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Bohatstvo Lučenca spočíva v jeho ľuďoch
„Dnes oceníme vzácnych ľudí, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou, úsi- priviedol k dramaturgii, herectvu
lím a úspechmi významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a oboha- a k režisérstvu, čomu sa s obľubou
tili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Cena mesta, cena venoval. V rokoch 1973 až 1990
primátorky a ďalšie ocenenia si všímajú možno bežné ľudské príbehy, dostal zákaz pôsobenia v školstve
ale zároveň aj dlhoročnú poctivú prácu pre dobro a blaho Lučenca. Ich a kultúre v dôsledku odporu pronositeľmi sú Lučenčania, ktorí svojím nadaním, sociálnym cítením, úsi- ti režimu normalizácie. Tento zálím a úspechmi priniesli nášmu mestu rozvoj a šírili jeho dobré meno aj kaz ho postihol ako jedného z mála
za hranicami Slovenska. Som veľmi rada, že bohatstvo Lučenca spočíva aktívnych intelektuálov v Lučenci
v jeho ľuďoch, ktorí udržiavajú a rozvíjajú pozitívne dimenzie života. Sú a to tak, že musel ísť pracovať do
to konkrétni ľudia, ktorí obetovali svoj čas, vedomosti i nadšenie pre os- bane v Podrečanoch ako robottatných ľudí. Patrí im naša vďaka a obdiv,“ povedala vo svojom prího- ník. „Vydržal“ tam do roku 1990.
V rokoch 1990 a 1991 bol členom
vore primátorka mesta Alexandra Pivková.
Okresného koordinačného výboPiatkový deň (23.8.) bol sviatočný pre všetkých, ktorí sa zúčast- ru VPN v Lučenci. Po roku 1990
nili na slávnostnom odovzdávaní ocenení mesta Lučenec. Po prí- sa stal znovu dramaturgom a rehovore primátorky mesta Alexandry Pivkovej už pódium na Ná- žisérom DOS Timrava. Od roku
mestí republiky patrilo len oceneným.
1994 vykonáva funkciu seniorálMestské zastupiteľstvo v Lučen- mena mesta Lučenec a regiónu. neho dozorcu evanjelickej cirkvi
ci udelilo Cenu mesta Pavlovi Ja- Zasvätil svoj život výchove a vzde- a.v. Novohradského seniorátu, je
roslavovi Králikovi za celoživot- lávaniu žiakov. Svoju pedagogic- členom Generálneho presbyternú prácu a prínos v oblasti kultúry kú dráhu naštartoval v roku 1959. stva ev. cirkvi a.v. na Slovensku.
a školstva, za šírenie dobrého Záujem o ochotnícke divadlo ho Od roku 1997 je podpredsedom
Novohradskej spoločnosti Slovensko-maďarského priateľstva
v Lučenci.

Červeného kríža (ČSČK/SČK).
Funkciu predsedu OV ČSČK (v
súčasnosti územného spolku
SČK) vykonáva od roku 1970
až do súčasnosti. Zároveň je aj
funkcionárom najvyšších orgánov SČK. Za svoju prácu bol
ocenený najvyššími oceneniami
ČK. Celý svoj produktívny vek až
do súčasnosti zasvätil pomoci
druhým, tak ako v dobrovoľníckej činnosti, vo verejných funkCenu mesta v tomto roku zísciách mesta, tak i v rámci svojej
kal Jozef Murgaš za celoživotnú
profesie v zdravotníctve. V rámci
aktívnu prácu v oblasti zdravotlektorskej činnosti sa zamerianíctva, komunálnej politiky, dobva hlavne na oblasť darcovstva
rovoľníctva, za šírenie dobrého
krvi, vzdelávaniu mládeže v obmena mesta Lučenec a regiónu,
lasti prvej pomoci, ako i šírenia
pri príležitosti životného jubilea.
princípov ČK a medzinárodnéOd roku 1960 je dobrovoľný
ho humanitného práva.
funkcionár Československého
Pokračovanie na strane č. 2
Červeného kríža/Slovenského
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Pri tejto príležitosti si Cenu primátorky za rozvoj zamestnanosti

v meste Lučenec a pri príležitosti životného jubilea prevzal
Jozef Kováčik. V roku 1954 nastúpil pracovať do mäsopriemyslu, kde pracoval až do dôchodku. Prešiel rôznymi pozíciami.
Od roku 1971 zastával funkciu riaditeľa lučeneckého mäsokombinátu, neskôr pracoval
v mäsokombináte Mýtna. Bol
dlhoročným predsedom okresného
odborového zväzu pracovníkov
potravinárskeho priemyslu. Po
desaťročnom vybavovaní sa mu
podarilo presadiť postavenie
mäsokombinátu Lučenec (19881993), ktorý bol najmodernejším
v republike.

Dotyky - nimi vytvárame tento svet.
Dotýkame sa rukami, pohľadmi, iskrivou rečou,
spevom, naším konaním a skutkami.
Čestné uznanie Márii Szalayovej za celoživotnú pedagogickú
činnosť, za šírenie dobrého mena
mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
Študovala FTVŠ UK v Bratislave
odbor trénerstvo v športovej gymnastike. Až do dôchodku pracovala ako pedagóg telesnej výchovy
na viacerých stredných školách,

naposledy v SPgŠ Lučenec. Pravidelne bola okresnou vedúcou
skladby dorasteniek v Lučenci
a zúčastňovala sa na československej spartakiáde v Prahe s výberom študentiek. Bola vyznamenaná medailami za zásluhy pri
rozvoji československej spartakiády (1975, 1980, 1985). Za celoživotnú prácu a rozvoj športu
a olympizmu bola ocenená Slovenským olympijským výborom
v Bratislave. Dlhé roky zastávala funkciu členky predsedníctva
SÚV ČSZTV v Bratislave, za čo

dostávala ďalšie ocenenia. K 40.
výročiu Slovenského zväzu žien,
za zásluhy v rozvoji SZŽ dostala
zlatú medailu ÚV SZŽ. Veľa ocenení získala za vynikajúcu prácu a rozvoj okresu Lučenec ako
poslankyňa ONV. Získala pamätnú plaketu za zásluhy na IX. Majstrovstvách sveta v parašutizme
ako vedúca ceremoniálnej komisie na letisku v Boľkovciach a Námestí republiky v Lučenci.
Čestné uznanie Anne Králikovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého
mena mesta Lučenec. Absolvovala Gymnázium v Rožňave a po
učiteľskom kurze v Košiciach začala v roku 1952 učiť v Ábelovej.
Neskôr učila na lučeneckých školách. Celých 31 rokov pôsobila na
ZŠ Haličská cesta 7 Lučenec ako
učiteľka na I. stupni, odkiaľ odišla
do starobného dôchodku v roku

1989. Doteraz sa rada stretáva so
svojimi bývalými žiakmi. Vo svojej
44-ročnej pedagogickej praxi vychovala veľa úspešných ľudí, napríklad Ivana Strieža, Miroslava
Rešetára, Rudolfa Slivku a ďalších. Mimoriadnu pozornosť venovala všetkým žiakom, ktorých
podľa potreby doučovala, ako aj
deťom s výchovnými problémami. Dlhodobo, 15 rokov pôsobila v divadelnom súbore Timrava.
Ako učiteľka ZŠ I. stupňa bola
cvičiteľkou spartakiádnych skladieb. Napriek všetkým úskaliam,
ktoré musela v živote prekonávať,
prežila statočný, prácou naplnený život v prospech spoločnosti
a s obetavosťou pre svojich najbližších v rodine.

Športovcom roka sa stala Lucia Bozóová. Dosiahla úspechy vo
fitness. Cvičenie vo fitness centre
jej učarovalo natoľko, že sa mu postupne venuje súťažne. Svojimi výkonmi na domácich súťažiach sa
úspešne dopracovala až na Majstrovstvá Európy 2019, kde získala titul v kategórii Sportmodel.
Ďalšie úspechy Lucie Bozóoveh:
1. miesta (Majstrovstvá Slovenska Nabba/WFF, kategória Toned
Figure, Majstrovstvá Slovenska
Nabba/WFF a Toro Cup Slovakia
2018 NABBA/WFF).
Tomáš Štolc zopakoval ocenenie Športovec roka aj v tomto roku.
Úspechy dosiahol v športe boccia – raffa. Bol ocenený za reprezentáciu a šírenie dobrého mena
mesta Lučenec a regiónu doma
i v zahraničí. Okrem titulu majstra
Slovenskej republiky U18 na Majstrovstvách Európy v tureckej Kazani v športe boccia - raffa (junior
U18) v kategórii jednotlivcov obsadil 2. miesto a s reprezentačným

tímom Slovenska v kategórii družstiev skončil na 3. mieste. Týmito športovými výsledkami sa stal
jediným juniorským športovcom
s piatimi medailami z majstrovstiev Európy. Počas ME 2018 bol
kapitánom družstva a toto družstvo bolo za dosiahnutý športový
výsledok ocenené Konfederáciou
športových zväzov SR ako Najlepší športový kolektív SR neolympijských športov za rok 2018.
Za dosiahnuté športové výsledky v stolnom tenise, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu si prevzala
ocenenie Športovec roka Ema
Štetková. Do stolného tenisu sa
zamilovala natoľko, že mu venuje
skoro celý svoj voľný čas. Úsilie
a tvrdé tréningy priniesli ovocie
v podobe viacerých medailí i pohárov a nedávno aj v premiérovej
pozvánke do slovenskej reprezentácie. Jej športové začiatky sú spojené s gymnastikou. V siedmich
rokoch u nej otec objavil stolnotenisový potenciál. Je súťaživý typ,
ktorý len veľmi ťažko znáša prehry.
Svojou zanietenosťou dosiahla veľký úspech. Vo svojich trinástich rokoch získala bronzovú medailu vo
štvorhre na Majstrovstvách Európy nepočujúcich v stolnom tenise.
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Mestské zastupiteľstvo udelilo ocenenie Športový kolektív
roka družstvu Akadémie pohybu mladších minižiakov U11.
Chlapci vzorne reprezentovali
mesto Lučenec. Svojimi výkonmi si pod vedením trénerky Lucie Láskovej vybojovali účasť na

Za úspešnú trénerskú činnosť
v basketbale a reprezentáciu mesta
Lučenec doma i v zahraničí si prevzal ocenenie Tréner roka Juraj
Suja. 38-ročný odchovanec lučeneckého basketbalu, neskôr basketbalový tréner má za sebou pomerne dlhú históriu pri mládežníckych
reprezentáciách. Sú za ním aj narastajúce úspechy Ružomberka,
absolvoval množstvo medzinárodných konfrontácií. V rokoch 20142018 bol hlavným trénerom reprezentácie SR žien U20. Medzi jeho
najväčšie úspechy patrí získanie
majstrovského titulu s ružombermajstrovstvách Slovenska, kde skými basketbalistkami v sezóne
v domácom prostredí potrápili 2018/2019. V súčasnosti Juraj Suja
všetkých súperov a obsadili ko- pôsobí ako hlavný tréner reprezennečné 4. miesto.
tácie Slovenska žien.
Dvaja zverenci z lučeneckého
tímu boli zaradení do ALL STARS
tímu majstrovstiev Slovenska.

text: Ján Šnúrik,
Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Monika Nagyová

V Lučenci sa hodovalo

mesta. Okrem programu pre dospelých priestor dostali aj deti, pre
ktoré bolo pripravené rozprávkové pódium s rôznymi rozprávkami ako Dlhý, široký a bystrozraký,
Princezná na hrášku, Rytier Bajaja, Huncút Gašpar. Detské divadlá sa snažili deťom spríjemniť
deň smiechom, múdrosťami a hádankami. Obidva dni moderoval
a zvolával Miroslav Kasprzyk.

