Ani dnes nezabúdame na utrpenie vojny a už 68 rokov si pripomíname tento významný deň
položením kytíc a vencov vďaky k
pamätníku padlých na ulici J. Kármána, k pamätníku rumunských
hrdinov a pamätníku padlých v
mestskom parku.
V pondelok 14. januára sa pri
pamätníku padlých na ulici Kármána zišlo niekoľko desiatok Lučenčanov, aby si pripomenuli 68.
výročie oslobodenia nášho mesta.
Boli medzi nimi pamätníci - priami účastníci bojov, ale aj mládež
a deti, ktorí o II. svetovej vojne a
ukrutnosti a tyranii nepriateľa vedia len z učiva dejepisu, či rozprávania tých, ktorí tieto zverstvá zažili na vlastnej koži. Účastníkom
pietnej spomienky sa prihovorila primátorka Lučenca Alexandra
Pivková: „Uplynulo 68 rokov od
chvíle, čo dlho očakávané slovo mier naplnilo radosťou srdcia Lučenčanov. Na prelome ro-

68. výročie oslobodenia
mesta Lučenec
Do kroniky smutných dejín sa II. svetová vojna zapísala svojou tyraniou, keď človek človeku sa nepriateľom stal. Na strane jednej stál agresor, ktorý so zbraňou v ruke nás chcel obrať o náš domov,
našu vlasť a slobodu. Na strane druhej stál priateľ, ktorý bojoval za našu slobodu. Pre Lučenec a
Lučenčanov sa dňom slobody stal 14. január 1945.
kov 1944 - 1945 prežívalo naše
mesto najdramatickejšie obdobie
svojich dejín, strašnú a krutú vojnu, ktorá za sebou zanechala milióny mŕtvych i ranených, rozvaliny, utrpenie a žiaľ. Každá vojna
je vo svojej podstate nezmyselná,

pretože najviac bolesti a utrpenia prináša práve nevinným ľuďom. Dlhoočakávané víťazstvo
nad fašizmom, to nie je len historická udalosť, ale aj množstvo
ľudských osudov a hrdinstiev.
Dnes si pripomíname tieto uda-

losti - 68. výročie oslobodenia
nášho mesta od nacizmu, práve
pred 68. rokmi dostali naši obyvatelia šancu na nový začiatok.
Dnes sme sa zišli tu - pred pomníkom padlých, aby sme si uctili
obetu všetkých statočných mu-

žov a žien, ktorí darovali to najcennejšie - vlastný život, aby po
rokoch neistoty a hrôz priniesli
do nášho mesta koniec vojnového stavu. Vzdajme teda vďaku
a úctu všetkým, ktorých svedectvá sú najlepším dôkazom ne-

zmyselnosti akéhokoľvek násilia
pre nové generácie. Česť ich pamiatke. Vďaka všetkým, ktorí aj v
dnešných časoch nasadzujú svoje životy pri obrane demokracie,
slobody a mieru. Vážené dámy a
páni, vážení hostia, milí spoluobčania, ďakujem Vám všetkým, že
ste svojou prítomnosťou prejavili všetkým hrdinom, ale aj ďalším
spoluobčanom svoju vďačnosť,
úctu a tichú spomienku.“
Pri jej slovách si hlavne seniori,
ktorí II. svetovú vojnu prežili, zaspomínali na roky utrpenia, hladu, bolesti a krutých bojov. Je ich
každým rokom menej. S nimi odchádzajú aj ich svedectvá. Aj preto sa historik Jozef Drenko snažil
čo najvernejšie zachytiť fakty a atmosféru bojov v našom meste a
okolí. Študoval archívy a zbieral
záznamy.
POKRAČOVANIE NA 2. STRANE
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Povinnosť čistiť a posýpať chodníky pred
nehnuteľnosťami majú ich vlastníci ...
V priebehu uplynulých piatich dní napadlo v Lučenci viac ako 20 cm snehu. Väčšie problémy ako samotná
snehová prikrývka spôsobila v uliciach a lučeneckých cestách poľadovica, za vznik ktorej vďačíme príchodu mrazov. Takmer okamžite po
mrazoch prišlo krátkodobé oteplenie
a v pondelok nepretržitý dážď, a tak
to potom na chodníkoch a uliciach
mesta vyzeralo.
Mesto má v súčasnosti k dispozícii
spolu štyri kusy sypačov (dva na chodníky a dva na cesty), ktoré solia, päť

