výrubu drevín, preložiek inžinierskych sietí, archeologického a pyrotechnického prieskumu.
NOVÝCH 13,5 KM
Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce bude
dlhý 13,5 km a začína dočasným
napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe
stykovej mimoúrovňovej križovatky pred obcou Mýtna. Jeho
súčasťou je 11 mostných objektov,
6 protihlukových stien, 8 zárubných či oporných múrov. Koniec
úseku v km 21,760 je situovaný
vo výhľadovej mimoúrovňovej
križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek
R2 Tomášovce - Ožďany.
KRIVÁŇ - MÝTNA S NÁMIETKOU

V prípade vedľajšieho úseku R2
Kriváň - Mýtna je už súťaž vyhodnotená, bola však vznesená jedným z neúspešných uchádzačov
námietka k vyhodnocovaciemu
procesu zákazky, preto NDS bude
postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a po vyzvaní
Úradom pre verejné obstarávanie
splní svoju zákonnú povinnosť
doručiť úradu kompletnú dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie o námietke. NDS potom bude

Trieď nápojové kartóny –
ušetríš prírodné zdroje

Nápojové kartóny, napríklad
obaly z mlieka či džúsu, sú komSKLO
PAPIER
pozitným obalovým materiálom.
To znamená, že nie sú vyrobené
z jedného materiálu. Najčastejšie
sú tvorené zo 75 % papiera, 20 %
plastu (polyetylén - PET) a z 5 %
hliníkovej fólie. Je ich možné reKOV
PLASTY
cyklovať dvoma spôsobmi.
Prvým spôsobom je tzv. mokrá
cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostat- - izolačné a obkladové dosky či
postupovať v zmysle záverečného ných zložiek. Vírivým rozvlákňo- samonosné panely na rôzne typy
verdiktu z UVO. Ak sa opäť ne- vaním sa z nápojových kartónov priečok a iných konštrukcií.
odvolajú uchádzači, predpoklad získa celulózové vlákno. Zvyšky
Nápojový kartón má teda po repodpisu Zmluvy o dielo a začiat- hliníka a polyetylénu je možné vy- cyklácii široké využitie: stavebná
ku stavebných prác je v októbri, užiť priamo v papierňach pri výro- izolácia, palety, noviny, zošity, leprípadne v novembri tohto roka. be pary alebo na ohrev vody, zvyš- penkové krabice, obaly na vajíčka,
ky sa dajú využiť pri výrobe paliet. toaletný papier, kuchynské utierky.
Nápojové kartóny je potrebPLNOHODNOTNÁ
Druhou možnosťou spracova- né pred ich vyhodením vypláchRÝCHLOSTNÁ CESTA PRE
nia je takzvaná suchá forma. Zli- nuť a zmenšiť ich objem, napr.
JUH STREDNÉHO SLOVENSKA sované nápojové kartóny sa drvia zošliapnutím. Nestlačený odpad
V roku 2017 v tomto regióne na malé fragmenty v drviacom za- v zberných nádobách zaberá veľa
pre motoristov sprejazdnili úsek riadení, nasleduje ich rovnomerné miesta, čo zvyšuje frekvenciu výR2 Zvolen východ - Pstruša. Ten vsypanie do formy a lisovanie po- vozov kontajnerov a v konečnom
sa napojil na úsek rýchlostnej mocou tepla a tlaku. Pri pôsobení dôsledku sa vyváža vzduch. Nápocesty R2 Pstruša - Kriváň, kto- teploty a tlaku dochádza k preli- jové kartóny patria do žltého konrý je v prevádzke od roku 2015. sovaniu materiálu a vďaka rozta- tajnera alebo žltého vreca, do ktoObyvatelia dotknutého regiónu venému polyetylénu prichádza rého sa zbierajú aj plasty.
tak už majú k dispozícii plnohod- k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi
notnú štvorpruhovú rýchlostnú dve takéto dosky sa spravidla priVďaka recyklácii sa odpad znokomunikáciu od Zvolena až po dáva izolant. Dosky sú vzhľadom vu využíva na výrobu nových
Kriváň v dĺžke takmer 20 km. Po podobné sadrokartónu a niekto- produktov.
vybudovaní úsekov od Kriváňa ré vlastnosti majú dokonca lepZ 2 nápojových kartónov sa dá
po Lovinobaňu získajú motoristi šie - nižšia nasiakavosť a hmot- vyrobiť 1 m kuchynských utierok.
z juhu stredného Slovenska ďalších nosť, vyššia pevnosť a pružnosť.
takmer 23 km rýchlostnej cesty. Z týchto dosiek je možné vytvoriť
text: Jarmila Fekiačová
celý systém stavebných prvkov
text: Ján Šnúrik
zdroj: NDS

Zmena otváracích hodín
BBSK - Novohradská knižnica je 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 v otváracích
hodinách knižnice do 31.8.2019.

ĎALŠIE UKÁŽKY RECYKLÁTOV Z NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV:
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VIII. Mega street dance party - informácie a pravidlá
24. AUGUSTA 2019, ULICA T. G. MASARYKA

Mesto Lučenec vás pozýva na obrovskú pouličnú párty, zapísanú aj v slovenskej knihe netradičných rekordov! Aj v tomto roku sa môžete
tešiť na vynikajúcich DJov, fantastický zvuk a neopakovateľnú atmosféru! Pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov a úrovne podujatia bude vyberané symbolické vstupné. Každý návštevník
dostane kupón na nápoj v hodnote vstupného.
O TIE NAJVYMAKANEJŠIE TANEČNÉ
BEATY SA POSTARAJÚ:

MAIN STAGE
21:00 DJ Attomic
22:00 Stanley
23:15 Milan Lieskovský featuring guest LIVE
01:00 Mark Dann
LC TEATRO STAGE
21:00 Dj Sined
22:00 Dj Fossi
23:00 DJ Dam14n Rocca
24:00 Dj Luka
01:00 Loudblades
ŽIADAME NÁVŠTEVNÍKOV,
ABY DODRŽIAVALI NASLEDOVNÉ POKYNY:

- zákaz vnášania sklenených fliaš a pohárov, nápojov v akýchkoľvek obaloch (plast. fľaše, plechovky a podobne)
- zákaz užívania drog, omamných a psychotropných látok v akejkoľvek forme
- zákaz nosenia zbraní, dlhých predmetov, ostrých
predmetov, nožov, tyčí, paralyzérov, slzotvorných plynov a podobne
- podrobné pravidlá pre správanie sa účastníkov
na Mega street dance party budú zverejnené
pri vstupoch do areálu a aj na www.lucenec.sk
či na facebooku mesta Lučenec
- každý návštevník, ktorý bude prejavovať náznaky agresivity voči svojmu okoliu, bude osobami
SBS vyvedený z areálu bez možnosti návratu.
- návštevník podujatia musí byť primerane vhodne ustrojený. Väčšia časť tela musí byť zahalená oblečením
- návštevník nesmie svojou neupravenosťou, zápachom a správaním obmedzovať iných návštevníkov. Takýto návštevník nebude do areálu vpustený, alebo bude z areálu vyvedený
- návštevník pod evidentným vplyvom alkoholu, či iných omamných látok nebude do areálu podujatia vpustený. Ak sa takýto návštevník nájde v areáli podujatia, bude osobou SBS
z areálu vyvedený bez možnosti návratu
- každý návštevník je povinný počúvnuť a uposlúchnuť nariadenia a výzvy členov SBS, mestskej polície, štátnej polície, či ľudí viditeľne
označených ako Organizátor
- Návštevník, ktorý nebude rešpektovať ktorékoľvek pravidlo, či pravidlá podujatia Mega
street dance party, bude z areálu vyvedený bez
možnosti návratu
Veríme, že sa na VIII. Mega street dance party vynikajúco zabavíte a strávite nezabudnuteľný večer v uliciach mesta Lučenec!