Lučenské hodovanie je každoročnou tradíciou nášho mesta. Ôsmy
ročník podujatia priniesol kopu zábavy, hudby i novinky. Akcia začala tradičným jarmokom, ktorého súčasťou bola aj remeselnícka
ulička. Na jarmoku ste mohli nájsť výrobky z okolia, ručne vyrobené predmety i jedlo. V rámci prvého dňa hodovania sa uskutočnilo aj slávnostné otvorenie s narazením piva, pri ktorom boli prítomní zástupcovia mesta a pivovarov. Na pivný fest prišlo sedem
pivární s rôznymi druhmi piva.

Tento večer patril revivalovým
skupinám Depeche Mode a The
RockSet. Návštevníci si zaspomínali na staré časy a zaspievali
si šlágre spolu s kapelami.
Druhý deň podujatia pokračoval programom dychovej hudby,
odovzdali sa ocenenia mesta a nemohol chýbať ani koncert Petra Cmorika a jeho kapely, ktorý
má blízky vzťah k nášmu mestu.
„Celý život ma Lučenec sprevádza.
Teším sa, že som zase tu a môžem

zahrať pre obecenstvo,“ prezradil
Peter. Ďalším ťahákom večera
bola hudobná skupina Desmod.
Námestie sa naplnilo fanúšikmi
skupín a môžeme povedať, že piatkový večer bol vrcholom podujatia. Nebolo to inak ani v bloku
Jula Viršíka, kde zazneli najlepšie
hity 80. - 90. rokov. Návštevníci sa mohli vyblázniť a vyskákať
na známe hity.
Sobota sa niesla v duchu športu, varenia a spoznávania partnerských miest. Program otvorilo
folklórne popoludnie s vystúpeniami lučeneckých skupín i zahraničných hostí. Zároveň v tom istom čase sa konali Majstrovstvá
okresu a priľahlého vesmíru vo
varení babguľášu, verejná prezentácia Architekti v meste a Medzinárodný Novohradský Maratón.
Na Ul. T. G. Masaryka sa konal
siedmy ročník Fotrovej káry, ktorú o 17:00 ukončili promenádou
automobilových veteránov.

POZNÁMKA
Mesto Lučenec v rámci Dní
mesta ocenilo aj najúspešnejšie
kolektívy a jednotlivcov v kategórii
deti a mládež za rok 2018.
Ich fotografie vám prinesieme
v nasledujúcom vydaní Mestských
novín dňa 13. septembra 2019.

Vo večerných hodinách pódium
obsadili Gipsy.cz a Modus Memory spolu s Jankom Lehotským. Pre
milovníkov iného typu hudby bola
pripravená Mega street dance party, kde na dvoch pódiách mixovali
známi dídžeji (Milan Lieskovský,
Fossi, Stanley, Luka...) až do noci.
Počas celého hodovania premával vyhliadkový vláčik, ktorý
prechádzal historickými časťami

Keďže išlo o viacdňové podujatie, na záver hodovania sa mestský park premenil na stredovek,
v ktorom sa uskutočnili ukážky
bojov, zbraní a sokoliarov. Strieľalo sa z dela a deti si mohli vyskúšať aj lukostreľbu. Úplná bodka
programu patrila ohňovej show.
text a foto: Monika Nagyová
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Remeselná ulička
súčasťou jarmoku

Súčasťou jarmoku počas VIII.
Lučenského hodovania sa poprvý
krát stala aj remeselná ulička zdobená farebnými stužkami, kde sa
stretli výrobcovia a remeselníci
z Novohradu, Hontu, Podpoľania
a Gemer-Malohontu. Počas dvoch
dní sa v drevených remeselných
stánkov vystriedalo 37 výrobcov
a remeselníkov, ktorí ponúkali
najmä svoje certifikované regionálne produkty. Priestor dostali aj
účastníci, ktorí o regionálnu značku v najbližšej výzve požiadajú, či
kritériá o jej pridelenie nespĺňajú.
Niektorí svoje remeslo v remeselnej uličke predvádzali. Naživo ste
mohli vidieť pradenie ovčej vlny

na drevenom kolovrátku, vybíjanie vzorov do kože, pečenie cigánského chlebíka, gravírovanie skla,
zdobenie medovníkov a pečenie
hontianskeho lepníka. Potešiť chuťové poháriky ste mohli ochutnávkou vína z čiernych ríbezlí, medoviny, či domácich lekvárikov a tiež
aj ochutnávkou štipľavých pást z
domácej zeleniny. Návštevníci jarmoku mali na výber z pestrej ponuky remeselných a potravinových výrobkov, ktoré si zakúpili,
či len obdivovali.

Priaznivci varenia babguľášu
si prišli na svoje
Počas VIII. Lučenského hodovania sa uskutočnila aj tradičná súťaž Majstrovstvá okresu
a priľahlého vesmíru vo varení
babguľášu. Už po siedmykrát sa
zišli kuchári z nášho okresu, aby
si zmerali svoje sily. Od rána sa
varilo pri zábave a dobrej hudbe,
ktorú zabezpečil Peter Juhás aj
so svojím kórejským priateľom.
Spev prilákal viac ľudí ku kotlíkom a stupňovala sa aj dobrá nálada. „Ja si myslím že súťaž nebola o víťazstve, ale hlavne o dobrej
nálade,“ prezradil viceprimátor

mesta Pavol Baculík. Do súťaže
sa prihlásilo osem tímov: BKM
Lučenec, Šestka, Pizzeria Mondo, Mesto Lučenec, Ostpol Slovakia, Jožo Pročko tím, Skalka
a SaS. Pre porotu nebolo jednoduché vybrať najlepší guľáš, keďže každý bol niečím výnimočný.
Napokon vyhral tím Mesta Lučenec (foto) v zložení zľava: Lóránt
Laboš, Miroslav Pehel, Martina
Kačaniová, Peter Kováč.
text: Monika Nagyová
foto: Ján Šnúrik

text: Henrieta Čemanová
foto: Monika Nagyová

Mladí architekti prichádzajú s novými návrhmi
Architekti v meste prichádzajú s ďalšími ná- šírkových pomerov a spôsobu, ako cyklotrasu
vrhmi. Predmetom tohto ročníka bolo vypra- v území konkrétne integrovať. Čo sa týka pedacovanie návrhov riešenia pedagogickej záhra- gogickej záhrady, tam bolo hlavnou témou nady a trasovanie mestskej cyklotrasy. „Trasovanie stavenie stratégie ako ten priestor sprístupniť,
mestskej cyklotrasy je hľadanie potenciálneho veľmi ľahko aktivizovať, aby tam ľudia znovu
spojenia mestského parku a centra mesta popri začali chodiť a využívať ho a potom návrh konTuhárskom potoku s napojením mestského parku krétnych riešení, ktoré by sa mohli zrealizovať.
smerom ďalej do krajiny a takisto prepojenie cen- Takýmto zásahom môže byť napríklad jemne
tra mesta na Ulicu osloboditeľov, resp. priemy- zdvihnutý drevený chodník, aby sme nepoškodili
selný park pri Fiľakovskej ceste. Nešlo len o ide- vzácnu a nedotknutú časť záhrady, resp. opraové hľadanie tohto spojenia, ale i preverovania va športovísk či zapojenie lokálnych aktívnych

obyvateľov pri prevádzke pôvodného sadu alebo
komunitnej záhrady,“ prezradil poslanec a organizátor Ivan Siláči.
Workshop na vypracovanie návrhov sa začal
v pondelok (18. augusta) a trval až do piatku (22.
august). Účastníkmi boli praktizujúci architekti,
ktorí majú skúsenosti s prácou v samosprávach,
prípadne sami sú predstaviteľmi rôznych samospráv na Slovensku – Nitra, Hlohovec, Križovany nad Dudváhom, no zastúpenie tu mal i Útvar
hlavnej architektky z Bratislavy.
„Ja som veľmi spokojná, lebo to zadanie, ktoré
sme dali, pretavili samozrejme odbornými očami a hlavne iným videním, ako to vidíme my,
Lučenčania. Nie sú to nereálne veci, takže ja sa
budem tešiť, ak budeme vedieť v rámci nových
výziev na toto získať prostriedky,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Vypracované návrhy ste mohli vidieť počas soboty na námestí a prípadne sa mohli porozprávať
s architektmi o správnych riešeniach projektu.
text a foto: Monika Nagyová
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Vylúčenie tranzitnej dopravy
z centra mesta prioritou!
Na stretnutiach primátorov a starostov Združenia miest a obcí
Novohradu spolu s predstaviteľmi štátnej správy už viac rokov rezonujú hlavne otázky dopravy, akčného plánu vlády, či postavenia
samosprávy. V týchto dňoch je pozitívom hlavne fakt, že plánovaná
výstavba rýchlostnej cesty R2 sa hýbe dopredu a stáva sa realitou.
„Vítam skutočnosť, že zmluva na nákladnej dopravy historické cenvýstavbu úseku R2 Mýtna - Lovi- trum Lučenca. Týka sa to však aj
nobaňa, Tomášovce je podpísaná. niektorých obcí - napríklad Tomá- a nehodovosť,“ priblížila s tým, že
Ďakujem rezortu dopravy a výstav- šovce, Podrečany či Vidiná, ktoré realizáciou tejto stavby by boli
by SR, Národnej diaľničnej spo- sú napojené na Lučenec. Potešu- uchránené aj cesty II. a III. trieločnosti, primátorom, starostom júce je, že okrem už spomínanej dy, ktoré sú v správe Banskobysa všetkým, ktorí svojou podporou rýchlostnej cesty R2 sa pokračuje trického samosprávneho kraja
prispeli k nášmu spoločnému záme- v prácach aj okolo výstavby ob- a sú v nevyhovujúcom technicru,“ povedala predsedníčka ZMON chvatu Lučenca. Alexandra Piv- kom stave.
a primátorka Lučenca Alexandra ková zdôraznila potrebu ďalšej
CIEĽOM VYBUDOVANIA
Pivková. Budeme takto môcť na- dôležitej stavby v regióne.
písať aj o našom projekte zarade„V mene obyvateľov Lučenca a
PRELOŽKY CESTY I/75 V LC...
nom do zoznamu národných pro- Novohradu by som chcela požia... severozápadným obchvatom
jektov, ktorý patrí medzi priority? dať o pomoc a podporu pri reali- mesta je vylúčenie tranzitnej dozácii pre nás dôležitej stavby, kto- pravy z centra mesta Lučenec.
ABY OBCHVAT LUČENCA
rou je preložka cesty I/75 Lučenec V meste sa tým zvýši priepust- obchvat Lučenca s pokračovaním nosť dopravy, zníži sa hluk, emiNEOSTAL BOKOM
Jedným zo strategických cie- koridoru na Šalgotarián a Buda- sie a zvýši sa bezpečnosť cestnej
ľov je riešenie dopravy v okre- pešť. Neriešila by sa tak len kritic- premávky. Vybudovanie preložky
soch Lučenec a Poltár. V týchto ká dopravná situácia v samotnom cesty I/75 bude mat’ značný výzdňoch rezonuje nielen výstavba Lučenci, ale aj negatívne situácie nam pre kvalitnejšie zhodnotenie
rýchlostnej cesty, rôzne etapy jej v okolitých obciach Vidinej, Haliči, dotknutého územia, zlepšenie prívýstavby, ale aj príprava prelož- Starej Haliči a Tomášovciach. Tiež stupnosti celého mesta a jeho naky cesty I/75 - obchvat Lučenca, by sa zlepšila dopravná situácia na pojenia na nadradenú cestnú koktorá by odbremenila hlavne od cestách, znížila hustota premávky munikačnú sieť.