kusov mechanizmov na zabezpečenie
zimnej údržby, šesť kusov traktorov s
pluhom, ktoré odhŕňajú sneh. Podľa
našich informácií bola v týchto dňoch
technika v teréne. Prechody pre chodcov a autobusové zastávky boli čistené
strojne a dočisťované aktivačnými pracovníkmi.
Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.
04/2011 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec, ktoré sa týka čistenia, resp. odstraňovania
snehu a poľadovice z chodníkov, „sú
právnické a fyzické osoby, ktoré spra-

vujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj majitelia rodinných
domov, povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, ako aj
schody po celej šírke chodníka, keď nie
je chodník, tak pás široký 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku
chôdzi, bol riadne, včas a v potrebnom
rozsahu čistený.“
Veľmi dôležitou súčasťou nariadenia mesta, na ktorú sa často zabúda, je
povinnosť čistenia chodníkov pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné
zabezpečiť právnické alebo fyzické osoby, ktoré ich vlastnia alebo užívajú. Po-

čas zimného obdobia sú osoby povinné
odstrániť z chodníka sneh a poľadovicu,
resp. posypať ho vhodnou hmotou, ktorá zdrsňuje námrazu alebo ľad. Zhrňovať
sneh na vozovku je zakázané. Hromady
snehu nie je možné tvoriť na miestach,
ktoré musia ostať voľné, a to najmä na
vstupoch do jazdnej dráhy v mieste prechodu, staniciach dopravných prostriedkov a na vjazdoch do domov.
Treba však dodať, že poverení pracovníci a mestskí policajti majú právomoc kontrolovať vykonávanie nariadení
ohľadom čistenia na základe zápisu z
- jš obhliadky.

68. výročie oslobodenia mesta Lučenec
DOKONČENIE Z 2. STRANY

Vyberáme z faktov, ktoré o oslobodení
Lučenca zozbieral Jozef Drenko:
n 7. októbra 1944 v Lučenci bola už
jednotka nemeckých vojakov v počte 300,
4 malé tanky, 2 malé obrnené vozidlá, 3
štvortonové nákladné autá.
n 13. októbra 1944 do Lučenca prišlo asi 15 nemeckých tankov (údajne aj 4
Tigre) sústredili sa v okolí vyše 2 000 nemeckých vojakov 18-tej SS z divízie Horst
Wessel s cieľom obrany Lučenca pred nastupujúcou sovietskou armádou.
n Po delostreleckej a leteckej príprave útoku sovietskej armády vedenej na
obranný systém nepriateľa na severných
brehoch rieky Ipeľ, začali sa 12. januára
1945 prepravovať cez rieku prvosledové
jednotky 35. streleckého zboru a 27. armády gen. pluk. Trofimenka. Dochádzalo
tu k častým bojom zblízka s nemeckými
vojskami. Hlavnou príčinou odporu nemeckej pešej divízie brániacich lučenecký priestor bola skutočnosť, že Lučenec

bol dôležitou križovatkou cestných a železničných komunikácií.
n Rozhodujúci prínos pre priame oslobodenie Lučenca priniesla strelecká divízia pod vedením mjr. Merenkova, ktorá sa
13. januára 1945 ako prvá prebojovala od
Opatovej k Lučencu. Kritický moment boja
nastal okolo obeda 14. januára. Cenné informácie o rozmiestnení delostreleckých a
mínometných batérií nepriateľa na severozápadnom okraji Lučenca získali sovietski
velitelia od slovenských obyvateľov mesta.
Večer 14. januára 1945 bol už Lučenec pevne v rukách sovietskych a rumunských jednotiek. V II. svetovej vojne padli početní vojaci aj z Lučenca a okolia. V koncentračných
táboroch zahynulo 728 občanov (podľa
novších údajov len z Lučenca zahynulo počas Holokaustu 1053 Židov), pri prechode
frontu padlo 74, v SNP 8, nezvestní občania
38, mimo územia ČSR padlo 127 občanov
Lučenca. Priamo pri oslobodzovaní mesta Lučenec padlo 146 sovietskych vojakov,
196 Rumunov, 55 Maďarov a 165 nemec- JŠ a MH kých vojakov.
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V Lučenci vraj