• vstupenku zakúpenú v predpredaji si bude
možné vymeniť za pásku na ruku a voucher
na nápoj v dňoch 23.8.2019 a 24.8.2019 od
10:00 do 20:00 priamo v strede areálu pivného festivalu na Námestí republiky. Vstupnú
pásku návštevníkovi obsluha nalepí na ruku.
Pásku si návštevník NESMIE dať z ruky dole.
Pretrhnutá páska sa bude považovať za neplatnú! Takto vopred označený návštevník sa
vyhne čakaniu v rade pred vstupom na Mega
street dance party a môže použiť vstup aj výstup do areálu slúžiaci len pre návštevníkov,
ktorí majú na ruke pásku
text: Stanislav Spišiak ml.
• vstupenku je možné zakúpiť aj priamo pri vstupe
do areálu. V tomto prípade však žiadame návštevníkov o zhovievavosť a akceptovaie mož- MÁTE ŽIVOTNÉ JUBILEUM? Ozvite sa nám...
Vážení spoluobčania, mesto Lučenec, Zbor
ného časového zdržania pri vstupe
pre
občianske záležitosti „Človek človeku“ pri
Odporúčame cteným návštevníkom Mega
MsZ
v Lučenci pozýva všetkých, ktorí sa dostreet dance party, aby si vstupenky zakúpili
žívajú
významných životných jubileí do radv predpredaji a v dostatočnom časovom prednice
mesta.
stihu ich vymenili za vstupné pásky na NámesPrijmite prosím pozvanie na slávnostné
tí republiky v dňoch 23.8.2019 a 24.8.2019 od
prijatie jubilantov 7. septembra 2019 (so10:00 do 20:00.
bota) o 14:30 do priestorov Radnice LučeMEGA STREET DANCE PARTY
nec, Ul. Dr. Herza č. 1.
V prípade, že máte záujem o takéto prijatie,
PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV PODUJATIA
oznámte
nám to prosím do 28. augusta 2019
- návštevník zakúpením vstupenky potvrdzuje
na
adresu
Mestský úrad, oddelenie školstva,
svoj súhlas s pravidlami a podmienkami návsociálnych
vecí, kultúry a športu, Ul. novoštevy VIII. Mega street dance party
hradská
1,
984
01 Lučenec.     
- vstupenky sa kupujú pri vstupe od
ČSOB banky a od Železničnej ulice
- ku každej vstupenke (s reflexnou páskou)
v cene 4 € je kupón na nápoje v hodnote 4 €
- každý návštevník musí byť viditeľne na ruke
označený reflexnou páskou

Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ Renáta Libiaková Peržeľová, kancelária - číslo
dverí 147, tel. číslo 047/43 072 32, mobil: 0905
614 782, e-mail renata.perzelova-libiakova@
lucenec.sk. Tešíme sa na stretnutie.

Keramické sympózium
prichádza s ďalším ročníkom

Novohradské múzeum a galéria sa opäť zamerala na keramiku. August otvárali tradičnou výstavou Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo.

Podujatie si tradíciu udržiava už od roku 1989.
Pätica umelkýň tvorila od začiatku júla v kalinovskom Žiaromate. Na 31. ročníku sa zúčastnili: Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Eva Srníková, Adriena
Kutaková a Ivica Markovičová zo Slovenska.
„Aj pri tomto ročníku sympózia sme organizovali v strede júla podujatie s názvom Dotkni sa Novohradu; objav keramiku s bohatým kultúrnym
programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepája
s umením keramiky,“ prezradila kurátorka výstavy Andrea Németh Bozó. Počas spomínaného podujatia sa návštevníci mohli stretnúť a
porozprávať s umelkyňami, ktoré tvorili v tomto ročníku.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo
2. augusta v priestoroch Novohradského múzea a galérie Lučenec v prítomnosti zástupcov
organizácií, ktoré sa podieľali na zorganizovaní podujatia.„Popri továrenských podmienkach
a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach v aktuálnom ročníku keramici opäť siahali aj po tradičnej, pôvodom japonskej technike raku, ktorá
dodáva dielam jednak rustikálny charakter, ale
aj kovový lesk špeciálneho raku – glazúr,“ dodala kurátorka. Vytvárali sa nové podoby plastík, sochárskych prác alebo keramických obrazov, reliéfov.
„Práca na sympóziu je tým iná, že sa stretávame výtvarníci z rôznych krajín a vždy sa niečo
nové naučíme jeden od druhého a vznikajú nové
priateľstvá. Na tomto ročníku bol iný druh hliny
ako pred piatimi rokmi, keď som tu tvorila. Bola
menej tvárna, ale sa z nej dobre modelovalo. Ja
som sa trošku trápila s modelovaním, ale zase sa
mi podarilo nadchnúť moje kolegyne s pálením
raku,“ prezradila výtvarníčka Adriena Kutaková.
Vytvorené diela si môžete pozrieť v priestoroch Novohradského múzea a galérie do 15.
septembra 2019. Projekt podporil z verejných
zdrojov Fond na podporu umenia a realizácia
sa uskutočnila s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
text: Monika Nagyová

foto: Marcel Kunštár

8 | školstvo
Pre našu školu sme vyhrali
výučbový systém v hodnote 3 000 €

Ako? Zapojili sme sa do súťaže vo
vytváraní vedomostných tém, ktorú vyhlásila Nadácia Volkswagen
Slovakia a stali sa víťazmi kategórie „najúspešnejšie základné školy.“
Spomedzi všetkých účastníkov sme
vytvorili najviac tém.
Hlavnou výhrou bol výučbový
systém Brick ‹R› knowledge v hodnote 3 000 €
Žiaci SZŠ s MŠ DSA v Lučenci
dostali aj hodnotné reklamné predmety s lemurom a maskotom Vedomostných ostrovov.
Vedomostné témy z oblasti techniky, ekológie a fyziky v priebehu
mesiaca apríl vytvárali naši žiaci pod
vedením učiteľky Martiny Banskej.
Najväčšia pochvala patrí žiačkam
z 9. A triedy (Michaele Kiššovej,
Miriam Galdíkovej, Timei Ferenczovej a Laure Vlčkovej), ktoré navrhnuté témy ešte ďalej spracovali,

upravili a doplnili obrázkami so
slovenským a nemeckým popisom.
Vďaka patrí aj učiteľke Sabíne Lapínovej, ktorá žiakom pomáhala
s témami z biológie.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v piatok 21. júna 2019
vo Vysokých Tatrách na Hrebienku. Čakal nás zábavný program,
ktorý moderoval Pavol Peschl, zabávač, hudobník a spevák skupiny
Senzus. Úžasné zážitky nás čakali
nielen v Kvantáriu, interaktívnej
galérii svetla, ale aj na túre k Rainerovej chate a nádherným Vodopádom Studeného potoka.
Sme veľmi šťastní, že sa nám pre
školu podarilo získať hodnotný výučbový materiál a zároveň sme si
z Vysokých Tatier odniesli aj nezabudnuteľné zážitky.
text a foto: Martina Banská

Bude mať stavebná
priemyslovka olympionika?
Ak platí pravidlo, že kvalita školy na 10000 m na dráhe, 9. miesto
sa meria aj úspechmi jej absolven- na Národnom behu Devín - Bratov, SPŠ stavebná Oskara Winkle- tislava a významné 32. miesto (zo
ra v Lučenci má byť na koho hrdá, 63 štartujúcich) na Cezpoľnom
veď si z úspešných a známych ab- behu Hannut v Belgicku - preteky
solventov môže vyberať. A to nie- pod hlavičkou Európskej atletiky.
len v odborných kruhoch, ale ako
Ak sa ho spýtate, ako sa mu darí
škola so športovými triedami aj dosahovať takéto výsledky, s úsmev oblasti telesnej kultúry a špor- vom odpovedá, že keď sa chce,
tu. Verná heslu, že človek môže žiť tak sa dá. Znie to jednoducho, ale
šťastne, ak je predovšetkým zdra- v modernej dobe plnej lákadiel
vý, organizuje každoročne žiacka
školská rada športový deň školy.
Tohtoročnú akciu venovanú pohybu a zdraviu navštívil aj bývalý
úspešný absolvent Michal Mojžiš.
Za tých pár rokov narástol doslova a aj osobnostne, o jeho najnovších úspechoch ani nehovoriac.
Je úspešným študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
kde si plní sen o trénerstve a súčasne aktívne trénuje v Dukle Banská Bystrica. Bez stresov a problémov s humorom jemu vlastným
spája kariéru vrcholového šporprokrastinácie mať pevnú vôľu je
tovca, úspešného študenta a je
polovičným úspechom. V tomto je
pre študentov školy veľkou motiMichal určite dobrým príkladom
váciou. Posúďte:
a motiváciou pre svojich mladších
2018 - prvé miesto na Majstrovkamarátov.
stvách SR v cezpoľnom behu a 5.
Aj touto cestou mu srdečne blamiesto na halových Majstrovstvách
hoželáme a prajeme, aby sa mu splSR na 3000 m
nil aj jeho najväčší sen o olympiáde.
2019 - 3. miesto na Majstrovstvách SR v behu na 10 km na cestext a foto: Olívia Sojková
te, 7. miesto na Majstrovstvách SR