Tematický zábavný park už čoskoro realitou
Poskytnúť a vybudovať priestor nielen pre deti a ich rodičov, ale
pre všetkých obyvateľov mesta, kde budú môcť aktívne na čerstvom
vzduchu tráviť svoj voľný čas. Tak toto je cieľom riešenia tematického zábavného parku v lučeneckom mestskom parku, územia, ktoré
doposiaľ plnilo úlohu oddychu s možnosťou voľného výbehu psov.

Keďže sa samospráva mesta venuje aj obnove verejných priestorov,
v roku 2018 bol schválený projekt
výstavby Zábavného parku Lučenec - STRAND. Je to obnova bývalého kúpaliska z juhu ohraničeného
tokom Tuhárskeho potoka a územia
obohnaného čiastočne obnoveným
betónovým oplotením a vzrastlou
parkovou výsadbou stromov.
Park je riešený v tematike vody,
v duchu zábavy a rekreácie. Okrem

primárnej hernej zóny obsahuje
aj zónu pre relaxáciu či hudobnú
zónu. V rámci hernej zóny sú nainštalované hracie prvky ako napr.
netradičná lezecká zostava v tvare
námornej lode, kolotoč v tvare misky, inovatívny hrací prvok „skokanský mostík“, hojdačka na pružine,
hojdačky. Nechýba ani pieskovisko, ktoré je najobľúbenejším detským prvkom. Zaujímavosťou parku je hudobná zóna, ktorá poslúži

PROJEKT MEDZI PRIORITAMI
Podľa zoznamu národných projektov (v platnosti od 25. apríla
2019) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 2020 je tento projekt zaradený
medzi priority!
Na základe toho sa konalo 21.
augusta 2019 stretnutie vedenia
mesta s projektantom, Slovenskou správou ciest Banská Bystrica, dopravným inšpektorátom
okresného riaditeľstva PZ, starostom Vidinej, kde sa riešila aktualizácia projektovej dokumentácie
stavebného zámeru stavby preložky cesty I/75 Lučenec. Dôvodom predmetnej úpravy je zníženie predpokladaných nákladov na
výstavbu uvedenej stavby.
text a foto: Ján Šnúrik

Upravená pracovná doba
stránkových hodín od 2.9.
2019- Mestský úrad Lučenec
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 12:00
Piatok 8:00 - 15:00

nielen na hranie, ale aj na vzdelávanie detí. V areáli sa nachádza napr.
zábavná hudobná trampolína, bubon, aerofón, hudobný set pozostávajúcich zo siedmich hliníkových
zvonov a mnoho iného. Vytvoril sa
priestor, kde budú môcť obyvatelia v atraktívnom prostredí mest- Upravená pracovná doba
stránkových hodín pokladňa
ského parku aktívne stráviť svoj
Pondelok 8:00 - 15:30
voľný čas. Takto vybudovaný teUtorok 8:00 - 15:30
matický zábavný park s uvedenou
Streda 8:00 - 16:30
hudobnou zónou je jedným z pr- Štvrtok 8:00 - 15:30
vých detských ihrísk tohto druhu
Piatok 8:00 - 14:30
na Slovensku.
Príprava uvedeného projektu
POZVÁNKA NA STRETNUTIE
stavby začala v roku 2018 a to zhoSpoločnosť psoriatikov a atotovením projektovej dokumentácie pikov v Lučenci pozýva svojich
a vydaním stavebného povolenia. členov, ako aj sympatizantov na
Následne po schválení rozpočtu stretnutie, ktoré sa uskutoční
v Mestskom zastupiteľstve pre rok 5. septembra 2019 o 15:00 v bu2019 začala výstavba tematického dove Okresného úradu v Lučenci.
zábavného parku. V tomto obdo- Pripravili sme pre vás zaujímavý
bí prebiehajú dokončovacie práce program a malé prekvapenie. Tena predmetnej stavbe.
šíme sa na vašu účasť.
text a foto: Ján Šnúrik

text: Výbor SPaS Lučenec
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Najvyššiu dotáciu 140-tisíc František s Maťou sa po
28-hodinovom čakaní dočkali
eur získa mesto Lučenec
Vláda na stredajšom (28.8.2019) výjazdovom rokovaní v obci
Buzitka zhodnotila plnenie akčného plánu rozvoja v okrese Lučenec. Ministri schválili aj uvoľnenie viac ako jedného milióna eur
zo Všeobecnej pokladničnej správy pre tento okres, ktorý patrí
medzi najmenej rozvinuté. Plánovaný milión sa rozdelí v okrese
Lučenec medzi 52 projektov obcí, občianskych združení a ďalších
organizácií. Ďalšie prostriedky naviac schválili ministri na vznik
centra pre rozvoj inovácií v meste Lučenec a pre ďalšie menšie
obce na infraštruktúru.

Dňa 22. augusta o desiatej hodine predali v lučeneckom Mestskom informačnom centre prvú nulovú eurobankovku s číslom 101.
Šťastnými majiteľmi sa stali manželia z Popradu. František s Maťou sa po 28-hodinovom čakaní dočkali.

Podpredseda vlády SR pre in- 295-tisíc eur naviac na ďalšie
vestície a informatizáciu Richard projekty miest a obcí. Najvyššiu
Raši na tlačovej besede vyzdvihol dotáciu 140-tisíc eur získa mesto
plnenie cieľov akčného plánu v Lu- Lučenec na centrum pre rozvoj
čeneckom okrese nad rámec cie- inovácií. Mesto zároveň na tenľov do roku 2020. V poslednom to účel získa budovu Národnej
roku bolo v okrese Lučenec vytvo- banky Slovenska za symbolický
rených viac ako 700 nových pra- prenájom.
covných miest, čo je podľa Rašiho
„Zároveň tu má vzniknúť na pod„Do Lučenca sme prišli 21. auPodľa našich informácií prizaujímavé a veľmi pozitívne. Pod- net viceprezidenta Európskej kogusta
ráno
a
po
dlhšom
nočnom
cestovali
do Lučenca zberateľa ministra práce, sociálnych vecí misie Maroša Šefčoviča Centrum
čakaní
sme
sa
stali
majiteľmi
prlia
z
celého
Slovenska a v prvý
a rodiny Jána Richtera je okres pre výskum a vývoj batérií pre návých
eurobankoviek.
My
si
ich
nedeň
predaja
zakúpili cez 4 000
Lučenec veľkým príkladom toho, kladné automobily,“ doplnil podkupujeme
pre
seba,
ale
pre
nášho
eurobankoviek.
k čomu smeruje a aký je cieľ akč- predseda vlády s tým, že cieľom
ných plánov, „pretože tie výsledky sú nielen nové pracovné miesta, priateľa – zberateľa, ktorý zbiera
VIETE, ŽE...
sú tu absolútne pozitívne“.
ale aby sa okres Lučenec stal cen- len tie, ktoré majú číslo 101. Sme
Na bankovke je vyobrazený jeradi, že sa nám to napokon poda- den z klenotov a dominánt LuPre okres Lučenec ministri trom pre inovácie.
rilo. Ideme si ešte pozrieť synagó- čenca - neologická synagóga. Ide
schválili okrem uvoľnenia jedgu
a lučenecký jarmok,“ prezradil o prvé judaikum na území Sloného milióna eur, ktorý si prezdroj: SITA foto: TASR
Fero
z Popradu.
rozdelia medzi 52 projektov, aj
venska a Čiech v motíve nulovej
eurobankovky. Suvenírová bankovka má síce nulovú hodnotu, je
však veľmi hodnotným zberateľským kúskom.
Euro Souvenir bankovka
LUČENEC
Náklad: 10 000 kusov
Cena: 3 €
Miesto predaja: Mestské informačné centrum (MIC), Ulica Dr.
Herza 1, 984 01 Lučenec (vstup
z Vajanského ulice od Námestia
Kubínyiho).

Máte životné jubileum? Ozvite sa nám...
Vážení spoluobčania, mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci pozýva všetkých, ktorí sa
dožívajú významných životných jubileí do radnice mesta. Prijmite
prosím pozvanie na slávnostné prijatie jubilantov 7. septembra 2019
(sobota) o 14:30 do priestorov Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza č. 1.
V prípade, že máte záujem o takéto prijatie, oznámte nám to prosím do 3. septembra 2019 na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Ul. novohradská 1, 984 01
Lučenec. 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.

text a foto: Ján Šnúrik
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Zahraničné stáže sa stali pevnou
súčasťou súvislej praxe tretiakov

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,
Najdlhšiu spoluprácu máme v tejto oblas- dvojtýždňovej odbornej stáže do Prahy v promôžete ich darovať. Zbierku môžete podpoti s Domom liečby bolesti s hospicom v Raj- jekte Erasmus+. Nemocnica Motol sa stala na
riť tým, že prinesiete školské potreby, ktoré
hrade u Brna.
dva týždne naším domovom. Praxujeme na
chcete darovať, do našej kancelárie. KanceláJe to zariadenie, ktoré u nás nemá obdo- oddelení I. Ortopedicko- traumatologickej
ria sa nachádza na prízemí Mestského úradu,
by. Starostlivosť o umierajúcich je perfektná, kliniky a Internej kliniky. Projekt Erasmus +
č. dverí 159 - Terénna sociálna práca.
vďaka prepojeniu s kláštorom, dlhoročnej tra- využíva spoluprácu so SZŠ 5. Května v Prahe.
Zbierka bude trvať od 12.8. do 16.9.2019.
dícii, ale hlavne kvôli milému personálu. Po Naučíme sa pracovať v tíme s českými žiakmi
splnení výberových kritérií sme sa dostali na a učiteľky si vymenia skúsenosti medzi sebou.
Ďakujeme za pomoc!
stáž do Brna deviati, máme sa tu čomu nau- Súčasťou stáže sú aj exkurzie, napr. na spitext: mesto Lučenec
čiť, popoludnia sa nezaobídu bez spoznávania nálnej jednotke. Po praxi spoznávame krásy
pamiatok mesta Brna a samozrejme nákupov. Prahy, nákupných centier. Cestovanie metOkrem Rajhradu u Brna sme sa na stáž rom je pre nás už hračka.
Vlastníte dokumenty či
vybrali aj do Prahy. Patríme medzi desiatich
text a foto: tretiaci Strednej zdravotníckej školy
fotografie z novembrových
šťastlivcov, ktorí boli vybratí na absolvovanie