niekto porozhadzoval
otrávené návnady ...
Zrejme niekto cielene
podáva otravu psom
Veterinári aj psičkári sú v
strehu. Počas dvoch týždňov
tam náhle uhynulo niekoľko asi
zdravých psov. Na niektorých
miestach po zasnežených trávnikoch pred panelákmi na Rúbanisku, v areáli vodnej nádrže
Ľadovo a dokonca aj v Mestskom parku sa našli návnady

niečím na Rúbanisku a možno aj niekde inde. Neviem, nič
konkrétne som ho nevidela
zjesť. Bolo to ukrutne rýchle, nie ako bežný jed na potkany, lebo môj mladý zdravý
a silný pes prežil už aj horšie veci. Toto bolo skutočne
odporné svinstvo. Chápem
bezmocných ľudí, ktorí nevedia nič iné urobiť, len sa prizerať tak, ako som musela ja
hľadieť na môjho psíka, ako

Ilustračné foto.
v mäse pohodenom v snehu.
Vo vnútri boli črepiny a drvina.
Psy v meste Lučenec sú v ohrození. Informácie o počte uhynutých psov sa medzi obyvateľmi
rôznia. Niektorí hovoria, že ich
je až desať, iní tvrdia, že uhynutých psíkov je menej. Zdravotné
problémy však malo podľa diskusie na sociálnej sieti v našom
meste viac zvierat.
Ako sme sa dozvedeli od
veterinárneho lekára Jaroslava Čermáka, túto informáciu
nám nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Podľa jeho slov ošetrovali troch psov, z ktorých dvaja
sa po nasadení infúzií z najhoršieho dostali, a žiaľ, tretí
údajnú otravu už neprežil. Ďalší majiteľ so svojim psom prišiel už neskoro.
l

l

l

„Jeden čo neprežil, bol
môj Canis. Áno, otrávil sa

sa trápi a umiera mi v náručí.
Neprajem to nikomu. Rada by
som pomohla, ale fakt jediná
pomoc, ktorú môžem poskytnú je upozornenie pre rodičov detí a psičkárov, dávajte si obrovský pozor na svoje
lásky, pretože ja som to asi
nedostriehla dokonale a o tú
svoju jedinú lásku som prišla,“ napísala na sociálnu sieť
Katarína Kamenská.
l

l

l

Počas týchto dní sme oslovili aj Mestskú políciu a ako nás
informoval náčelník Ján Tuček,
do dnešného dňa (streda 16.
januára, pozn. red.) nebol na
Mestskú políciu v Lučenci nahlásený žiadny prípad uhynutia psíka, no polícia po dohode
s Mestom Lučenec informovala obyvateľov Rúbaniska o tom,
že majitelia psov by mali zabezpečiť pri prechádzkach a ven-

čení svojich miláčikov ochranný košík.
Ako sa návnada - látka dostala na zasnežené chodníky,
zatiaľ nikto nevie. Ochranári to
už ale nenechajú len tak. Celú
vec v stredu ohlásili polícii a tá
prišla na miesto odobrať vzorky.
Strašiakom pre
majiteľov je otrava
Môže byť spôsobená buď
tým, že pes zožerie nejakú
otravu prichystanú pre hlodavce alebo zožratím otravy, ktorú
niekto prichystá pre psy. Takisto aj zožratím toho, čo pre
neho nie je určené a dostane
sa k tomu. Prejavuje sa prudkým zvracaním, hnačkami,
nervozitou, nechutenstvom,
citlivosťou na dotyk, dýchacie ťažkosti, zvýšená potreba
príjmu vody alebo naopak, odmietanie vody, chvenie, kóma,
epileptický záchvat, kolísanie
teploty a podobne. Príznakov
je veľmi veľa, diagnóza jediná
- otrava.
Aby ste si nemysleli, že psa
môže otráviť iba nepríjemná
susedka - často majitelia podávajú svojim psom potraviny,
ktoré sú pre nich toxické. K takým patrí čokoláda, soľ, kakao
a tiež ďalšie veci, nachádzajúce sa bežne v našej domácnosti ako saponáty, čistiace
prostriedky atď. Tie sa psom
samozrejme bežne nepodávajú, ale môžu sa k nim dostať,
preto by mali byť zabezpečené
najlepšie v nejakej skrinke, ktorú pes v nijakom prípade neotvorí. Dajte si tú námahu - ide
predsa o Vášho miláčika.
Podozrenie
na otravu ...
Ak máme podozrenie na
otravu, najlepšie, čo môžeme
urobiť, je vyvolať zvracanie. Po
tomto prvotnom zásahu, prvej
pomoci, ihneď navštívte veteri- JŠ a Internet nára.