Prax z nás urobila majstrov
Koniec školského roka sa na kaž- možnosť získať nové skúsenosti
dej škole nesie v znamení ukončo- pri praktickej príprave v MŠ. Povacích a vyhodnocovacích aktivít. rovnať školské systémy v oblasti
Nie je to inak ani na Strednej od- predškolskej výchovy a vzdelávabornej škole pedagogickej (SO- nia detí, oboznámiť žiakov s meŠPg), ktorá sa v školskom roku todológiou výchovy a vzdelávania
2018-2019 zapojila do programu v maďarských a anglických predEurópskej únie Erasmus+. Na pro- školských zariadeniach. V nepojekte pod názvom Prax z nás robí slednom rade zlepšiť komunikačmajstrov spoločne participova- né schopnosti žiakov v anglickom
lo 24 žiakov z tretích ročníkov a 5 jazyku a zdokonaliť ich doterajšie
učiteľov, ktorí za odbornými skú- vedomosti o reálie spomínaných
senosťami a kultúrnym spozná- krajín. Všetci žiaci prešli náročnou SOŠPg, za ich obetavú prácu, čas a
vaním vycestovali do susedného cestou spojenou s predprípravou, energiu vynaloženú pri formovaní
Maďarska a ďalekého Spojeného samotnou realizáciou mobility a ná- nových pedagogických osobností kráľovstva.
sledným vyhodnocovaním aktivít. budúcich učiteľov novej generácie.
Menovite Eve Paukovej, Kataríne
Hlavným cieľom tohto projektu bolo poskytnúť žiakom odboru
Poďakovanie patrí predovšetkým Ďurošovej, Gabriele Czikoovej, Kaučiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo sprevádzajúcim osobám, pedagógom taríne Goodspeed.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke školy www.pasalc.
wbl.sk v časti Erasmus+

text a foto: Katarína Oravcová
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Šíria dobré meno tejto školy
V sobotu 22. júna 2019 sa v Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci stretlo 13 niekdajších maturantov po 50 rokoch. Bola
to zaujímavá trieda III. B. Začínalo ich 39 a skončilo 19. Spájal ich
zdravý, sebavedomý až odbojný duch, ktorý neraz prispel k vráskam
na tvárach profesorov. V máji 1969, napriek zákazu zhromažďovania
sa po auguste 1968, to bola jediná trieda, ktorá chodila po meste so
spevom. Triedny profesor Ján Zvara to predpokladal a privítal ich aj
s manželkou s niekoľkými plechmi koláčov. Mnohí zostali v Lučenci,
mnohí sa roztratili po mestách a obciach stredného Slovenska či do
Bratislavy. Všetci sa však v živote veľmi dobre uplatnili a ďalej šíria
dobré meno tejto školy, jej pedagógov a Lučenca.
text: Marianna Bárdiová - Reiprichová

Deti zo škôlky na
Ulici partizánskej
zažili deň v Mojíne
Mojín, krásna časť Rimavskej soboty, schovaná medzi lesmi, lúkami
a kopcami, kde žije rodina Kanátová. Nie je to obyčajná rodina, pretože oni žijú prírodou a s prírodou,
čo je na dnešnú dobu obdivuhodné. O svoj prístup k prírode sa delia s návštevníkmi, ktorí k nim zavítajú. Takúto možnosť dali aj deťom
z Materskej školy na Ulici partizánskej v Lučenci. Drobci z lienkovej
a sovičkovej triedy strávili nádherné dopoludnie plné hier v prírode.
Získavali poznatky o zvieratách,
videli miesta, kde žijú, dotýkali sa
parohov a parôžkov, či pohladkali kožušinky. Najväčším zážitkom
pre deti bola možnosť pohladkať
živého orla. Videli, ako lieta, podržali si ho na rukách, počuli jeho
hlas a získali nové vedomosti. To
všetko bolo sprostredkované ľuďmi, ktorí majú prírodu v srdciach,
rodinou Kanátovou. Ďakujeme za
krásny zážitok a podávajte tú krásu
všetkým, ktorí majú prírodu radi.
text: Za rodičov: J. Ďuricová

Exkurzia Chorvátsko - Slovinsko
Takto pred rokom, po vydarenom hneď po úvodných trampotách, akýkoncoročnom výlete do Tatralandie, mi boli čakanie na ubytovanie alesa zrodil nápad zorganizovať pre bo vybaľovanie, sme sa vybrali na
žiakov šiesteho a siedmeho roční- pláž. A potom sa to rozbehlo. Jeka niečo výnimočné. Triedna uči- den zážitok lepší ako druhý. Okrem
teľka VI.M Aneta Matušková spo- leňošenia na malebnej kamienkojila sily s ďalšou skvelou učiteľkou vej pláži, radovánok v priezračnej
Evou Zenkovou a počiatočná vízia vode a nadväzovania nových priaatraktívnej exkurzie začala nado- teľstiev sme navštívili rôzne zaubúdať reálne kontúry.
jímavé miesta. Deťom sa najviac
Dňa 20.6.2019 sme sa plní oča- páčilo akvárium v Pule, kde mali
kávania, radosti, ale aj miernej ner- možnosť vidieť žraloky, aligátovozity vydali na nočnú jazdu smer ra a rôzne iné čudesné živočíchy.
chorvátska Pula. Cesta prešla hladko, V Pule sme tiež videli chorvátske

Koloseum. Medzi nezabudnuteľné
zážitky bude určite patriť aj plavba loďkou na ostrov Brijuni, vlastne národný park Brijuni, kde deti
okrem vily chorvátskeho prezidenta mali možnosť vidieť nádhernú prírodu, či okúpať sa na súkromnej pláži. Cestou domov sme
navštívili slovinskú Postojnu Jamu,
najväčšiu jaskyňu v Slovinsku. Tu
sme sa nielen patrične schladili, ale
sme sa aj veľa dozvedeli. Spiatočná
cesta bola síce dlhá, ale rozhodne
nezabudnuteľná.

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

9.8.2018 
15.8.2019 

19:00
19:00

NOČNÉ MORY Z TEMNÔT
(Scary Storeis to Tell
in the Dark)

USA– 2019 – 90 min. – 2Dhoror– české titulky – uvádza BontonFilm


15

5€

14.8.2019 17:00
EURÓPSKE FILMY ZA
EURO - FK: CLIMAX

FRA – 2018 – 95 min. – 2D –
dráma-hudobný - české titulky – uvádza ASFK


18

14.8.2019 

1€
19:00

MŔTVI NEUMIERAJÚ
(The Deads Don´t Die)

USA/SWE– 2019 – 105 min.
– 2D - komédia/horor –slovenské titulky– uvádza
CinemArt


15

5€
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Počas podujatí budú zhotovované foto/
video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

15.8. 2019 

17:00

LABKOVÁ PATROLA
(Paw Patrol)

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

5€



16.8.2019 

17:00

PAVAROTTI

UK/USA - 2019 – 114 min. –
2D – dokumentárny/hudobný – originál verzia – uvádza Bontonfilm


12

16.8. 2019 
28.8.2019 

5€
19:00
19:00

DIEGO MARADONA

UK – 2019 – 130 min. – 2D
– dokument-životopisný –
české titulky – uvádza
ContinentalFilm


12

21.8.2019 

5€
17:00

EURÓPSKE FILMY ZA
EURO: MANIFESTO

AUS/GER – 2016 – 95 min.
– 2D – dráma – české – uvádza ASFK


15

1€

21.8.2019 (HU dabing)19:00
SPIDER- MAN Ďaleko od
domova (Spider-man: Far
From Home)

USA – 2019 – 129 min. – 2D akčný/fantasy – MAĎARSKÝ
DABING – uvádza ITAFILM


12

28.8.2019 
30.8.2019 

5€
17:00
17:00

KTO JE ĎALŠÍ?

SR – 2019 – 90 min. – 2D –
triler – originálna verzia
– uvádza BontonFilm


12

30.8.2019 

5€
19:00

FK: DEVÄŤDESIATE
(Mid 90s)

USA– 2018 – 185 min. – 2D –
dráma– české titulky – uvádza ASFK



15

4€

VÝKUP PAROŽIA
RIADKOVÁ INZERCIA
INFO: 0904 834 937
• Predám 1-izbový a 2-izbový byt
v Lučenci. 0915 809 222 PO/40
Prihlásiť sa môžete na tel. číslach:
• Predám bicykel, lustre, neón0908 525 840 Andrea Krivánski
ku, lyže, korčule, stôl, televízor,
alebo 047/43 25 889 Brigita Minákupný vozík, plynový sporák
halčáková.
PO/58
a iné. 0907 615 064
PO/54
KURZY ANGLIČTINY
SPOMIENKA
Akreditovaná medzinárodná
„Hoci si odijazyková škola s exkluzívnym zašiel a niet Ťa
stúpením v SR a licenciou Gresmedzi nami,
ham University v USA otvára od
v našich srdseptembra a októbra 2019 nové
ciach zostaneš
kurzy angličtiny pre všetky vedostále s nami.“
mostné úrovne, deti, mládež, doDňa 5. auspelých a firmy, príprava na magusta 2019
turity a štátnice B2/C2 a skúšky
sme si pripoTOEFL a IELTS. Po ukončení zísmenuli smutné 2. výročie úmrtia kajú absolventi Európsky certifiŠtefana Jačmeníka z Lučenca, kát - všeobecná angličtina a Busiktorý nás navždy opustil.
ness English platný v EÚ a USA.
S láskou a úctou spomínajú Testy, certifikáty a učebný mamanželka a dcéra s rodinou.PO/51 teriál - zdarma. Učíte sa na hodine (70% vedomostí), efektívne
SPOMIENKA
metódy výučby. Lektorka s pra„Vždy ťa
xou 34 rokov vo výučbe angličtimáme v našich
ny
(garantka jazykového vzdelásrdciach
vania
v SR).
Aj keď už tu
Detská
anglická jazyková škonie si s nami...
la
pre
deti
od 5 rokov!
Žiješ naďalej
Info
a
prihlášky:
Dr. Katarív spomienkach
na
Tóthová,
PhD.,
tel.:
0907 825
Ocko, nami
372,
levelaj@gmail.com
milovaný.“
www.levelaj.sk, FB: Katarína
Dňa 24. júla sme si pripomenuli
Liščáková
Tóthová, FB: LEVEL
smutné 5. výročie, keď nás
jazyková
škola,
Lučenec. PO/55
navždy opustil náš milovaný ocko
PL2019/01

kino Apollo

a nagyapa Pavel Balázs.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú dcéry, vnuci a ostatná rodina.
PO/56