Žiačky ZŠ L. Novomeského bronzové

Po minuloročnom triumfe chlapcov ZŠ L.
Školu a zároveň mesto Lučenec repreNovomeského, ktorí boli majstrami Sloven- zentovali: Kristína Sásová, Katarína Gazíska v atletike, tento rok na krásne výsledky ková, Katarína Mitterová, Nina Brunnerová,
nadviazali aj dievčatá. Ich cesta na Sloven- Tamara Kičinová, Leona Červenková, Sofia
sko bola vcelku priamočiara, keď suverén- Dibalová, Lea Bačová, Jana Bódiková, Done a bezkonkurenčne vyhrali na majstrov- minika Hroncová.
stvách okresu. Svoje kvality potvrdili aj na
majstrovstvách kraja, kde už bola konkurenK dobrým výkonom dievčat systematiccia silnejšia aj v podobe športového gymná- kou prácou prispeli ich učiteľky Tatiana Nozia. Dievčatá však nezakopli, potvrdili svo- venková, Oľga Marčoková a trénerka MAC
je kvality, dobrú športovú formu a postúpili Redox Beata Dórová. Dievčatám gratulujena majstrovstvá Slovenska. Tie sa po dlhom me a do budúcnosti želáme ešte veľa športočase konali v metropole východu v Košiciach. vých úspechov.
V silnej konkurencii športových škôl sa nestratili. Po bojovnom a kolektívnom výkone
text a foto: Tatiana Novenková
obsadili krásne tretie miesto.

udalostí? Ak áno, prosíme
o ich zapožičanie

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.
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
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Z činnosti ZPOZ

POZVÁNKA DO DIVADLA

Dokonalá cnosť sa skladá z piatich vecí: vážnosť, štedrosť ducha,
úprimnosť, čestnosť a láskavosť. Tak sa pred viac ako dvomi tisíckami rokov vyjadril Konfucius a napriek stáročiam, ktoré ubehli,
sú tieto myšlienky stále aktuálne.

Stretnúť človeka priameho
s otvoreným srdcom, ktorý napriek osobným životným prekážkam a stratám nestráca úsmev
a vyzdvihne všetko krásne, čím
bol obdarovaný, je vzácne. S pokorou sa tešiť každému dňu a roku
života je symbolom zrelosti. Osláviť deväťdesiat rokov je mimoriadne vzácne. Pre členov Zboru pre
občianke záležitosti pri MsZ v Lučenci sú mimoriadne cenné chvíle,
keď môžeme pozdraviť oslávenca
pri významnom jubileu. V pondelok 19. augusta 2019 primátorka
mesta Alexandra Pivková s kyticou
kvetov a malým darčekom blahoželala vzácnej dáme Eve Dankovej

k deväťdesiatinám. Jubilantka nás
privítala s úsmevom a vrelým prijatím v spoločnosti dcéry Evky Balážovej, ktorá je rovnako srdečná.
Poznáte ju ako poslankyňu MsZ
a predsedníčku ZPOZ v Lučenci.
Jubilantka vychovala dve dcéry
a teší sa z rozrastajúcej rodinky
vnúčat a pravnúčat. Priamo odpovedala na naše zvedavé otázky.
Spolu sme strávili príjemnú hodinu v rozhovore plnom spomienok. Ešte raz blahoželáme s vďakou za milé prijatie a nádejou na
ďalšie stretnutie.
text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Ján Šnúrik

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Lučenec, konajúce Alexandrou Pivkovou, primátorkou mesta, so sídlom: Ulica novohradská 1,
984 01 Lučenec vyhlasuje

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového
konania je do 11.9.2019 do 12:00.
Uchádzači, ktorých žiadosti do
výberového konania budú doruVÝBEROVÉ KONANIE NA
čené po termíne uzávierky, nebudú
ČLENA MIESTNEJ OBČIANzaradení do výberového konania!
SKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY
Zoznam požadovaných dokla(ĎALEJ LEN MOPS) dov, ktoré je potrebné priložiť
4 VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
k žiadosti: 1. Žiadosť o zaradenie
Výberové konanie sa uskutoční
do výberového konania na pozídňa 17.9.2019 o 9:00 v zasadačke
ciu MOPS, kde zároveň uchádzač
mestského úradu, II. poschodie
uvedie, že udeľuje Mestu Lučenec
- číslo dverí 321, Ulica novohradpísomný súhlas so spracovaním
ská 1, 984 01 Lučenec.
svojich osobných údajov pre účely
Uchádzači o pracovné miesto
výberového konania v zmysle zákomôžu písomnú žiadosť o prijatie do
na č. 18/2018 o ochrane osobných
zamestnania doručiť osobne do poúdajov a o zmene a doplnení niedateľne Mestského úradu v Lučenktorých zákonov - originál podpíci alebo poštou na adresu: Mesto
saný uchádzačom...
Lučenec, Ulica novohradská 1,
984 01 Lučenec v zalepenej obálPOZNÁMKA
ke s označením na obálke „MOPS
Výberové konanie v plnom zne- výberové konanie“.
ní nájdete na www.lucenec.sk

Július Barč-Ivan: Mastný hrniec
Jedna z najlepších slovenských
veselohier o nemenlivom ľudskom
charaktere, pokrytectve, pretvárke a pätolizačstve aj vás presvedčí o tom, že najlepšia kritika je
cez satiru a najlepší smiech je cez
slzy! V našom hrnci sa varí tá najvyberanejšia smotánka s jediným
cieľom a to ukradnúť a „primastiť“
si čo najviac len pre seba samého.
Veselohra „zatne do živého“, odhalí ducha spoločnosti, pričom nikto nezostane bez viny. Tvorcovia
veria, že humor dokáže motivovať k reflexii a sebareflexii a môže
byť hodnotnou a zároveň kultivovanou cestou k zmene k lepšiemu.

Dĺžka podujatia: 100 minút
Dátum: 24. septembra 2019
Čas: 19:00
Miesto: Divadlo B. S. Timravy
Lučenec
Vstupné: 11 €

POZNÁMKA
Pre zranenie herca sa predstavenie preložilo z 29.5.2019 na
24.9.2019. Mestské divadlo Trenčín sa ospravedlňuje. Zakúpené
vstupenky ostávajú v platnosti.

Listina cechu hrnčiarov z roku 1643
Mestské múzeum Lučenec do
svojho zbierkového fondu získalo od súkromného zberateľa významný dokument zachytávajúci remeselníkov pôsobiacich na
území mesta Lučenec. Jedná sa
o rozmernú renesančnú pergamenovú listinu v latinskom
jazyku. Predbežné skúmanie
odborníkov naznačuje, že text
zaznamenáva činnosť a reguly cechu hrnčiarov pôsobiacich
na území Lučenca.
Listina je originál (prípadne
odpis z originálu) pochádzajúci
z roku 1643. V spodnej časti sa
pôvodne nachádzali tri pečate,
z ktorých jedna, pravdepodobne

Listina cechu hrnčiarov
Lučenca z roku 1643 – detail
pečate mesta Lučenec

kráľovská, je odstránená. Zosilnená plika (prehnutá časť spodného
okraja) nesie dve pečate - mesta
Zvolen a mesta Lučenec. Jedná
sa o jeden z najstarších známych
originálov písaných prameňov na
území mesta. Listina dokumentuje
regionálne dejiny a dejiny remesiel
a jej kultúrno-historická hodnota je pre mesto nespochybniteľná. V blízkej budúcnosti Mestské
múzeum Lučenec plánuje listinu
zreštaurovať a vystaviť v expozícii historických listín.
Akvizíciu z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
text: Andrea Moravčíková

30. august 2019
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Maliarov portrét

Obrazáreň Mestského múzea
Lučenec od júla 2019 zdobí autoportrét lučeneckého maliara
Františka Gyurkovitsa (18761968). Dotvára prierez vystavenej maliarovej tvorby ako trhy,

procesie, žánrové obrazy, kytice,
scény zo života a histórie mesta.
Maliar sa sám zachytil v momente,
keď si pripaľuje fajku. Technická
bravúrnosť získaná kopírovaním
veľkých majstrov v európskych
zbierkach dodáva plátnu prímes
realistickej maľby s impresionistickým nádychom. Prchavý okamžik zažínajúcej fajky je vytvorený
lazúrnou maľbou v prevládajúcich tmavších teplých farebných
tónoch. Nákup autoportrétu do
zbierok Mestského múzea Lučenec z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

text: Andrea Moravčíková

160 rokov od úmrtia
Karolíny Štúrovej
Členovia Miestneho odboru
Matice slovenskej v Lučenci si
pripomenuli 160. výročie úmrtia Karolíny Štúrovej pietnym
aktom pri symbolickom pamätníku, ktorý sa nachádza v miestnom cintoríne. Karolína Štúrová po smrti svojich rodičov žila
u najmladšieho brata Janka. Ten
pôsobil v rokoch 1857 - 1859 ako
župný úradník vo Fiľakove. Karolína sa necítila dobre v tomto maďarskom prostredí a ako
33-ročná vážne ochorela. V tom
čase to bola neliečiteľná choroba, suchoty. Jej želaním bolo, aby
ju pochovali v Lučenci, kde ešte
ako tak počuť „slovenskú mluvu“.
V roku 1874 brat Janko Štúr pri
návšteve cintorína v Lučenci zistil,
že z pamätnej tabule vandali vysekali meno jeho sestry. V súčasnosti v cintoríne pripomína miesto
posledného odpočinku Karolíny
Štúrovej pamätník umiestnený
vedľa hrobu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy a spisovateľa Kolomana Banšella. I keď
Karolínka nebola literárne činná,
cenné sú jej aktivity v Bratislave pri vydávaní Slovenských národných novín, kde viedla svojim bratom Jankovi a Ľudovítovi
Štúrovi domácnosť.

text a foto: Výbor MO
MS v Lučenci

Slávnostné služby Božie
k výročiu narodenia
M. R. Štefánika

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
a. v. v Lučenci, MO Matice slovenskej, Spolok Milana Rastislava Štefánika v Lučenci a mesto
Lučenec si pripomenuli v nedeľu
21. júla 1880 slávnostnými službami Božími v miestnom evanjelickom chráme 139. výročie narodenia nášho velikána. Aj keď
služby Božie sa niesli najmä v duchu vyhodnotenia detského tábora, M. R. Štefánik bol pre prítomné deti evanjelického vyznania
veľkým motivačným príkladom
kráčať svojím životom za veľkými ideálmi, ktoré v prípade M. R.
Štefánika súviseli aj s bojom za
vytvorenie ČSR. Farárka Mária
Hroboňová a farár Ľudovít Hroboň počas služieb Božích zdôraznili jeho význam pre slovenský národ. O živote, práci i významných
činoch Milana Rastislava Štefánika pútavo hovoril Pavol Jaroslav
Králik. Prítomných zoznámil aj
s obdobím, v ktorom sa v našej
spoločnosti nesmel Štefánik spomínať a všetky jeho pamätníky sa
museli odstrániť. V Lučenci sa
v súčasnosti nachádzajú na troch
miestach. K tomu pri Divadle B.
S. Timravy sa po skončení bohoslužieb presunuli všetci prítomní.