Nelegálne pálenice
v okrese Lučenec
Pálenie alkoholu v legálnych páleniciach nášho regiónu prebieha v plnom prúde. V okrese Lučenec eviduje Colný úrad Banská
Bystrica tri liehovarnícke závody na pestovateľské pálenie ovocia,
ktoré sú pod dohľadom správcu dane, ktorým je Colný úrad Banská Bystrica.
Okrem legálnych pestovateľských páleníc ovocia sa colníci Stanice colného úradu Lučenec, v rámci svojich kompetencií, stretávajú aj s prípadmi nepovolenej výroby liehu, a aj s prípadmi prechovávania nelegálneho zariadenia na výrobu liehu.
Za posledných päť rokov sa colníkom Stanice colného úradu Lučenec podarilo odhaliť 38 prípadov nelegálneho prechovávania zariadení na výrobu liehu a boli zabezpečené stovky litrov liehu vyrobeného bez príslušných povolení.
Okrem fiškálnych záujmov Slovenskej republiky, vo forme riadnych platieb spotrebnej dane z liehu, netreba zabudnúť aj na
ochranu života a zdravia obyvateľov nášho regiónu, ktorí sa s nelegálne vyrobeným alkoholom môžu dostať do styku.
Mementom sú nedávne prípady tzv. pančovaného alkoholu v susedných Čechách. Finančná správa SR, prostredníctvom colníkov
Pobočky a aj Stanice colného úradu Lučenec, dohliada nad legálnou výrobou liehu v pestovateľských páleniciach ovocia s cieľom
chrániť finančné záujmy štátu a aj zabrániť výrobe liehu, ktorý by
mohol obsahovať látky ohrozujúce zdravie ľudí.
Medzi odhalenými prípadmi nepovolenej výroby liehu a prechovávania zariadenia na výrobu liehu bolo množstvo kurióznych typov zariadení, ktoré v sebe síce zahŕňajú remeselnú zručnosť ľudí,
ktorí tieto zariadenia vyhotovili, ale rozhodne sa nejedná o zariadenia, ktorých výsledným produktom je zdravie nepoškodzujúci lieh.
Jozef Oravec, vedúci SCÚ Lučenec
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Ohnivý mestský ples
Možno korene tejto záľuby
siahajú už do detstva, keď
sme snívali o krásnych princezničkovských šatách, v ktorých vstúpime do miestnosti a
v tom momente na nás padnú
obdivné pohľady prítomných.
Nebolo tomu inak ani na tohtoročnom mestskom reprezentačnom plese. Mesto aj tohto
roku pokračovalo v tradícii a
zorganizovalo ples za pomoci
firiem, spoločností, podnikateľov, fyzických osôb, výťažku zo
vstupného i tomboly. Dámy na
plese volili najmä čiernu, červenú, bielu a zelenú farbu, bol
omnoho viac farebnejší ako napríklad minulý rok.
Tohtoročnú plesovú sezónu
otvorili 12. januára prestížnym
Plesom v bratislavskej opere a v
ten istý deň aj reprezentačným
mestským plesom v lučeneckej Redute. Aj keď mali niektoré
slovenské celebrity i osobnosti
pozvánku na otvorenie sezóny
do bratislavského Plesu v opere, odmietli ho. Plesali však tiež,
a to poriadne v Dvorane Reduty, na ohnivom mestskom plese.
Keďže sa ples niesol v znamení ohňa, hneď prvé vystúpenie
zaujalo prítomných hostí ohnivou show Flagrans Saltatio. Po
nich vystúpili takmer profesionáli s latinsko-americkou choreografiou z domácej Tanečnej
školy Dance Attak a presne o
pol ôsmej vyzvala Adela so Sajfom primátorku Alexandru Pivkovú s manželom na prednesenie príhovoru s prípitkom. Po
valčíkovom primátorskom tanci