STRETNUTIE
Srdečne pozývame všetkých
bývalých pracovníkov podniku
a závodu ČSAO a ich nasledovníkov (Novop, SAO. SAO Bus,
OZNAM
SAO
Truck, SAO Motor, AutoiOznamujeme vám, že sa dňa
nova,
Ivago a pod.) na stretnutie,
24. augusta 2019 uskutoční záktoré
sa uskutoční 23. augusta
jazd do liečebných kúpeľov Zsó2019
o
17:00 v reštaurácii hotery - Mezőkövesd. Doprava autola
Clavis
na Jókaiho ulici. Tešíme
busom: 9 eur. Odchod je o 6:00
sa
na
stretnutie
a dúfame, že sa
spred Mestského úradu v Lučenci.
ho
radi
zúčastníte.
Prihlásiť sa môžete na tel. číslach:
POZVÁNKA NA GUĽÁŠ PÁRTY
0908 525 840 Andrea Krivánski
Zväz postihnutých civilizačnýalebo 047/43 25 889 Brigita Mimi
chorobami v SR, základná orhalčáková.
PO/57
ganizácia VP-K16 Lučenec vás
ZÁJAZD NA FESTIVAL
pozýva dňa 30. augusta 2019 na
V dňoch od 13. do 16. septem- guľáš párty so začiatkom o 10:00
bra 2019 organizujeme 4-dňový v areáli priehrady Lučenec-Ľadozájazd na festival biojedál a vína vo. Nezabudnite si so sebou prido maďarského mesta Hajdúszo- niesť na konzumáciu misku a lyžicu.
boszló. Odchod je 13.9. o 6:00 Doprava na priehradu je individuspred Mestského úradu v Lučen- álna, občerstvenie je zabezpečené.
ci. Cena zájazdu na 4 dni je 60 eur
Viac informácií vám podá Mária
(zahrňuje ubytovanie s dopra- Kuttnerová 0908 918 624 alebo
vou), ktoré treba vopred uhradiť. Július Varga 0948 009 654.
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Tomáš Veszelka
Olympijský deň preveril škôlkarov
V polovici júna sa uskutočnil 23. ročník Okresiba 4 cm od limitu
nej olympiády materských škôl, ktorý bol súna majstrovstvá sveta časťou Olympijského dňa 2019 (oslava zalo-

Banskobystrická atletika sa môže pochváliť
jedenástimi titulmi z víkendových majstrovstiev
Slovenska v atletike (27. - 28. júl). Najhodnotnejší výkon dosiahol odchovanec lučeneckej
atletiky trojskokan Tomáš Veszelka. Iba štyri
centimetre mu chýbali k limitu na majstrovstvá sveta v Dauhe, dosiahol výkon 16,91 m,
čo je jeho nový osobný rekord.
V nedeľu potvrdil skvelú formu. V Dubnici nad
Váhom získal svoj druhý titul (predtým v roku
2016). Tentoraz triumfoval výkonom 16,91 m
zo záverečnej šiestej série. Už v prvom pokuse
si zlepšil osobné maximum (16,88) a v treťom
skočil 16,87 m. Víťazný výkon by však mohol
nášmu 24-ročnému pretekárovi postačovať
k účasti na svetovom atletickom šampionáte.
„Je tam smútok aj radosť, no každý míting
mi ukazuje, kde mám určité nedostatky. Vedel
som, že to už musím niekde odplaviť. Každým
mítingom sa cítim lepšie a lepšie, ľahšie skáčem. Začínam na niečo prichádzať a začína to
aj fungovať,“ povedal Tomáš Veszelka.
Trojskok: 1. Tomáš Veszelka (ŠK Dukla,
o. z., Banská Bystrica) 16,91 - os. rekord a slovenský výkon roka, 2. Daniel Turcsányi (AC
Stavbár Nitra) 13,91, 3. Denis Hlaváč (Akademik TU Košice) 13,81
text: Ján Šnúrik
foto: bbonline.sk

ženia Medzinárodného olympijského výboru).
Na tradičnom podujatí sa zúčastnilo 99 pretekárov z 11 materských škôl. Slávnostný úvod
sa niesol v znamení propagácie olympijských
symbolov, za zvukov olympijskej hymny bola
prinesená zástava a pretekári zložili sľub. Potom riaditeľka olympiády Jana Bartošová z MŠ
Dr.Herza 375/5 Lučenec privítala hostí: primatorku mesta Lučenec Alexandru Pivkovú, viceprimátora Pavla Baculíka,vedúcu odboru školstva Ivanu Jasenkovú Olšágovú, metodičku pre
MŠ Gabrielu Sarvašovú, riaditeľku ZŠ L. Novomeského Janku Dudášovú a Lenku Dymovú,
riaditeľku Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA. Po príhovore hlavný rozhodca Ľubomír Michal pozval súťažiacich na dráhu a vyznačené sektory, kde prebiehali súťaže.
Odmenou pre malých športovcov boli ceny, diplomy a medaily.
VÝSLEDKY Z XXIII. OLYMPIÁDY DETÍ
SKOK VO VRECI DIEVČATÁ - (4-5 ROČNÉ):

1. Ella Laššáková 5,51 (MŠ Rúbanisko II), 2.
Stela Vojteková 5,65 (MŠ Partizánka), 3. Olívia Kováčiková 5,68 (MŠ Bratrícka)
HOD TENIS. LOPTIČKOU - DIEVČATÁ (4-5 R.):

1. Karolína Čemanová 10,12 (MŠ Rúbanisko I),
2. Nela Sychrová 9,40 (MŠ DSA), 3. Mia Kureková 7,34 (MŠ M. R. Štefánika)

BEH 40 METROV - DIEVČATÁ (5-6 ROČNÉ):

1. Vivien Vrabcová 7,4 (MŠ DSA), 2. Soňa
Poliaková 7,81 (MŠ K. Supa), 3. Ema Vasilková
7,87 (MŠ Rúbanisko I)
SKOK DO DIAĽKY CHLAPCI (5-6 ROČNÍ):

1. Maxim Kokavec 1,54 (MŠ DSA), 2. Daniel
Nôta 1,45 (MŠ Rúbanisko II), 3. Alex Segeč 1,43
(MŠ M. R. Štefánika)
BEH 40 M. SLALOM - CHLAPCI (5-6 ROČNÍ):

1. Michal Vojtek 7,78 (MŠ Partizánska), 2. Dominik Dévai 7,9 (MŠ Ružiná) a Daniel Segeč 7,9
(MŠ M. R. Štefánika), 3. Lukáš Beňuš
HOD KRIKET. LOPTIČKOU - CHLAPCI (5-6 R.):

1. Miroslav Bukaj 19,00 (MŠ Lovinobaňa),
2. Juraj Kašina 16,3 (MŠ Rúbanisko I), 3. Daniel
Nôta 12,95 (MŠ Rúbanisko II)
BEH 40 METROV - CHLAPCI (5-6 ROČNÍ):