Urobme radosť Slovákom v Srbsku

Pri pamätníku ich privítal Pavol
Urbančok, predseda Spolku M. R.
Štefánika. Vo svojom príhovore
zhrnul podujatia, ktoré sa v roku
M. R. Štefánika uskutočnili v Lučenci. Potom farárka Hroboňová
položila k pamätníku nádhernú
kyticu živých kvetov a členovia
výboru MOMS zapálili kahančeky. Po zarecitovaní básne Štefánikova matka v podaní Márie Hroboňovej a J. Oravského si všetci
spoločne zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. Aj keď deň
narodenia tento rok pripadol na
nedeľu a obdobie, ktoré je známe ako dovolenkové, možno sa
len pochvalne vyjadriť na adresu
prítomných, ktorí si prišli uctiť
zakladateľa Československej republiky, bojovníka za práva Slovákov, vedca, generála, politika.
Veríme, že budúci rok, kedy si
pripomenieme 140. výročie jeho
narodenia, účasť na pripomienkovom podujatí bude neporovnateľne početnejšia.

text a foto: Výbor MO
MS v Lučenci

uchovávajme spoločne naše kultúrne dedičstvo.
Oslovila vás táto myšlienka?
Slováci žijúci v Srbsku uchovávajú tradície, sloNeváhajte a urobte našim priateľom radosť. Prineste
venský folklór, hrdo sa hlásia k Slovensku. Komunita
slovenské knihy, prípadne iné vhodné predmety na
krajanov žijúcich na Dolnej zemi patrí k nám a my
darovanie do 10. septembra 2019 v pracovné dni
patríme k nim, aj keď nás delia stovky kilometrov.
na Mestský úrad v Lučenci, Ul. novohradská č. 1,
Ak cítite aj vy túto spolupatričnosť, pridajte sa k nám
Lučenec, č. dv. 147, referát kultúry.
a spoločne pripravme prekvapenie našim rodákom
žijúcim v Srbsku. Vyberte zachovalé knihy alebo
Informácie poskytnú na tel. čísle 047/4307232, mobil:
tradičné výrobky v dobrom stave a prineste ich k nám. 0905 614 782, e-mail: renata.perzelova-libiakova@
Pod záštitou mesta Lučenec, primátorky Alexandry lucenec.sk. Všetkým, ktorí podporíte dobrú myšlienku,
Pivkovej pomôžme krajanom a aj takouto formou ĎAKUJEME. 
text: Renáta Libiaková Perželová

kino Apollo
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“

4.9.201919:00
LOLI PARADIČKA

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


12

5 €

Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!

5.9.201917:00
11.9.201919:00

Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!

FK: Svetozár stračina

NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ NA FACEBOOKU
KINO APOLLO3D

30.8.201917:00
KTO JE ĎALŠÍ?

SR – 2019 – 90 min. – 2D –
triler – origiálna 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

4.9.2019 

4 €
17:00

KTO JE ĎALŠÍ?

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


12

5 €

SR - 2019 – 68 min. – 2D –
dokumentárny – originál
verzia – uvádza ASFK
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Počas podujatí budú zhotovované foto/
video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

4 €

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 1-izbový a 2-izbový byt
v Lučenci. 0915 809 222 PO/40
• Predám čistokrvné šteniatka
jazvečíka, narodené 19.6.2019.
0949 542 316
PO/60
• Prijmeme v Lučenci do pracovného pomeru kuchára/u. 0902
966 724
PO/59
• V nedeľu 10. augusta 2019 sa
stratili hodinky značky Seiko na
sídlisku pri synagóge, neďaleko
supermarketu. Nálezcu odmením.
0915 833 995
PO/64

6.9.201917:00
12.9.201919:00
AFRIKA NA PIONIERI

SR – 2019 – 107 min. – 2D –
road movie – originál verzia
– uvádza Magic Box


15

5 €

6.9.201919:00
TRABANTEM TAM A ZASE
ZPÁTKY

ČR – 2019 – 118 min. – 2D –
dokumentárny film – originál verzia – uvádza ASFK


12

4 €

11.9.201917:00
SKLENENÁ IZBA
(The Glass Room)

ČR/SR – 2019 – 104 min. – 2D
- milostná dráma – originál
verzia– uvádza Garfield film


TIRÁŽ

12

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937

PL2019/01
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12

5 €

12.9.201917:00
MIA A BIELY LEV
(Mia and the White Lion)

FRA/GER/SA– 2019 – 98 min.
– 2D - dobrodružný/rodinný –maďarský dabing– uvádza Bonton Film


5 €

13.9.201919:00
SLNOVRAT (Midsommar)

USA– 2019 – 147 min. – 2Ddrama/horor– české titulky
– uvádza Continental film


15

5 €

• Predám Felíciu 1,3 LPG. Dohoda
istá. 0908 494 694 
PO/65
JAZYKOVÉ KURZY
Akreditovaná medzinárodná
jazyková škola s exkluzívnym zastúpením v SR a licenciou Gresham University v USA otvára od
septembra a októbra 2019 nové
kurzy angličtiny pre všetky vedomostné úrovne, deti, mládež, dospelých a firmy, príprava na maturity a štátnice B2/C2
a skúšky TOEFL a IELTS. Po
ukončení získajú absolventi Európsky certifikát - všeobecná angličtina a Business English platný v EÚ a USA. Testy, certifikáty
a učebný materiál - zdarma. Učíte sa na hodine (70% vedomostí),
efektívne metódy výučby. Lektorka s praxou 34 rokov vo výučbe
angličtiny (garantka jazykového
vzdelávania v SR).

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
• 2.9. Kurz elektrotechnikov pre
§21-23, aj AOP
• 16.9. Kurz opatrovania
• 16.9. Nemčina pre opatrovateľky
• 24.9. „Cambridge“ angličtina,
vstupné testy denne
• 25.9. Detská angličtina od 8 rokov veku
• 26.9. Obsluha počítača pre začiatočníkov v každom veku
Informácie a kontakt: Lučenec, Partizánska ulica 17, tel. 0911
936 120, 0902 930 235, kurzy@
avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk 
PO/10
NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA
Novohradská knižnica - použitie účelovo určených finančných prostriedkov z daňových
príjmov BBSK
BBSK - Novohradská knižnica
v mesiaci august 2019 s použitím
kapitálových výdavkov z rozpočtu
BBSK účelovo viazaných zrealizovala výmenu nových drevených
eurookien a dverí (pokračovanie),
repasáciu a výmenu nových dvojkrídlových dverí na II. nadzemnom
podlaží objektu v celkovej výške
22 000 €. Z kapitálových výdavkov účelovo určených vo výške
5 400 € zrealizovala montáž Aguapol systému k odstráneniu stúpajúcej zemnej vlhkosti muriva
na budove Novohradskej knižnice a vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy vo výške 7 400€.

PO/62
BBSK - Novohradská knižnica
bude v termíne od 1.9.2019 otvorená v nasledovných prevádzkových hodinách.
Oddelenie beletrie, čitáreň,
odd. náučnej literatúry
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 12:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Odd. literatúry pre deti
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 12:00 - 16:00
Sobota: zatvorené

POZVÁNKA
Občianske združenie - RÚBANISKO III Lučenec vás pozýva na
Info a prihlášky: Dr. Katarí3. ročník Dní detskej radosti
na Tóthová, PhD., tel.: 0907 825 na mestských sídliskách, ktoré
372, levelaj@gmail.com
sa uskutoční v sobotu
www.levelaj.sk, FB: Katarína
7. septembra 2019 pri tržniLiščáková Tóthová, FB: LEVEL ci na Rúbanisku III (vnútroblok
- jazyková škola, Lučenec. PO/55 sídliska).
Destská anglická jazyková škola - pre deti od 5 rokov!

spravodajstvo | 11

30. august 2019
www.lucenec.sk

Program:
• 10:00 - otvorenie podujatia a príhovory hostí
• 10:15 - športové súťaže detí +
výtvarná súťaž: každé dieťa si
môže priniesť kresbu na tému
„Príroda očami nás detí“ a na
kresbu je potrebné uviesť meno,
priezvisko a vek dieťaťa
• 10:15 - súťaž o Najchutnejší rúbaniskový ovocný koláč - zákusok - do súťaže je potrebné sa
prihlásiť v deň podujatia a priniesť doma upečený ovocný koláč - zákusok s označením mena
a bydliska (po vyhodnotení súťaže budú koláčmi - zákuskami
pohostené prítomné deti)
• 11:30 - kultúrny program pre
deti 1. vstup: Šaška-Baška
• 12:30 - vyhodnotenie súťaží detí
a odovzdávanie diplomov a vecných cien
• 13:00 - kultúrny program HSS
HALIČAN
• 13:40 - 2. vstup: Šaška-Baška
• 14:40 - kultúrny program DFS
Jánošík
Sprievodné podujatia: skákací
hrad so šmýkačkou, maľovanie na
tvár, maľovanie mamičiek kozmetickou firmou, sladké prekvapenie pre deti, prezentácia činnosti
a ukážky Hasičského a záchranného zboru, občerstvenie zdarma. Bližšie informácie: Jana Haláková, 0907 811 725.
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou: Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Lučenec.