Ples je jednou z najdôležitejších spoločenských udalostí roka. Hlavne v našich očiach
sa objaví nehasnúci plamienok, keď si predstavíme tú krásnu róbu, ktorú si máme dať
na seba.
hrala do tanca hudobná formácia Jazz Brothers. Neskôr sa
publiku predstavil mladý operný
spevák z Lučenca Martin Morháč a do polnoci sa na pódiu
v Redute predviedol džezmen,
spevák a skladateľ Peter Lipa
so svojou skupinou Band.
„Lučenec je podľa mňa hudobnícke mesto. Máte tu množstvo vynikajúcich hudobníkov.
Veď tu organizujete jazzové
koncerty a dokonca aj festivaly. Ja do Lučenca rád chodím
nielen za priateľmi a hudobníkmi, ale aj kvôli tomu, že mám
z vášho mesta manželku. Na
mestský ples sme sa pripravovali tak, aby si mohli hostia
schuti na moje pesničky zatancovať,“ povedala legenda jazzového sveta Peter Lipa, ktorý
svoje vystúpenie na plese otvoril skladbou - Páni v najlepších
rokoch.
A kto chcel zažiť fantastickú atmosféru 60. rokov na
vlastnej koži so skupinou The
Backwards s najväčšími hitmi
legendárnych The Beatles, ten
musel ostať na tanečnom parkete až do žrebovania tomboly. Počas plesového podujatia
sa nestratil ani DJ Vacko, ktorý
vhodne dopĺňal už spomínané

hudobné skupiny.
Vychytenou bola už moderátorská dvojica Adela a Sajfa.
„Lučencu som dala prednosť
pred Plesom v opere preto, lebo
nám so Sajfom prišla pozvánka
oveľa skôr,“ tvrdí Adela Banášová. „Je to štandardný postup,
že idem k tomu, kto ma osloví prvý a kšefty sa kvôli tomu
predsa nerušia, aj keď bol dnes
Ples v opere,“ prízvukuje moderátorka, ktorej robil aj v Lučenci spoločnosť jej priateľ a
tanečník Peter Modrovský.
Nechýbali ani Schuster, Kováčik i Fischer. „Lučenec je
kultúrne, historické mesto, kde
sa stretlo niekoľko kultúr. Málokto, kto týmto mestom prechádzal, vie, akú významnú
úlohu Lučenec zohral aj v histórii. Historicky ma Lučenec
zaujíma možno preto, že sa tu
stretla slovenská aj maďarská
kultúra, narodili sa tu významní ľudia, či v oblasti literatúry,
športu alebo podnikateľstva.
Viem, že v dnešných podmienkach sa ťažko rozvíja, ale treba
robiť všetko pre to, aby sme robili podmienky pre dobrý život.
Vedel som, že bude v Lučenci
ples. Pani primátorka ma opäť
pozvala a tak som tu. Cítim sa

tu vynikajúco,“ povedal exprezident Slovenskej republiky
Rudolf Schuster, ktorý si počas
plesu zakúpil 100 kusov tombolových lístkov, a tie neskôr
venoval svojim priateľom a niektorým organizátorom plesu!
„Dnes sa koná aj Ples v opere a možno si väčšina Slovákov
myslela, že pôjdeme práve tam,
ale my sme sa rozhodli pre ples
v Lučenci. Raz som bol na Plese v opere, a stačilo mi. Veľmi
si vážim, že nás pani primátorka pozvala sem do Lučenca,
lebo mám rád aj takéto plesy v
menších mestách. Dúfam, že o