1. Alex Segeč 7,2 (MŠ M.R. Štefánika), 2. Jakub Beňuš 7,4 (MŠ DSA), 3. Michal Vojtek 7,65
(MŠ Partizánska).

Olympijský deň sa vydaril aj zásluhou organizátorky Ivany Bartošovej Sychrovej zo ZŠ s MŠ
DSA Kubínyiho a študentov Strednej odbornej
BEH 30 METROV - DIEVČATÁ (4-5 ROČNÉ):
školy pedagogickej Lučenec vedených Draho1. Nela Šagátová 6,3 (MŠ DSA), 2. Karolína mírou Valockovou.
Čemanová 6,7 (MŠ Rúbanisko I), 3. Ella LaššáHlavní organizátori: mesto Lučenec, ZŠ L.
ková 6,82 (MŠ Rúbanisko II)
Novomeského Lučenec, Olympijský klub LučeSKOK VO VRECI - CHLAPCI (4-5 ROČNÍ):
nec, ZŠ s MŠ Kubínyiho DSA Lučenec, Stredná
1. Sebastián Ivan 5,38 (MŠ Vidiná), 2. Alex odborná škola pedagogická Lučenec.
Kanát 5,41 (MŠ Rapovce), 3. Dávid Malatinský
Organizátori gratulujú víťazom, ďakujú zú5,77 (MŠ Rúbanisko II)
častneným deťom, učiteľkám aj rodičom za príHOD TENIS. LOPTIČKOU - CHLAPCI (4-5 R.):
pravu a všetkým želajú, aby pokračovali v du1. Dávid Volčuk 11,5 (MŠ Rúbanisko II), 3. Mi- chu hesla „Hýb sa, uč sa, objavuj!"
chal Smolík 11,07 (MŠ Lovinobaňa), 3. Filip TuO organizáciu 24. ročníka Olympiády materšim 10,7 (MŠ Vidiná)
ských škôl sa uchádza Súkromná základná škola s materskou školou DSA Lučenec.
BEH 30 METROV - CHLAPCI (4-5 ROČNÍ):
1. Samuel Farkaš 6,25 (MŠ Ružiná), 2. Izmael
Adam Oláh 6,5 (MŠ K. Supa), 2. Adam Nigani 6,5
(MŠ Herza), 3. Dávid Volčuk 6,6 (MŠ Rúbanisko II)
SKOK DO DIAĽKY - DIEVČATÁ (5-6 ROČNÉ):

1. Ria Kelemenová 1,45 (MŠ Bratrícka), 2. Lenka Janická 1,44 (MŠ K. Supa), 3. Ema Vasilková
1,39 (MŠ Rúbanisko I)
BEH 40 M. SLALOM - DIEVČATÁ (5-6 R.):

22.-25.
august

1. Soňa Poliaková 8,1 (MŠ K. Supa), 2. Kristína Vlčková 8,4 (MŠ M. R. Štefánika), 3. Petra
Čemanová 8,63 (MŠ Rúbanisko I)
HOD KRIKET. LOPTIČKOU - DIEVČATÁ (5-6 R.):

1. Vivien Vrabcová 11,92 (MŠ DSA), 2. Nela
Ridzoňová 10,00 (MŠ Ružiná), 3. Elisa Kurčíková 8,32 (MŠ Partizánska)

Disciplína 40 m slalom, zľava Dominik Dévai,
Daniel Segeč, Michal Vojtek a Lukáš Beňuš.
text: Jaroslav Žingor, Jana Bartošová
foto: Monika Nagyová
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CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH
VÝBER Z PROPOZÍCIÍ
MERIDA ROAD CUP 2019
Dátum a miesto: 1. septembra
2019 (nedeľa), Zbrojnica Halič
Prihlášky: online www.ckrs.sk
do 30.8.2019
Prezentácia: 1. septembra v mieste štartu a cieľa - Zbrojnica, s.r.o.,
Halič od 8:00 do 9:30
Trať pretekov: Zbrojnica Halič výpadovka Lučenec - križovatka
smer Tomášovce - križovatka smer
St. Halič - St. Halič - Tuhár - Polichno - križovatka Lupoč - Halič.
B: MUŽI NAD 40 ROKOV:
L: ŽENY NAD 50 ROKOV:
Dĺžka
okruhu cca 27 km - okruh
1. Ondrej Bartko 22:25,45
1. Zuzana Páleníková 46:53,19
je
prejazdný
(Zenit Salgótarján, Maďarsko) (Fiľakovo)
Kategórie a čas štartu
M: MUŽI NAD 50 ROKOV:
Ambasádorkou behu bola tohto muži B, J: 10:00 - 3 okruhy (81 km)
1. Ján Ďurán 23:49,53
roku známa redaktorka a mode- masters A, B: 10:00 - 3 okruhy
(Gemerská Panica)
(81 km)
rátorka Marta Jančkárová:
F: CHLAPCI DO 12 ROKOV:
„Rada behávam a chodievam do masters C + Ž elite: 10:05 - 2
1. Šimon Balázs 38:16,97
Lučenca aj na Vianočný beh. Je to okruhy (54 km)
(Szaft Szécsény, Maďarsko)
pre mňa výborný relax. A keďže du- masters D + ženy masters A, masC: ŽENY DO 39 ROKOV:
ševne pracujem, tak pohyb je pre ters E + ženy masters B: 10:10 1. Mariana Šebestová 28:14,87
mňa nevyhnutný. Vždy, keď mô- 2 okruhy (54 km)
(Spišské Bystré)
masters F, G: 10:10 - 1 okruh
žem, idem si ráno zabehnúť."
D: ŽENY NAD 40 ROKOV:
(27
km)
Prvých 80 online registrovaných
1. Anikó Behan 26:09,76 (Ze- dostalo tričko s emblémom akcie.
V prípade nižšieho počtu štarnit Salgótarján, Maďarsko)
Prvých 150 zaregistrovaných pre- tujúcich v kategóriách muži B,
„Na Ipeľský, ako aj Vianočný beh tekárov dostalo pamätnú medailu. J, masters A, B budú štartovať
chodievam pravidelne. Keďže be„Mali sme krásne počasie, do- spoločne.
hávam každý druhý deň minimálne siahli sme rekord podujatia v počte
„Kto by si pred desiatimi rokmi
10 kilometrov, je to pre mňa také štartujúcich a padol aj rekord trate.
povedal,
že naše spoločné podujatie
bežné, relaxačné behanie,“ pove- Za organizátorov by som chcel pooslávi
jubilejný
ročník. Na preteky
dala súťažiaca Monika Albertiová ďakovať všetkým, ktorí sa pričinili
pozývame
nielen
registrovaných,
z Lovinobane (8. miesto).
o hladný priebeh podujatia. O rok ale aj neregistrovaných cyklistov,
N: ŽENY NAD 50 ROKOV:
sa budeme snažiť pridať ku kategó- najmä rodiny s deťmi. Trate sa ne1. Kristína Krajňáková 32:12,48 riám aj ďalšie. Napríklad deti do 6
treba báť. Vedie krásnym prostre(Maras Team Prešov)
rokov, alebo kategóriu mladších dím, napríklad Tuhárskou dolinou,
E: DIEVČATÁ DO 12 ROKOV:
žiakov,“ dodal viceprimátor mes- Polichnom,“ povedal viceprimá1. Lili Križová 31:25,25 ta Lučenec Pavol Baculík.
tor mesta Lučenec Pavol Baculík.
(Lučenec)
Verejné preteky POĎAKOVANIE PATRÍ
neregistrovaní cyklisti Hobby
VÍŤAZI NORDIC WALKING
mestu Lučenec, OZ Novohrad, od 19 do 39 r.: 10:20 - 2 okruhy
G: MUŽI DO 39 ROKOV:
obci Rapovce, Spool a.s. Lučenec, 54 km, muži výkonnostnejší
1. Viliam Kováč 46:45,40 (NW Termálnemu kúpalisku Novolandia
od 19 do 39 r.: 10:20 - 1 okruh 27
klub Revúca)
Rapovce, Slovenskej autobusovej km, muži +ženy
H: MUŽI NAD 40 ROKOV:
doprave Lučenec a.s., Združeniu
od 40 do 59 r.: 10:20 - 1 okruh
1. Jaroslav Kubányi 42:47,83 pre rozvoj BB kraja, OZ Nádej, ŠK 27 km, muži +ženy
(Veľký Krtíš)
HADVEO Banská Bystrica, Ko- od 60 a viac: 10:20 hod. - 1 okruh
berce.sk, Autocentrum Lučenec, 27 km, muži + ženy
I: MUŽI NAD 50 ROKOV:
1. Marián Halaj 46:04,16 (NW CeZpo - zdravá výživa, FITENDO ● usporiadateľ si vyhradzuje prá- intenzívny športový zážitok, Bom- vo úpravy tohto rozpisu v prípade
klub Lučenec)
bus natural energy, Dobrovoľné- nepredvídaných okolností
J: ŽENY DO 39 ROKOV:
mu
hasičskému zboru v Lučenci Organizátori podujatia: CK Ri1. Simona Šimová 45:28,67
a
Haliči,
mestskej a štátnej polícii. mavská Sobota, Občianske zdru(NW klub Lučenec), majsterka
Podujatie
sa uskutočnilo s fi- ženie- Novohrad, Haličské obEurópy
nančnou podporou BBSK.
čianske združenie, mesto Lučenec,
K: ŽENY NAD 40 ROKOV:
OZ pre rozvoj BB kraja - Náš Do1. Danica Kancková 48:38,35
text a foto: Ján Šnúrik
mov - BBSK.
(NW klub Lučenec)