pôsobiace v oblasti cestovného ruchu. Tie vám musia v niektorých
UMELCOV V EÚ
prípadoch poskytnúť občerstvenie
Od 14. 8. 2019 sa spúšťa, tretia
a ubytovanie a niekedy máte právo
a zároveň posledná tohtoročná
na finančnú náhradu, ktorá sa môže
výzva na posielanie žiadostí o povyšplhať až do výšky 600 €.
dporu z programu i-Portunus.
LETECKÁ DOPRAVA
I-Portunus je pilotný projekt
Na 600-eurové odškodnenie
financovaný Európskou komimáte
nárok vtedy, ak ste si zarezersiou, ktorý poskytuje umelcom
vovali
let dlhší ako 3500 km a odfinančnú podporu na prácu v inej
mietnu
vám nastúpiť na palubu. Na
krajine v trvaní od 15 do 85 dní.
Dňa 7.8.2019, po krátkej Do prvého a druhého výberové- podobnú kompenzáciu majú za urchorobe nás navždy opustil ho kola sa zapojilo viac ako 2300 čitých podmienok právo aj cestumanžel, otec, dedko, syn a brat umelcov. Dohromady bolo v rám- júci, ktorých let bol zrušený alebo
MUDr. Libor Oravec. Kto ste ho ci programu zatiaľ vybratých 253 mešká. Peniaze vám však nevrápoznali, venujte mu prosím tichú ľudí. Tretie výberové kolo i-Por- tia v prípade, ak vám spoločnosť
spomienku.
tunus je na tento rok posledná poskytne vyhovujúce alternatívne
Smútiaca rodina
PO/61
šanca zúčastniť sa programu pre riešenie, alebo vtedy, keď problémy
tých, ktorí sa venujú múzickému nastanú v dôsledku okolností, ktoa vizuálnemu umeniu. Po investícii ré nemôže nijako ovplyvniť - ako je
SPOMIENKA
vo výške 1 milión eur počas tohto napríklad extrémne počasie, poli„Láska je v spomienke,
roku plánuje Komisia investovať tická nestabilita, bezpečnostné rispomienka v žiali,
ďalšieho 1,5 milióna eur do podob- ziká alebo rozhodnutia v oblasti
navždy nám odišiel ten,
ných skúšobných výberových kôl riadenia leteckej dopravy.
ktorého sme milovali.“
Právne predpisy EÚ týkajúce sa
aj v roku 2020. Cieľom je príprava
práv
cestujúcich majú zabezpečiť mina rok 2021, kedy by sa mala monimálnu
a zjednotenú úroveň ochrabilita umelcov stať trvalým prony
vo
všetkých
druhoch dopravy.
jektom v rámci nového programu
V
oblasti
železničnej
a cestnej doKreatívna Európa. Tretie výberopravy
je
však
stále
mnoho
výnimiek.
vé okolo i-Portunus bude otvorené
V
oblasti
leteckej
dopravy
navrhol
do 5. septembra do 14:00.
parlament revíziu existujúcich praPROBLÉMY NA DOVOLENKE,
vidiel už v roku 2014, ale členské
NÁROK NA ODŠKODNENIE
štáty v rade zatiaľ nad novým naNie vždy sa dovolenka odvíja po- riadením nedospeli ku zhode.
Dňa 23.8.2019 uplynulo 8 ročas našich predstáv. Už počas cesty
Súhrn o právach cestujúcich nájkov, čo nás navždy opustil náš
tam vás môžu naštvať hneď viac- dete na: https://europa.eu/youreurosyn, manžel, otec a starý otec
krát - meškanie alebo zrušenie letu pe/citizens/travel/passenger-rights/
Ján Malček z Lučenca-Opatovej.
či stratená batožina nikomu náladu index_sk.htm
S láskou spomína celá smútiaca
nezlepší. Európsky parlament prezdroj: ZEK v SR
rodina.
PO/63
to zaviedol pravidlá pre spoločnosti
SPOMIENKA

PRACOVNÁ MOBILITA

Ako z mála vytvoriť veľa?
Dňa 3. júla 2019 sa v priestoroch Okresného
úradu v Lučenci konal workshop zameraný na
spoznávanie bohatstva a rozvoj vidieckych
komunít. Blanca Surgeon z organizácie Rural
Communities Assistance Corporation (RCAC)
nám na workshope, ktorý sa s podporou
Centra podpory regionálneho rozvoja okresu
Lučenec, SBA a Podnikavcov Novohradu
hovorila o skúsenostiach a príkladoch dobrej
praxe rozvoja vidieckych komunít v Novom
Mexiku (USA). Zapojenie miestnych organizácií
a jednotlivcov je pritom pre prácu RCAC
kľúčové. Cieľom krokov je identifikovanie
a vzájomné prepojenie inštitúcií a jednotlivcov,
ktoré môžu k rozvoju vo všetkých 8 oblastiach
prispieť. Premýšľať je pritom potrebné
v súvislostiach. Ak sa totiž darí miestnym
podnikom, vytvárajú pracovné miesta či

ďalšie podnikateľské príležitosti. Dôležité
je však pozrieť sa na tzv. hodnotový reťazec,
teda fungovanie a spoluprácu subjektov,
ktoré priamo či nepriamo prispievajú
k vytvoreniu nejakého produktu. Na workshope
v Lučenci sa zúčastnili priatelia a členovia
skupiny Podnikavci Novohradu, starostovia,
zástupcovia Centra podpory regionálneho
rozvoja okresu Lučenec, či neziskových
organizácií, ktorí si využitie niektorých
nástrojov mohli vyskúšať aj v praxi. Overiť,
či tento prístup bude fungovať aj u nás, je už
v ich rukách.
Ďalšiu podporu je možné získať z programu
Professional Fellowship Programme
realizovaného Centrom komunitného
organizovania, v rámci ktorého bol workshop
organizovaný. Obrátiť sa je možné tiež na

Centrum podpory regionálneho rozvoja,
Podnikavcov Novohradu, ktorým ďakujeme
za podporu pri realizácii. Pri rozvoji
podnikateľských aktivít môže byť nápomocná
Slovak Business Agency.
text a foto: Janette Horstmann

12 | šport / voľnočasové aktivity
Prvé zápasy odohrajú basketbalisti
Lučenca v maďarskom Miskolci
Dňa 15. augusta oficiálne odštartovali prípravu na novú sezónu SBL - Slovenská Basketbalová Liga. Na prvom tréningu sa trénerovi Petrovi Jankovičovi hlásila väčšina hráčov.
Ďalší sa k tomu pripojili neskôr.
„Som zástanca tvrdého basketbalu hlavne
v obrane. Mám rád organizovanú hru a chceli by sme hrať agresívne v defenzíve s veľmi
rýchlym prechodom dopredu, “ povedal nový
tréner BKM Lučenec.
PROGRAM PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV
BKM PRED SEZÓNOU 2019/2020:
• 6. - 7. september: Medzinárodný turnaj
Miskolc (MEAFC Miskolc, Jászberényi
KSE, BKM Lučenec)
• 11. september: Salgótarján KSE - BKM
Lučenec
• 16. september : MBK Handlová - BKM
Lučenec
• 18. september: BKM Lučenec - MBK
Handlová
• 21. september: Memoriál Janka Šufliarskeho, BKM Lučenec - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
• 26. - 28. september: Baťov pohár vo Svite
(Iskra Svit, KK Pula 1981, BK Olomoucko,
BKM Lučenec)

PONUKA

ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
CENTRA VOĽNÉHO ČASU
V ŠK. ROKU 2019/2020

• ELEKTROTECHNICKÝ od 5. ročníka ZŠ:
plošné spoje, letovanie, jednoduché elektrotechnické výrobky
• PLASTOVÝ MODELÁR od 4. ročníka ZŠ:
vyhotovenie plastových modelov lietadiel
• „MAJSTERKO“ od 3. ročníka ZŠ: rozšírenie techn. myslenia, nadobudnutie zručnosti pri práci s drevom (pílenie, brúsenie,
povrchová úprava, spájanie materiálov lepením a klincami…)
• HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ klavír,
zobcová flauta deti ZŠ: úvod do hudobnej
KLUB OHLÁSIL PRÍCHOD NOVEJ
teórie, inštruktívne cvičenia
POSILY Z USA
• GYMNASTIKA HROU deti vo veku 5-6
rokov, I. stupeň ZŠ: gymnastické cvičeKabína BKM Lučenec je širšia o nového člena.
nia s loptou, stuhou, obručou
Klub ohlásil príchod novej posily z USA. Jor• MINIMAŽORETKY predškolský vek,
dan Tyson je 24-ročný americký pivot s výšI. stupeň ZŠ: nácvik pochodu a rytmickou 206 centimetrov a váhou 107 kilogramov.
kých zostáv
Pochádza z Columbusu v Ohiu a je absolven• MAŽORETKY od 3. do 5. ročníka ZŠ: nátom Georgia State University (NCAA).
cvik pochodu a ucelených rytmických zostáv
V sezóne 2018/2019 strávil na palubovke
• ČARBIČKY deti vo veku 5-6 rokov: zákv priemere 12 minút, v ktorých zaznamenal
ladné výtvarné techniky
2,5 bodu, 2,5 doskoku a 0,8 bloku na zápas.
• VÝTVARNÁ VÝCHOVA deti ZŠ: základné
i netradičné výtvarné techniky
text a foto: Ján Šnúrik zdroj: BKM Lučenec
• HELLO - ANGLIČTINA HROU deti MŠ:
prirodzené jazykové činnosti spojené s kresbou a počúvaním
• HVIEZDIČKY V ANGLIČTINE deti ZŠ: prirodzené jazykové činnosti spojené s kresbou, počúvaním a písmom
• JAZDECKÝ deti od 8 rokov: starostlivosť o koníka, sedlanie a uzdenie, záklaCLEAREX CHORZOW (POĽSKO)
dy jazdenia
• STOLNÝ TENIS deti ZŠ: základy a zdoko- LUČENEC 0:3 (0:2)
nalenie techniky hry
MIMEL: Olinha, Oberman, Mikuš, Klema
•
ŠACH
deti ZŠ: základy hry, príprava na
- Brunovský, Fehérvári, Petík, Keszi, Meszáturnaje
ros, Matheus, Rafael, Grcič, Ricardo, Dedezinho, Almeida, Greško. Góly: Ricardo, • STREĽBA ZO VZDUCHOVKY deti od 10
rokov: základy a zdokonaľovanie sa v streľbe
Matheus, Rafael.
• FLORBAL deti ZŠ: základy a zdokonaľoKSE NYÍRGULAJ (MAĎARSKO)
vanie techniky, florbalová liga
- LUČENEC 1:4 (1:1)
• BASKETBAL žiaci a žiačky 8. až 9. ročník
MIMEL: Olinha, Oberman - Rafael, FehéZŠ: zdokonaľovanie techniky v basketbale
rvári, Brunovský, Keszi, Ricardo, Meszáros, • CVČ-ky dopoludnie pre mamičky s deťmi
Petík, Matheus, Almeida, Dedezinho. Góly za
na materskej dovolenke: básničky, pesničLC: Ricardo 2, Fehérvári, Matheus.
ky, ukazovačky

Futsalový Mimel Lučenec
v príprave na novú sezónu
LUČENEC - ÚJPEST BUDAPEŠŤ
(MAĎARSKO) 8:0 (4:0)
MIMEL: Oberman, Mikuš, Olinha - Fehérvári, Brunovský, Grcič, Meszáros, Petík,
Rafael, Ricardo, Greško, Dedezinho, Almeida. Góly: Rafael 2, Ricardo 2, Grcić, Greško,
Dedezinho, Almeida.
LUČENEC - REKORD BIELSKO
BIALA 3:3 (2:3)
MIMEL: Olinha, Oberman, Mikuš - Fehérvári, Petík, Meszáros, Keszi, Grcič, Rafael, Matheus, Ricardo, Almeida, Dedezinho.
Góly: Dedezinho, Rafael, Ricardo - Budniak
2, Alex Viana.