5

rok sa tu objavím opäť,“ povedal šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Ten venoval do tomboly krásny biely
dres Mareka Hamšíka a futbalovú loptu s podpismi hráčov
slovenskej reprezentácie.
„Som veľmi rád, že som mohol prísť na osobné pozvanie
pani primátorky do Lučenca.
Veď som bol vo vašom meste naposledy pred 50-timi rokmi, ešte ako športovec v drese
Bratislavského Slovana. Hrali
sme proti Lučencu a dodnes si
pamätám, že v domácom drese sa objavil vynikajúci futbalový talent Jozef Kostíni. Mne
sa na tomto reprezentačnom
mestskom plese ohromne páči.
Mám rád domáce prostredie a
organizátori plesu to pripravili presne tak, ako by to na plesoch malo vyzerať. Je tu dobrá nálada a bavíme sa s mojim
tenisovým kolegom Rudolfom
Schusterom výborne,“ povedal
známy slovenský kardiológ Viliam Fischer.
Mesto Lučenec ďakuje za
finančný príspevok spoločnostiam: Mestské lesy s.r.o.
Lučenec, Spool a.s. Lučenec,
Svoma s.r.o. Lučenec, Inmedia spol. s r.o., Slovenská autobusová doprava Lučenec
a.s., Cora Geo s.r.o., EcoFemina s.r.o. Lučenec, Datex Lučenec s.r.o.
Mesto Lučenec tiež ďakuje
za vecnú podporu spoločnostiam, živnostníkom, fyzickým i
právnickým osobám a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k organizácii Mestské- JŠ ho plesu.
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Cyrilometodiáda

Novohradská knižnica vyhlasuje súťaž záujmových a prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa čitateľov a Kráľa pisateľov Novohradskej knižnice.
Súťaž: Kráľ čitateľov
Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať čitateľské aktivity mladej generácie. Ocenenie
najaktívnejšieho čitateľa knižnice v duchu odkazu sv. Cyrila
a Metoda, ktorí na naše územie priniesli reč a písmo, čím
položili základy pre rozvoj kultúry a vzdelanosti slovenského
národa. Chceli by sme motivovať mladú generáciu k čítaniu,
posilňovať ich vzdelanostnú a
kultúrnu úroveň. Kritériá výberu kráľa čitateľov: najviac prečítaných kníh zaevidovaných
prezenčne/absenčne z fondu
Novohradskej knižnice v termíne do 20. 4. 2013. Veková kategória do 15 rokov. Víťazi postupujú do krajského kola.

Súťaž: Kráľ pisateľov
Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu mladej generácie regiónu. Podporovať a
oceňovať prácu s písaným slovom a položiť kultúrne základy
slovenského národa. Posilňovať hrdosť a národné povedomie mladých ľudí. Súťaž má
dve kolá: regionálne a krajské. Regionálne kolo: slávnostné vyhodnotenie regionálnych
víťazov v apríli 2013 v Novohradskej knižnici. Krajské kolo:
víťazi regionálneho kola postupujú do krajského kola súťaže,
ktorého slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v mesiaci jún
2013 na Krajskom festivale záujmových a prezentačných ak-

tivít - Cyrilometodiáda za účasti predsedu BBSK vo Zvolene.
Kritériá výberu Kráľa pisateľov:
Literárne práce pisatelia alebo školské zariadenia zašlú do
Novohradskej knižnice, J. Kármána č, 2, 984 01 Lučenec v
termíne do 20. 4. 2013 na adresu: sluzby@nklc.sk alebo
ekonomika@nklc.sk v počte
kópií 1 ks. Jeden pisateľ zašle najviac 2 ks práce. Odborná komisia ich následne posúdi a vyhodnotí. Víťazi postupujú
do krajského kola.
Novohradská knižnica vám
vopred ďakuje za zapojenie sa
a účasť v projekte Cyrilometodiáda. Želáme vám veľa úspechov.
Daša Filčíková, riaditeľka NK