Leonard Lendvorský pokoril rekord!
Výborné počasie, dobrá nálada
a nenáročná trať prilákali 21. júla
do Lučenca bežcov aj nordic walkerov nielen zo Slovenska, ale aj
zo susedného Maďarska. Spoločne sa vydali na 6,5 kilometrovú trať
z Lučenca do Rapoviec. Na štart 7.
ročníka Ipeľského behu pred Divadlom B. S. Timravy sa tohto roku postavilo rekordných 174 súťažiacich.
Ipeľský beh sa v tomto roku stal súčasťou Novohradskej bežeckej ligy.
Po prvýkrát organizátori zaradili
na trať dve nové kategórie: ženy
a muži nad 50 rokov. Divákov na
futbalovom štadióne v Rapovciach
v cieli potešil odchovanec lučeneckej atletiky MAC REDOX Leonard
Lendvorský, ktorý časom 21:03,84
vytvoril rekord trate!
VÍŤAZI KATEGÓRIÍ BEH
A: MUŽI DO 39 ROKOV:

1. miesto Leonard Lendvorský 21:03,84 (Adidas Runners
Bratislava):
„Veľmi rád prichádzam do môjho rodiska. Už aktívne nebehávam,
len rekreačne. Ušetrený čas venujem tréningom svojich zverencov
v našom bratislavskom klube Adidas Runners.“
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BKM Lučenec povedie
Peter Jankovič!
Goran Miljevič napokon nebude trénerom
BKM Lučenec. Dôvod nečakanej zmeny vysvetľuje prezident klubu Michal Matala:
„Vôbec sme nerátali s takouto situáciou. Treba
si uvedomiť, že sú dôležitejšie veci ako basketbal a keď nás Goran oboznámil s jeho vážnymi
osobnými problémami, uvoľnili sme ho spod
zmluvy. Novým trénerom bude Peter Jankovič.“

V úvode sezóny najvyššia prehra kola
Lučenčania cestovali na Turiec bez zraneného obrancu Vilhana, no doplnení o troch vlastných dorastencov. Po slabom výkone napokon
ani príchod Poliaka Skibu z Podbrezovej (spolupráca klubov) nezabránil vysokej prehre, ktorú budú musieť hráči MŠK Novohrad odčiniť
v derby zápase s Fiľakovom.
TIPOS III. LIGA STRED
3.8.2019, I. KOLO

MARTIN - LUČENEC 5:0 (1:0)
Miroslav Sarvaš v súboji. Foto zo zápasu
MŠK Novohrad: Grujičić - Kamenský/dorast,
Lučenec - Hajnáčka.
Pipíška, Veselka/dorast, Sarvaš - Radmanović, Kamenský, Hrčák - Oláh, Radmanović, ŽivkoMôcik, Budinský, Keszi, Berky (84. Oláh/do- vić, Keszi, Budinský - Karkić. Gól za LC: Burast) - Skiba/Podbrezová (57. Karkić). Tréner: dinský. Rozhodoval: Marek Antalík. Divákov:
Miroslav Kéry. Góly: 36. Garaj, 49. Boďa, 57. 80. Hralo sa v Cinobani.
Barčík, 74. Ďungel, 90. Mlynár. ŽK: 26. PipíšLUČENEC - RAKYTOVCE 1:2
ka, 61. Radmanović. Rozhodoval: Jozef Mosor.
Gól za LC: Trapanovský. Rozhodoval: MaDivákov: 200.
rek
Antalík. Hralo sa v Haliči 2x35 min.
Andrej Pipíška (MŠK Novohrad Lučenec):
„V zápase sme boli v každej činnosti slabším
BUDÚCI PROGRAM
mužstvom. Pri našom zložení kádra bol zápas
TIPOS III. LIGA STRED
iba otázkou skóre v prospech domáceho muž10.8. o 17:00: Lučenec - Fiľakovo
Novým trénerom Lučenca sa teda stal 39-roč- stva. Museli by sme mať veľké šťastie, aby sme
18.8. o 16:00: Liptovská Štiavnica - Lučenec
ný košický rodák (foto), ktorý v minulosti vie- v takých podmienkach uhrali dobrý výsledok.
21.8. o 16:30: Lučenec - Krásno nad Kysucou
dol družstvo Levíc, neskôr strávil úspešné Gratulujem domácim k výbornému výkonu na
SLOVENSKÝ POHÁR SLOVNAFT CUP
sezóny v ženskom euroligovom klube Good úrovni druhej ligy.“
14.8. o 17:00: Hajnáčka - Lučenec
Ďalšie výsledky: Zvolen - Čadca 2:0, RimavAngels Košice a naposledy pôsobil v maďarská Sobota - Kováčová 0:2, Bánová - Oravské
skom ženskom tíme VBW CEKK Cegléd.
Veselé 0:2, L. Hrádok - Rakytovce 2:1, NámesPRÍCHODY:
tovo - Žarnovica 1:0, Fiľakovo - L. Štiavnica 3:1,
text a foto: Ján Šnúrik
PETER JANKOVIČ
Kalinovo - Krásno nad Kysucou 2:0.
(VBW CEKK Cegléd/Maďarsko - tréner)
ANDREW EUDY
(Campbell University/USA) 201 cm/22 r.

SLOVENSKÝ POHÁR SLOVNAFT CUP 28.7.2019

Jaroslav Musil s tromi
bodmi proti Cypru

VEĽKÝ KRTÍŠ - LUČENEC 1:3 (1:1)
MŠK Novohrad: Grujičić - Vilhan, Pipíška,
JAROSLAV MUSIL
Kamenský, Sarvaš - Radmanović, Môcik, Keszi,
Pre slovenskú basket(Cestistica Barletta/Taliansko) 192/29
Berky, Oláh - Budinský. Striedali: Hrčák, Mébalovú reprezentáciu odMIKE CAFFEY
száros, Veselka. Góly: 31. M. Hudec - 6. S. Buštartovalo 3. augusta záve(Helsinki Seagulls/Fínsko) 183/26
dinský, 60. A. Keszi, 89. A. Pipíška. Rozhodorečné kolo predkvalifikácie
JAMES MURRAY-BOYLES
val: Stanislav Horný. Divákov: 410.
majstrovstiev Európy 2021.
(Uni. of North Carolina at Pembroke) 201/22
Miroslav Sarvaš (kapitán, MŠK Novohrad
Vidina lákavých súperov
Lučenec): „Do zápasu sme nastúpili s jednoznačJÁN ZORVAN
v samotnej kvalifikácii (Španým cieľom získať 3 body a rozhodnúť zápas už
(BC Prievidza) 201/23
nielsko, Izrael a Poľsko), ale
v prvom polčase, čo sa nám hneď od úvodu aj daaj
hrozba dvojročného hluchého obdobia, to všetZOSTÁVAJÚ:
rilo. Dali sme v piatej minúte rýchly gól a ujali sa
ko
motivovalo zverencov trénera Žana Tabaka.
DeAngelo Isby 196/22, Roman Skvašik
vedenia. Všetko nasvedčovalo tomu, že náš cieľ
SLOVENSKO - CYPRUS 67:60
193/23, Simeon Jackuliak 180/27, Tomáš Mesplníme do bodky. Potom sme ale nepochopiteľne
(19:13, 17:26, 18:14, 13:7)
deri 185/18, Štefan Suja 188/34, Marko Grenzačali strácať množstvo lôpt, zahodili sme 100%
Slovensko: A b r h á m 8 , B r o d z i a n da 192/18, Peter Áron Čavoj 192/21
gólové šance, čo sa nám aj vypomstilo. Do konca
sky 23, Jones 9, Juríček 8, Krajčovič
polčasu sme inkasovali zbytočný gól. Po prestávtext: Ján Šnúrik foto: internet
0 (Baťka 2, Ihring 3, Körner 11, Musil 3).
ke sme sa po nacvičenej krídelnej kombinácii ujali
Slovenskí basketbalisti vstúpili do 3. kola predvedenia. Súpera sme už nepustili do žiadnej vykvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 víťazne.
PREDPREDAJ PERMANENTIEK UŽ ZAČAL,
loženej príležitosti. V závere zápasu sme pridali
V sobotňajšom stretnutí F-skupiny v BratislaTAK NEVÁHAJTE!
ešte tretí gól. Z priameho kopu nekompromisne
ve zdolali hráčov Cypru 67:60. A nás môže teDávame do pozornosti predaj permanen- trafil Andrej „Parky“ Pipíška. Mrzí nás však zrašiť nielen už spomínané víťazstvo Slovenska,
tiek v cene 65 eur. Zabezpečte si svoje obľú- nenie Milana Vilhana, ktorý bude nútene pauzoale aj to, že trénerovu dôveru dostal krídelník
bené miesto počas celej sezóny. Kto si zakú- vať najmenej 3 týždne.“
BKM Lučenec Jaroslav Musil. Ten prispel k vípi permanentku do konca septembra 2019,
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
ťazstvu tromi bodmi!
bude zaradený do zlosovania o vecné ceny.
LUČENEC - EGER (MAĎARSKO) 1:6 (0:2)
Viac info 0907 811 592 - Karol Kadlubek
text: Ján Šnúrik foto: SITA
MŠK Novohrad: Grujičić - Vilhan, Veselka,
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FESTIVAL KONSKÝCH SÍL ani tentokrát nesklamal
Ján Banas (Nissan GTR) SlovenMOTOCYKLE:
sko. S6 Branislav Hudeček (VW
M1 Zuzana Havranová (YamaGolf) Slovensko. S7 Szilárd Ujvá- ha R6) Slovensko. M2 Ondrej
ri (BMW 335d) Maďarsko
Cerovský (Suzuki GSX-R) Slovensko. M3 Július Vágó (Suzuki
ABSOLÚTNI VÍŤAZI:
GSX-R)
Slovensko. M4 Štefan
1. Tomáš Polonec (Fiat 127 turSzabó
(Kawasaki
ZX14R) Slovenbo) Slovensko, 2. Pató László
sko.
M5
Štefan
Pomšár
(Hayabu(Volvo S60R) Maďarsko, 3. Ján
sa)
Slovensko.
Banas (Nissan GTR) Slovensko
text: www.zrychlenie.sk