BUDÚCE ZÁPASY
30.8.2019 o 19:00: Mimel Lučenec - Lion Car
- LUČENEC 6:2 (5:1)
MIBA Banská Bystrica
MIMEL: Olinha, Oberman, Mikuš, Klema Varta Futsal Liga, I. kolo
- Brunovský, Fehérvári, Petík, Keszi, Meszá- 6.9.2019 o 19:00: Mimel Lučenec - TNF Lions
ros, Matheus, Rafael, Grcič, Ricardo, Dede- Prievidza
zinho, Almeida, Greško. Tréner: Marián Berky.
Góly: Alex Viana 3,Marek, Bondar, Surmiak
text: Ján Šnúrik
- Ricardo, Matheus.
REKORD BIELSKO BIALA (POĽSKO)

Prihláška do záujmových krúžkov je dostupná na www.cvclc.edu.sk.
Ponuka záujmových krúžkov bude priebežne aktualizovaná. V prípade záujmu je
potrebné vyplnenú prihlášku doručiť do
Centra voľného času, Ulica mieru 1702/39
Lučenec do 13.9.2019, telefonický kontakt:
047/4333797

šport | 13

30. august 2019
www.lucenec.sk

Ôsmy ročník matičného
memorandového výstupu na Javor

V roku 1861 začal vychádzať poPri príležitosti 158. výročia
litický časopis Pešťbudínske ve- memorandového zhromaždenia
domosti. Hlásal rovnoprávnosť v Turčianskom Svätom Martine
národov Uhorska a stal sa organi- usporiadal Miestny odbor Matice
zátorom celonárodného memoran- slovenskej v Lučenci 8. ročník tradového zhromaždenia, ktoré bolo dičného matičného memorandov Turčianskom Svätom Martine vého výstupu na Javor. Zúčastnili
6. a 7. júna 1861. Zúčastnilo sa na sa na ňom žiaci ZŠ M. R. Štefánika
ňom do 200 osobností národné- v Lučenci. Cieľom matičného meho života a niekoľkotisícové pub- morandového výstupu je aj podlikum. Prítomní prijali dokument pora regionálnej výchovy, vzťaznámy ako Memorandum národa hu k prírode, turistike. Veríme,
slovenského. Memorandum žia- že na budúci rok sa stretneme na
dalo uznanie slovenského náro- ďalšom ročníku memorandového
da a slovenského jazyka v rámci výstupu na Javor.
uhorského štátu.
text a foto: Jarmila Kalafusová, Miestny odbor Matice slovenskej Lučenec

Mladý florbalový kanonier
Predstavujeme vám mladého
nádejného florbalistu Ľubomíra Ďuríka, ktorého úvod jeho začínajúcej florbalovej kariéry sa
spája s chlapčensko-dievčenskou
florbalovou ligou v Lučenci. V nej
hrával od októbra 2015 do marca 2018. Podarilo sa mu dať 101
gólov v jednej sezóne a 15 gólov
v jednom zápase - takto je stále
rekordérom ligy.
Ľubo sezónu 2018/2019 odohral
za dorastenecký klub DTF Team
Detva Joxers, ktorého chlapci skončili na 3. mieste v regióne Stred. Ľubovi sa podarilo v 10 zápasoch zaznamenať 13 gólov. Súbežne hral
aj za družstvo starších žiakov, kde
sa stal najlepším strelcom regiónu
Stred so 44 presnými zásahmi. Momentálne ukončil štúdium na ZŠ L.
Novomeského v Lučenci. Ako kapitán florbalového družstva dopomohol 8 gólmi spomínanej škole
zvíťaziť na krajskom turnaji najväčšej školskej športovej súťaže floorball SK LIGA pod Urpínom. Kostru
družstva tvorili chlapci zapájajúci sa do chlapčensko-dievčenskej
florbalovej ligy v Lučenci: Alexej

Volejbalový turnaj stredoškolákov
na zdravotníckej škole

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci už dvanástykrát privítala na svojej pôde žiakov z ostatných stredných škôl, aby pokračovala v tradícii volejbalového turnaja. Tento rok sa niesol
v pozmenenom formáte, nakoľko počet dievčenských tímov bol nepostačujúci na otvorenie samotného turnaja pre dievčatá. Tímy sa nakoniec
rozdelili do dvoch trojčlenných skupín, s upozornením, že chlapci museli brať ohľad pri vzájomnom zápase na jemnejšie pohlavie. Napriek
tomu, že mali rozhodcovia právo odobrať chlapcom body pri nadmernom využití sily smeča,
dievčatám ani to nepomohlo. Nálada však bola
výborná a obe strany formát turnaja kvitovali.
V skupine „A“ zvíťazili bez straty setu chlapci zo zdravotníckej školy, v skupine „B“ chlapci

Danyi, Martin Kajtor, Alex Adam
a brankár Martin Švéda - viacnásobný najlepší brankár spomínanej
ligy. V tomto roku sa stihol Ľubo
zúčastniť aj na treťom zraze regionálnych výberov starších žiakov
FINAL FOUR regiónov Bratislava,
Západ, Stred a Východ. Aj tu medzi najlepšími sa mu podarilo dať
tri góly. Prajeme mu pevné zdravie a veľa florbalových úspechov.
Florbalovú ligu v Lučenci finančne podporujú: primátorka
mesta Alexandra Pivková, mesto
Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj,
Parapetrol, Poľovníctvo Hubert,
Autokomplex, Autoškola Gonda
a Sonne Crystal. Týmto im všetkým ďakujeme.
text a foto: Ján Benčo

Záverečná show tanečnej
školy v kine Apollo

Tanečná škola Wanted pod vedením Štefana Chleba už trinástykrát ukončila svoju
sezónu veľkolepou záverečnou show. Diváci možnosť vidieť vystúpia od začiatočníkov
a mierne pokročilých až po pokročilých súťažných tanečníkov. V takmer 80-minútovom
programe vystúpili skupinové choreografie,
duá, freestyle sóla, exhibícia lektorov. Prítomný bol aj hosť, zvolenská kapela M & J SOUL.
Program slávnostne otvoril viceprimátor
mesta Pavol Baculík. Tanečnej škole odoz GBST. Po semifinálových zápasoch sa usku- vzdal poďakovanie za úspešnú reprezentátočnil zápas o 5. miesto, v ktorom po drama- ciu a zviditeľňovanie mesta Lučenec doma
tickom tajbrejku zvíťazili SZŠ dievčatá nad OA i v zahraničí, za podporu a rozvoj tanečného
dievčatami. Pohár o 3. miesto brali chlapci z SPŠ talentu detí a mládeže. Spolu na pódiu účinstavebnej po víťazstve nad chlapcami z obchod- kovalo 140 tanečníkov.
nej akadémie. Finálový zápas dopadol lepšie pre
chlapcov z GBST a na 2. mieste skončili chlapci
zo SZŠ Lučenec.
Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a mestu Lučenec za pridelené finančné prostriedky, ktoré sme použili na materiálne
zabezpečenie a tým mohli zvýšiť kvalitu turnaja,
ktorý prebehol v príjemnej športovej atmosfére.
text a foto: Miroslava Sekulová

text a foto: Štefan Chlebo
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TIPOS III. LIGA STRED

Najvyššia návšteva kola 1075 divákov
bola v derby zápase Lučenec - Fiľakovo 2:1.
4. KOLO, 24.8.2019

3. KOLO, 18.8.2019

1. Martin
2. Fiľakovo
3. Lipt. Hrádok
4. Kalinovo
5. Bánová
6. Kováčová
7. Zvolen 	
8. Námestovo
9. Lučenec
10. Orav. Veselé
11. Rakytovce
12. Krásno
13. Lipt. Štiavnica
14. Čadca
15. Rim. Sobota
16. Žarnovica

5410
5311
4310
5311
4301
5302
5302
5212
5212
5212
5122
5122
5113
5104
5014
5014

20:4 
10:3 
9:3 
6:5 
8:3 
10:7 
5:6 
5:5 
5:7 
5:7 
6:7 
4:8 
7:9 
2:8 
4:10 
1:15 