Geologická exkurzia žiakov
8. ročníka do Banskej Štiavnice

CIGÁNI IDÚ
DO VOLIEB

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili geologickej exkurzie v
Banskej Štiavnici. Jej cieľom
bolo navštíviť štôlňu Bartolomej, Banské múzeum Kammerhof a spestriť si tak hodiny biológie a chémie. Prvou
zastávkou bolo banícke múzeum Kammerhof - prvej baníckej
školy v Európe. Výklad bol veľmi
zaujímavý, žiaci videli mnohé
pomôcky, ktoré baníci používali
a ako sa postupom času zdokonaľovali. Ďalej sme videli aj výstavu minerálov, ktorá bola tiež
veľmi zaujímavá. Potom naše
kroky smerovali do banského múzea v prírode. Tam nám
sprievodca pustil krátky film o
šachte Ondrej a o štôlni Bartolomej, ktorú sme mali možnosť
navštíviť. Film bol veľmi neoby-

čajný. Dozvedeli sme sa v ňom
napríklad akou chorobou najčastejšie trpeli baníci a ako jej
predchádzali. Potom nás pán
sprievodca upozornil na to, že
miestami bola štôlňa iba 50 cm
široká a 150 cm vysoká. Nakoniec sme si obliekli plášte, na
hlavu dali helmy a hurá do štôlne. Dostali sme sa až do hĺbky
45 pod povrchom. Postupovali sme obozretne, dávali pozor
na to, kam stúpame. Fárať bolo
neskutočne zaujímavé a vzrušujúce. Presvedčili sme sa, že
to bola neľahká a obdivuhodná
práca. Tma, úzky priestor, nepriaznivé podmienky, to je len
zlomok toho, čo museli baníci dennodenne zažívať. Nikto z
nás im to v tej chvíli nezávidel.
Obzerali sme si aj banícke stro-

je a náradia, ktoré postupne s
príchodom modernej techniky
uľahčovali baníkom prácu. Po
príchode naspäť na povrch sme
si mohli zakúpiť suveníry a neskôr sme sa pobrali domov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto exkurzie bola aj malá prehliadka starobylej Štiavnice,
v ktorej nás zaujal dom Sládkovičovej Maríny, ktorej verše nám práve teraz rezonujú v
mysliach, a ktoré sme si cestou
opakovali. Všetci sme prišli domov unavení, ale plní krásnych
zážitkov, na ktoré tak ľahko nezabudneme.
Tento deň bol pre nás všetkých zaujímavým a užitočným
spestrením vyučovania.
Žiačka 8. ročníka
a Lucia Sombathyová

VYBERÁME Z EVIDENCIE

V sobotu 12. januára 2013 mal v kine Apollo premiéru dokumentárny film Cigáň, poď do volieb, Gádžo, choď do kina.
Hlavným protagonistom filmu je Vladimír Sendrei, ktorému
tlieskajú obyčajní ľudia aj politici. Vladimír Sendrei sa v roku
2010 stal ambasádorom boja proti chudobe, v roku 2011
ambasádorom dobrovoľníctva a je poradcom splnomocnen- JŠ ca vlády pre občiansku spoločnosť.

Na základe informácie Mestského úradu, oddelenia vnútornej správy z 31.
12. 2012 sme dospeli k výsledku, že
oproti roku 2011 ubudlo z obyvateľstva
mesta Lučenec 98 ľudí.
Celkový počet obyvateľov v meste Lučenec je teda 27 128, z toho 12 642 mužov a 14 504 žien. Predproduktívny vek
(0-18) tvorí 2251 mužov a 2162 žien. Vyššie číslo sa uvádza v produktívnom veku

(18-60), čiže 8184 mužov a 8811 žien
a dôchodkový vek (nad 60) je zložený z
2189 mužov a 3531 žien. V roku 2012
sa narodilo 272 detí, umrelo až 331 ľudí.
Počas sledovaného obdobia bolo prihlásených 383 obyvateľov, a naopak bolo
odhlásených 422 obyvateľov. Počet obyvateľov je: časť Lučenec - 24 238, časť
Opatová - 1973, časť Malá Ves - 409 a
bez konkrétnej adresy - 508.
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Mesto Lučenec v Pápe opäť úspešne
reprezentovali mladší futbaloví dorastenci