Každý milovník rýchlych áut
a motocyklov dobre vie, kde má
ísť, ak chce zažiť najväčšiu nálož
konských síl a vidieť v ostrom
nasadení tie najrýchlejšie stroje. Narušiť plány návštevy podujatia Teatro Power fest nemohla
ani horúčava, veď podobné niečo zažiť na strednom Slovensku
sa dá iba raz za rok. Letisko Boľkovce hostilo 6. júla majstrovské
kolo seriálu šprintov áut a motocyklov už po trinástykrát a preteky boli zaradené aj do oficiálneho maďarského šampionátu.
Disciplína drag racing prilákala
celkovo 142 pretekárov z piatich
krajín, ktorí odjazdili celkovo 502
meraných duelov.
Na trati sa stretlo všetko možné,
čo je rýchle od maďarského TOP
dragstra, cez 10,4-litrové monštrum z Rakúska, až po motocykel
s turbom a nitrom, unikátny hot
rod z Poltára či 700-koňový Brabus. Chýbať nemohli najrýchlejšie
slovenské pouličné dízláky, tichý
zabijak v podobe Tesly S, Smart
s motorom Kawasaki, upravené
Nissany GTR ani nová M5-ka s dámou za volantom. Dráhu „zapálili“
aj brutality ako Jeep s výkonom
707 koní, turbové Hondy Civic
a upravené Mustangy. Najlepší absolútny čas 6,219 sekundy
pri rýchlosti 190km/h spomedzi
áut zajazdil Arthur Kratochwill
na dragstri Chevrolet El Camino
o výkone cez 1000 konských síl.
V triede motocyklov cenu za absolútne najlepší čas prevzal Peter
Herc na preplňovanom drag špeciáli Suzuki GSX-R, ktorý zdolal
201-metrovú trať s pevným štartom v čase 5,867 s. a dosiahol
rýchlosť 205 km/h.
Aby to nebolo málo, o totálne zadymenie a pogumovanie

asfaltovej čiary sa skrz driftovej ukážky postarali bratia Porubiakovci na špeciáloch Mazda
a Mercedes, navyše o celodňovú
ukážku majstrovského ovládania
motocyklov kaskadéri z MotoTV
show. V statickej zóne sa konal
zraz jedinečných áut aj veteránov,
merali sa decibely, v rozhovoroch
s majiteľmi predstavovali upravené kúsky a zišli sa aj fanúšikovia
značky BMW. Bola to teda opäť
pestrá paleta zaujímavých vozidiel s bohatým programom pre
každého „petrolheada“. Posledné kolo sa odjazdí 24. augusta na
letisku v Trenčíne.
VÝSLEDKY ŠPRINTOV
(víťazi v jednotlivých kategóriách)
AUTÁ TRIEDA PROFI:
P1 Milan Šovčík (Honda Civic
turbo) Slovensko. P2 Tomáš Polonec (Fiat 127 turbo) Slovensko. P3
Pató László (Volvo S60R) Maďarsko. P4 Viktor Pastierovič (Škoda
130LR) Slovensko. P5 Branislav
Hudeček (VW Golf) Slovensko
AUTÁ TRIEDA STREET:
S0 Tomáš Drexler (Škoda Favorit) Česká republika. S1 Gabriel
Diškant (Honda Civic) Slovensko.
S2 Viliam Hospodár (Fiat Punto turbo) Slovensko. S3 Rudolf
Nowák (Fiat Coupe turbo) Česká republika. S4 Peter Čižmárik
(Porsche 911 GTS) Slovensko. S5

Výber z propozícií 4. ročníka
Medzinárodného Novohradského
Maratónu Salgótarján - Lučenec
hlavne rekreačných bežcov,“ povedal viceprimátor Pavol Baculík.
PROGRAM
11:00 - odchod spoločného
autobusu z autobusovej stanice
v Lučenci do priestorov štartu
v Salgótarjáne
11:00 - 13:30 - registrácia pretekárov v deň konania pretekov
v Salgótarjáne
13:35 - 13:50 - poučenie pretekárov, otvorenie 4. ročníka M.N.M.
14:00 - slávnostný štart bežcov
14:00 - 18:00 - sprievodný
Dátum a miesto konania: 24.
augusta 2019 so štartom v Sal- program v priestoroch cieľa - Dni
mesta Lučenec
gótarjáne a cieľom v Lučenci
18:30 - dekorovanie víťazov na
Prihlášky: online do 19. augusta
2019 na email MNM-SVK-HU@ hlavnom pódiu v Lučenci
centrum.sk v tvare (meno, mesto,
KATEGÓRIE:
klub, rok narodenia a kategória)
A Absolútne poradie (len finančŠtartovné: 18 € (maratón), 55 €
né odmeny). B Maratón muži 18 (štafeta 4 pretekári). V deň kona39 rokov. C Maratón muži 40 - 49
nia pretekov je štartovné 25 € (marokov. D Maratón muži 50 - 59
ratón) a 65 € (štafeta 4 pretekári)
rokov. E Maratón ženy do 39 roIBAN na úhradu štartovnékov. F Maratón ženy do 49 rokov.
ho: SK 62 5600 0000 0082 6546
G Štafeta - muži. H Štafeta - ženy.
5002 BIC: KOMASK2X
J Štafeta - zmiešaná
Do poznámky pre prijímateľa
uviesť: meno/mená pretekárov,
ÚSEKY:
za ktorých je platené štartovné.
1. - 11 km , 2. - 10 km , 3. - 10,7
Pretekár sa považuje za prihlákm , 4. - 10,5 km
seného až po úhrade štartovnéŠtartovné zahŕňa: štartové čísho! Zoznam prihlásených pretelo, meraný čas el. časomierou, pakárov bude na FB Medzinárodný
mätnú medailu po dobehnutí do
Novohradský Maratón.
cieľa, občerstvenie na trati, auPrihlásenie v deň konania matobus na prevoz do Salgótarjánu,
ratónu: 24. augusta 2019 od 11:00
zdravotnú službu na trati a v cieli,
do 13:30 v Salgótarjáne
občerstvenie v cieli (nápoj, jedlo),
„Pre každého, kto má v úmysšatne v cieli
le si zabehnúť náš maratón, sme
Organizátori: mesto Lučenec,
pripravili novú trať. Beží sa napríklad cez Radzovce, Ratku. Vítame OZ Novohrad, mesto Salgótarján
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FC Spartak Trnava - futsal sa do súťaže neprihlásil!