13
10
10
10
9
9
9
7
7
7
5
5
4
3
1
1

RAKYTOVCE - LUČENEC 1:0 (0:0)
LIPT. ŠTIAVNICA - LUČENEC 0:3 (0:1)
MŠK Novohrad: Grujičić - Keszi, Pipíška,
MŠK Novohrad: Ludha - Keszi, Pipíška,
Hornyák, Lopes, Sarvaš - Môcik (80. Kamen- Hornyák, Sarvaš - Špyrka, Lopes (46. Oláh),
ský), Vilhan, Oláh (46. Hrčák), Radmanović Lipták, Budinský (90. Karkić), Vilhan (80.
Slovnaft Cup
(83. Karkić) - Budinský. Gól: 70. Veselovský. Môcik) - Radmanović. Góly: 18. Budinský, 57.
2. KOLO - 14.8.2019
ŽK: Lopes, Budinský, Vilhan. Rozhodoval: Oláh, 80. Radmanović. ŽK: 32. Adam Klačko.
HAJNÁČKA - LUČENEC 3:4 (2:3)
Ľubomír Belko. Divákov: 200.
Rozhodoval: Ladislav Šlapka. Divákov: 150.
MŠK Novohrad: Grujičić - Sarvaš, PipíšV Rakytovciach mohlo byť už po dvadsiatich
Miroslav Kéri (tréner, MŠK Novohrad):
ka,
Kamenský (51. Hornyák), Keszi - Radmaminútach „vymaľované“. Keby bol Vilhan
„Chlapci boli ochotní behať, tvoriť samo- nović, Môcik, Oláh, Budinský, Hrčák (64. Vepremenil pokutový kop, Keszi z tutovky
statné nájazdy. Hrali výborne. Ďakujem im selka) - Karkić (74. Vilhan). Góly: 28. Genský,
trafil do brány a Oláh svoj nájazd premenil,
za víťazstvo.“
31. Illéš, 50. Šťavina (z 11 m) - 9. a 18. Oláh,
mohol Lučenec viesť. No, keďže platí staré
20. Pipíška (z 11 m), 84. Sarvaš. ŽK: 23. Teznáme nedáš dostaneš, domáci po štandardke
lek, 59. Pipíška, 90. Oláh. Rozhodoval: Le2.
KOLO,
10.8.2019
v druhom polčase nezaváhali a postarali sa tak
gíň.
Divákov: 200.
o prvé víťazstvo nováčika v 3. lige.
LUČENEC - FIĽAKOVO 2:1 (0:0)
Miroslav Sarvaš (kapitán, MŠK Novohrad):
MŠK Novohrad: Grujičić - Keszi, Pipíška,
„Opäť sme do zápasu vstupovali s cieľom zvíJenat, Sarvaš - Hrnčiar (71. Môcik), Špyrka,
5. KOLO, 21.8.2019
ťaziť a postúpiť do ďalšieho kola Slovnaft cupu,
Ďatko, Budinský (89. Hornyák), Berky (62.
LUČENEC - KR. NAD KYSUCOU 0:0
v ktorom sa stretneme s Komárnom, čo nás
Radmanović) - Vondryska. FTC: Páriš - BaMŠK Novohrad: Grujičić - Keszi, Pipíška,
hnalo vpred. Zápas sa od začiatku vyvíjal v náš
lázs, Lovyniuk (62. Rubint), Fajd (66. Lazsík)
Hornyák, Sarvaš - Môcik (82. Hrčák), Lopes
prospech. V úvode sme vyhrávali 2:0, ale agre- Köböl, Urbančok, Janković, Daško, Kovanič,
(53. Radmanović), Budinský, Vilhan (53. Oláh),
sívny super nás svojou hrou prinútil k zbytočPüšpöky - Jass (46. Strniša). Góly: 55. VondVondryska (72. Karkić) - Trapanovski (64.
ným chybám a skorigoval stav na 2:2. Pre doryska, 76. Radmanović - 84. Kovanič. ŽK: 81.
Veselka). ŽK: 39. Tomáš Ševčík. Rozhodoval:
mácich to bol impulz a dostali sa na koňa. Na
Keszi, 14. Urbančok, 43. Daško, 80. BudinJakub Faber. Divákov: 100 divákov.
malom premočenom ihrisku sme zvádzali boj
ský, 78. Püšpöky. ČK: 90. Köböl. RozhodoLučenčania nastúpili v predohrávke
o každú loptu. Zápas sa nám podarilo dotiahval: Kamil Horváth. Divákov: 1075!
5. kola v stredu 21. augusta už s uzdraveným
nuť do víťazného konca.“
Miroslav Kéri (tréner, MŠK Novohrad):
Milanom Vihlanom, ako aj novými hráčmi:
„V prvom rade som prekvapený návštevou.
34-ročným Brazílčanom Leandrom Silvom
Veď toľko priaznivcov nie je vidieť ani v druhej
Lopesom (Ghajnsielem FC/Malta) a 20-ročným
lige. Atmosféra na tribúnach bola výborná aj
reprezentantom do 21 rokov Macedónčanom
vďaka fiľakovským divákom. Taktiež som milo
Kristijanom Trapanovskim (SK Slavia Praha prekvapený výkonom oboch tímom. Je to vysoFotbal, FK Železiarne Podbrezová). Po slabom
ká úroveň 3. ligy. Priebeh zápasu sme takticvýkone nakoniec odchádzali z ihriska po
ky zvládli a mali sme ho pod kontrolou. Hrali
bezgólovej remíze aspoň s jedným bodom!
sme so zabezpečenou obranou a trpezlivo sme
vyčkávali na brejky. Napokon sa nám dva aj
Miroslav Kéri (tréner, MŠK Novohrad):
vydarili a ďalšie šance sme nepremenili. Bran„Dnes to bola čistá katastrofa. Nehrali sme
kár hostí Páriš mal viac práce.
dobre, v prvom polčase sme vôbec nehrali
Okamih tesne po druhom góle Lučenčanov
svoju hru. Všetko sme nakopávali, nemali sme
do siete Fiľakova, zľava Jozef Špyrka,
BUDÚCI
PROGRAM
kombinácie. Po prestávke sme boli síce aktívnejší,
Samuel Jenat, Nemanja Radvanović,
8.9.2019
o
15:30:
Žarnovica
Lučenec
no nemali sme ani gólovú šancu, nevystrelili
Samuel Ďatko, Adam Keszi a Viktor
14.9.2019
o
15:30:
Lučenec
Oravské
Veselé
sme na bránu. Neriešili sme štandardné situácie.
Vondryska.
Nemám ani koho pochváliť. Bolo to úplne zle.
SLOVENSKÝ POHÁR 3. KOLO
Výkon chlapcov sa nedá porovnať s výkonom
11.9.2019 o 16:00:
v Liptovskej Štiavnici. Na Krásno musíme
text: Ján Šnúrik foto: Oscar Lopez Loosvelt
MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno
zabudnúť a pripraviť sa na Rakytovce.“
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V pekelnej horúčave padol účastnícky
rekord podujatia
Tesne po slávnostnom otvorení 4. ročníka
Medzinárodného Novohradského Maratónu viceprimátormi družobných miest Zoltánom Dánielom a Pavlom Baculíkom na námestí v maďarskom Šalgotariáne vybehlo na
novú trať Šalgotarián - Šiatorská Bukovinka - Radzovce - Čakanovce - Ratka - Horná
Bába - Trebeľovce - Rapovce - Lučenec/Námestie republiky 18 štafiet (4 pretekári tvoria štafetu) a 29 individuálnych maratóncov,
VÝSLEDKY ŠTAFETY
aby v krásnom slnečnom počasí pokorili trať
Kategória ženy: 1. Ildikó Pappová/Viktória
dlhú 42 195 metrov.
Magová/Júlia Goldmannová/Fruszina Magová,
Na štart sa v sobotu 24. augusta 2019 po- Maďarsko, 3:02:55, 4. Andrea Bendeová/Restavilo spoločne s členmi štafiet rekordných gina Lakatošová/Viera Nováková/Eliška Kol101 pretekárov z Maďarska, Českej republi- lárová, BEŽCI Lučenec, 4:00:26.
ky a Slovenska!
Kategória muži: 1. Balázs Szurok/Lukácsi/
András Bartko/Kedves, Zenit SE (Maďarsko),
VÝSLEDKY MARATÓN
2:38:49, 3. Dušan Daniš/Tomáš Cerovský/
Kategória muži 18-39 rokov: 1. Gabriel Kele- Vladimír Zdechovan/Adrian Kiapeš, BEŽCI
men, Popi Klub OŠK Radzovce, 73G, 3:43:42. Lučenec, 2:51:14.
Kategória muži+ženy: 1. Jaroslav Strmý/
Kategória muži 40-49: 1. Szabolcz Beda,
Miroslav Krištof/Lukáš Krištof/Blanka DoSashegey Gepardok (Maďarsko) 2:46:16.
Kategória muži 50-59: 1. János Zabari, TFSE bošová, BK Slávia Veľký Krtíš, 3:15:45, 2. Pavel Pračko/Lenka Kvaková/Milan Filčík/MarŠalgotarián (Maďarsko), 3:08:06.
Kategória ženy 18-39 rokov: 1. Lilla Fenyve- ta Filčíková, IPA Lučenec, 3:52:15
„Prvé dva ročníky sme štartovali v Lučenci a ďalsi Riedlingemé, Cegléd (Maďarsko), 4:13:00.
Kategória ženy od 40 rokov: 1. Danka Jen- šie dva už v Šalgotariáne. Verím, že naše spoločné rozhodnutie bolo správne. Tohto ročníka
drichovská, TTTrend, 4:34:24.

sa zúčastnilo o takmer polovicu viac pretekárov
ako vlani. Moja vďaka patrí všetkým sponzorom
a usporiadateľom, ktorí svoj voľný čas využili organizovaním nášho spoločného maratónu.
Prešiel som si všetky občerstvovačky (každých
5 km, poz. red.) a miesta striedania štafiet. Všetko prebehlo hladko. Vďaka patrí okrem iného
dobrovoľným hasičom v oboch mestách a obciach, príslušníkom štátnej polície v Šalgotariáne, Lučenci a príslušníkom Mestskej polície
v Lučenci,“ povedal Pavol Baculík.
Maratón organizovali: mesto Lučenec a OZ
Novohrad Lučenec, mesto Šalgotarián za prispenia starostov, dobrovoľných hasičov a policajtov všetkých obcí, cez ktoré bežci bežali.
MNM sa organizoval v rámci VII. Lučenského hodovania.
text a foto: Ján Šnúrik

Michal Nagy získal titul majstra sveta,
jeho brat Marek bronzový!
Slovensko získalo titul majstra sveta. Postaral sa o to mladý jazdec
lučeneckého klubu NovoCK Trial Michal Nagy. Ten bol spolu s bratom
Marekom súčasťou slovenskej reprezentácie na bike-trialových majstrovstvách sveta v českom Kramolíne u Nepomuku (14. - 17. 8.). Slováci okrem zlata priniesli domov aj cenný bronz.
ROZHODOL JEDEN BOD
Bratia Nagyovci začali svoje
boje na šampionáte stredajšími
jazdami. Štartovali vo svojich kategóriách - Marek v benjaminoch,
Michal v poussinoch. Čakalo ich
osem sekcií v dvoch kolách.
„Marek mal v kategórii trialovú
špicu z Česka, Anglicka a Španielska. V stredu mu trochu nepriala
šťastena. Tak ako Michal o jeden
bod vyhral, tak Marekovi o jeden
bod ušla debna. Napriek tomu bol
jeho výkon na prírodných prekážkach veľmi dobrý,“ povedala Daniela Tršková, prezidentka NovoCK
Trial Lučenec. Chlapcov po voľnom štvrtku čakali piatkové jazdy,

ktoré mali o všetkom rozhodnúť.
Pozornosť smerovala k Michalovi, ktorý mohol bezchybným
výkonom potvrdiť výsledok zo
stredy a získať zlato. Deväťročný
trialista výkon zo stredy zopakoval, všetkých súperov nechal za
sebou a suverénne sa stal majstrom sveta.
Jeho brat Marek nezaostal
a v piatok jazdil výrazne lepšie,
hoci mu z jazdeckej pohody ukrojil silný dážď a mokré prekážky. Odhodlaný pretekár prišiel po
dojazdení za trénerom so slzami
radosti za druhé miesto. V konečnom zúčtovaní mu to prinieslo bronz.

ani na strane mladých jazdcov. „MysTREBA NOVÚ POLIČKU
„Do Česka sme cestovali s cieľom lel som si, že v piatok budem tretí,
umiestniť sa v svetovej päťke. Je to čo by mi vyhovovalo. Jeden môj súvýsledok celého klubu a šesťročnej per však pohorel pred koncom kola
driny, sĺz, odriekania a mozoľov. a o jeden bod som ho porazil. Tým
Chalani boli perfektní a sme na nich pádom som si poistil bronzovú priečhrdí,“ skonštatoval Štefan Nagy, ku. Plakal som od šťastia,“ opísal
tréner NovoCK Trial a šéf sloven- dvanásťročný Marek Nagy.
skej odnože cyklotrialu.
zdroj: NovoCK Trial
Spokojnosť, samozrejme, nechýba
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28.9. LUČENEC
18:00 KINO APOLLO
CK Rimavská Sobota
Občianske združenie-Novohrad
Haličské občianske združenie
OZ pre rozvoj BB kraja - Náš Domov - BBSK.

Merida road cup 2019

BUDAPEŠŤ
BRATISLAVA
VIEDEŇ
PRAHA

AIRPORT TRANSFER

T-TAXI
0917 040 888

1.9.2019

Cyklistika
pre všetkých

10:00

VÁ S P O Z Ý VA J Ú

KOŠICE
POPRAD
SLIAČ

NAJLACNEJŠIA DOPRAVA NA LETISKÁ V EURÓPE

Dĺžka okruhu
cca 27 km okruh je prejazdný

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.

výstava
fotografií
a masiek
PETER MURÍN

vernisáž:
13.09.2019
piatok o 17:00
vstup voľný

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

SÚKROMNÉ
GYMNÁZIUM
LUČENEC

Š TÁT N Y A R C H Í V
B . B . - P R AC OV I S KO
ARCHÍV LUČENEC

Vá s
pozývajú
adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

Cesta
neznáma III.
TVORILI TVÁR LUČENCA
venované architektom a staviteľom
židovského pôvodu v Lučenci
K UCTENIU PAMIATKY
LUČENECKÝCH
ŽIDOVSKÝCH RODÍN
pri príležitosti dňa obetí
holokaustu a rasového násilia

Podujatie vyvrcholí
koncertom hudobného dua

Zulfizar Zázrivá (klavír)
a Daniela Szeghő (cello)

8. 9.2019 – 14:00

13. 9.2019

KarneWALL

25.10.2019

PL2019/21