BUDAPEŠŤ
BRATISLAVA
VIEDEŇ
PRAHA

KOŠICE
POPRAD
SLIAČ

Problémy slovenského špor- krokov, ako doplniť počet účasttu sa v týchto dňoch priamo do- níkov minimálne na „osmičku“.
tkli aj slovenského futsalu. Hoci Nováčikmi sú vlaňajší druholivšetko, čo sa týka nového súťaž- gisti z Openligy - MŠK Futsal
ného ročníka Varta Futsal Ligy Nové Zámky a TNF Lions Prie2019/2020 malo byť jasné už kon- vidza (vlani účinkujúca pod nácom júna, napriek pripravenosti zvom TNF MIA SAN MIA Kanianzo strany riadiaceho orgánu sú- ka), ktorí nahradili vypadávajúci
ťaže, všetko bolo nakoniec inak. bratislavský klub KPP BarabéNAJLACNEJŠIA DOPRAVA NA LETISKÁ V EURÓPE
PL2019/21
Zloženie účastníkov, hrací model ri, vlani bronzový Wild Boys´02
a termínovník samotní účastní- Bratislava a piaty tím uplynulej
pozvánka
ci, ako aj priaznivci slovenského sezóny FC Spartak Trnava - futfutsalu spoznali až o mesiac ne- sal. Zástupcovia týchto dvoch
Občianske združenie - RÚBA- 11:30 - kultúrny program pre deti
skôr. Dôvodom je v prvom rade klubov prihlášky v stanovených NISKO III Lučenec vás pozýva na
1. vstup: Šaška-Baška
neprihlásenie sa tímov z vlaňaj- lehotách nedoručili a na prvoli- 3. ročník Dní detskej radosti na 12:30 - vyhodnotenie súťaží detí
šej sezóny a hľadanie potrebných govej súpiske budú chýbať!
mestských sídliskách, ktorý sa
a odovzdávanie diplomov a vecuskutoční v sobotu 7. septembra
ných cien
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY, ŠH ARENA LUČENEC
2019 pri tržnici na Rúbanisku III 13:00 - HSS HALIČAN
23.8.2019 o 18:00: Mimel Lučenec - Bielsko Biala (majster Poľska)
13:40 - 2. vstup: Šaška-Baška
(vnútroblok sídliska).
26.8.2019 o 20:00: Mimel Lučenec - Újpest FC Budapešť (Maďarsko)
14:40 - program DFS Jánošík
PROGRAM:
30.8.2019 o 19:00: Mimel Lučenec - Lion Car MIBA Banská Bystrica
10:00 - otvorenie podujatia a prí- SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
VARTA FUTSAL LIGA, I. KOLO (6. - 7. 9. 2019)
hovory hostí
skákací hrad so šmýkačkou, ma6.9.2019 o 19:00: Mimel Lučenec - TNF Lions Prievidza
10:15 - športové súťaže detí + vý- ľovanie na tvár, maľovanie mamiŠK Makroteam Žilina - MŠK Nové Zámky
tvarná súťaž: každé dieťa si môže čiek kozmetickou firmou, sladké
MIBA B. Bystrica - MŠK Žilina
priniesť kresbu na tému „Príro- prekvapenie pre deti, prezentácia
text: Ján Šnúrik
Pinerola Bratislava - Levice
da očami nás detí“ a na kresbu činnosti a ukážky Hasičského a záje potrebné uviesť meno, priez- chranného zboru, občerstvenie
OTVORENIE KURZU OPATROVANIA
visko a vek dieťaťa
Slovenský Červený kríž, územný spolok v Lučenci
zdarma. Bližšie informácie: Jana
10:15 - súťaž o Najchutnejší rú- Haláková, 0907 811 725.
oznamuje záujemcom, že prijíma prihlášky do:
baniskový ovocný koláč - zákuPodujatie sa uskutoční s finanč1) KURZU OPATROVANIA
sok - do súťaže je potrebné sa nou podporou: BanskobystrickéNezamestnaní vďaka projektu RE-PAS opatrovateľský kurz môžu
prihlásiť v deň podujatia a pri- ho samosprávneho kraja a mesabsolvovať úplne bezplatne. Termín otvorenia 2.9.2019.
niesť doma upečený ovocný ko- ta Lučenec.
2) KURZU OPATROVANIA DETÍ
láč - zákusok s označením mena
Využite príležitosť aj cez RE-PAS.
Prijmeme v Lučenci do praa bydliska (po vyhodnotení súBližšie informácie na územnom spolku SČK v Lučenci, Zvolencovného
pomeru kuchára/ku.
ťaže budú koláčmi - zákuskami
ská cesta 27, alebo na tel. čísle 4334541, 0903 558 922. PL2019/20
0902
966
724
PO/59
pohostené prítomné deti)

AIRPORT TRANSFER

T-TAXI
0917 040 888
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VIII.
Lučenské
hodovanie

17:00
PROMENÁDA VETERÁNOV
pri Námestí republiky

10:00 - 12:00

DEPECHE MODE

Revival

13:00 - 15:00
TOSR - dvadsaťčlenný big band
(Tanečný orchester Rimavská Sobota)
16:00 - 17:00
Slávnostné odovzdávanie
ocenení mesta Lučenec
18:30 - 20:00

21:00 – 22:00

PETER CMORÍK & band

– World Roxette tribute band

20:30 - 21:30

THE ROCKSET

DESMOD

21:30 - 24:00

JULO VIRŠÍK Twenty five
Disco Show

Vyhliadkový
vláčik
VSTUP VOĽNÝ!
Deti do 14 rokov len v sprievode
dospelej osoby.

24.8.
A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

Námestie republiky
10:00 - 12:00

FOLKLÓRNE DOPOLUDNIE

12:30 - 13:30

LCB

14:00 - 15:00

Starišan

15:00 - 18:00

Európsky deň v Lučenci

SOBOTA

19:30 – 20:30

KONCERT DYCHOVEJ
HUDBY

17:00
Promenáda automobilových
veteránov
18:30
Dekorovanie najlepších
bežcov Medzinárodného
Novohradského Maratónu

Desmod

19:30 - 20:30
GIPSY.CZ – roma hiphop kapela
21:00 - 22:00

MODUS MEMORY

feat. Janko Lehotský
C PÓDIUM
– TRUCK STAGES

B PÓDIUM ROZPRÁVKOVÉ PÓDIUM

Obidva dni od 13:00 do 18:30
CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ
PRI MESTSKOM ÚRADE
Piatok - 23. august
MÍM MIROSLAV KASPRZYK
– Zahrajme si rozprávku
BÁBKOVÉ DIVADLO
NA RÁZCESTÍ – Ako sa chytá radosť
DIVADLO CONCORDIA
– Huncút Gašpar
DIVADLO Z DOMČEKA
– Dlhý, široký a bystrozraký
DIVADLO NA HOJDAČKE
– Posledný dinosaurus

www.lucenec.sk

Sobota - 24. august
MÍM MIROSLAV KASPRZYK
– Zahrajme si rozprávku
DIVADLO CILILING
– Čarovná muzika
DIVADLO ETUDY
– Princezná na hrášku
DIVADLO NELINE – Rytier Bajaja
DIVADLO POD BALKÓNOM
– Fónka & Tónka z Gramofónie

Ulica T. G. Masaryka
21:00 - 02:00

VII. MEGA STREET DANCE
PARTY

21:00 DJ Attomic, 22:00
DJ Stanley, 23:15 Dj Milan
Lieskovský featuring guest LIVE,
01:00 DJ Mark Dann
DANCE STAGE pri Novohradskej
knižnici

8:00 - 13:00
VII. Majstrovstvá okresu
a priľahlého vesmíru
vo varení BABGUĽÁŠU
Námestie republiky
10:00 - 16:00
ARCHITEKTI V MESTE
– verejná prezentácia projektu
Námestie republiky
IV. MEDZINÁRODNÝ
NOVOHRADSKÝ MARATÓN
Salgótarján – Lučenec
nedeľa 25. august
12:00 - 20:00
VII. LUČENSKÁ LEGENDA
- stredoveký deň
mestský park
TURISTICKÝ
VYHLIADKOVÝ VLÁČIK
- bezplatné premávanie počas
celého hodovania
Trasa vláčika
štvrtok a piatok:
Nástup a výstup autobusová
zastávka Námestie republiky mestský park - synagóga radnica - Námestie republiky
sobota: Nástup a výstup autobusová zastávka Námestie
republiky - mestský park synagóga - Ulica T. G. Masaryka Námestie republiky
nedeľa: Nástup a výstup
mestský park (altánok) - synagóga - Ulica T. G. Masaryka
- Námestie republiky - mestský
park (altánok)

22. 25.8.2019

FOTRO

Námestie republiky

PIATOK

ŠTVRTOK

18:00 – 18:30
Slávnostné otvorenie
VIII. Lučenského hodovania –
narazenie pivného suda

sobota 24. august
12:00 - 17:00
VII. FOTROVA KÁRA
Výstava veteránov
Ulica T. G. Masaryka

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

Námestie republiky

LIVE DJ MIXING
WARM UP

štvrtok a piatok 22. - 23. august
LUČENSKÝ JARMOK
Ulica T. G. Masaryka

23.8.

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

15:00 – 18:00

štvrtok, piatok, sobota
22. - 24. august
VIII. ROČNÍK PIVNÉHO
FESTU 2019
Námestie republiky

Vláčik premáva v uvedené dni
v čase od 10:00 do 12:00
a od 14:00 do 20:00. Posledná
jazda o 20:00. Deti do 14 rokov
len v sprievode dospelej osoby.
Vstup voľný!

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

DOUBLEDECKER BUS

21:00 DJ Sined, 22:00 Dj Fossi,
23:00 DJ Dam14n Rocca, 24:00
Dj Luka, 01:00 Loudblades
LC TEATRO STAGE
pri Železničnej ulici

ZÁBAVA S BRUMÍKOM PRI ŠAPITÓ
OBIDVA DNI MODERUJE A ZVOLÁVA:
MIROSLAV KASPRZYK

www.kultura.lucenec.sk

Počas Lučenského hodovania
bude sprístupnená synagóga
v mimoriadnych otváracích
hodinách od 10:00 do 20:00

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

22.8.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