Počas uplynulého víkendu
sa mladší dorastenci LAFC
Lučenec zúčastnili na tradičnom už 23. ročníku turnaja ,,PÁPÁ KUPA“ v družobnom meste Pápa. Chlapci
opäť presvedčili všetkých
súperov o svojich kvalitách
a nadviazali na úspešnú sériu z posledných rokov, keď

z piatich ročníkov, dokázali v
štyroch zvíťaziť!
Tento kvalitne obsadený
medzinárodný turnaj v malom futbale naberá postupne nielen na kvalite, ale aj na
diváckom záujme. Veď krásna športová hala bola počas
zápasov takmer plná. Lučen-

TVORIVÉ DIELNE

Aktívny senior
Nezisková organizácia Istota, ktorej činnosť sa zameriava na
pomoc sociálne znevýhodnených skupinám obyvateľstva, v rámci projektu ,,Aktívny senior“ realizovala v období od septembra do
decembra 2012 aktivity v tvorivých dielňach pre seniorov s cieľom
zlepšenia kvality ich života a zvýšenia zručností. V tvorivých dielňach sa seniori pod vedením lektora naučili rôzne techniky výroby
a zdobenia dekoračných predmetov. Okrem toho si so zdravotne
postihnutými zamestnancami chránenej tvorivej dielne vzájomne
vymieňali skúsenosti v oblasti umelecko-remeselnej činnosti. Seniori sa súčasne zapojili do činnosti, kde využívali svoje celoživotné
skúsenosti tým, že pomáhali deťom z Krízového strediska na Vajanského ulici v Lučenci pri príprave na školské vyučovanie. Projekt
bol podporovaný firmou CBA Slovakia s.r.o., ktorá prostredníctvom
Centra pre filantropiu n.o. Bratislava poskytla na realizáciu projektu
535 euro. Celkové náklady na projekt tvorili 595 euro.
Marek Navrátil (PO 008)

čania pod vedením trénerov
Jaroslava Feranca a Zoltána
Csabu vo svojej skupine postupne porazili Barót (Rumunsko) 1:0, Tapolcu (Maďarsko)
2:0 a remizovali so Schwetzingenom (Nemecko) 1:1.
n Poradie v B skupine:
1. Lučenec 7 bodov
2. Schwetzingen 5
3. Barót 4,
4. Tapolca 0
n Zápas o 7. miesto:
Veszprém - Tapolca 5:1
n Zápas o 5. miesto:
Leinefelde - Barót 1:2
n Zápas o 3. miesto:
ELC Pápa - Schwetzingen
0:1
n Finále:
Kovászna - LAFC Lučenec
0:1
Vo finále zvíťazili po ťažkom boji nad Kovásznou (Rumunsko) 1:0 a turnaj vyhrali. Navyše sa stal najlepším
brankárom turnaja Dávid Tristan Lajtoš a najlepším trénerom Jaroslav Feranec (obaja

FK LAFC Lučenec).
,,Musím predovšetkým pochváliť chlapov za vzornú reprezentáciu, perfektné vystupovanie a disciplínu. Všetkým
ešte raz ďakujem. Ďakujem
zároveň predovšetkým Milanovi Mrvovi - firma Kolek, bez
ktorého finančnej pomoci by
sme sa turnaja nezúčastnili,“
povedal pre Mestské noviny
vedúci výpravy v Pápe Jozef
Matuška.
n Konečné poradie
Pápa Kupa:
1. LAFC Lučenec (Sloven-

sko), 2. Kovászna (Rumunsko), 3. Schwetzingen (Nemecko), 4. Pápa (Maďarsko),
5. Barót (Rumunsko), 6. Leinefelde (Nemecko), 7. Veszprém (Maďarsko), 8. Tapolca
(Maďarsko).
Víťazný tím mladších dorastencov LAFC Lučenec (narodení 1997 a mladší): Dávid
Tristan Lajtoš, Adam Cigánik,
Radovan Vančo, Miroslav Hronec, Denis Lipták, Patrik Kováč, Dávid Vikor, Silvio Simon,
Braňo Beckovský.
Ján Šnúrik

Na prvého drobca z Lučenca sme čakali až desať dní
Vanesa Lindorová sa narodila 10. 1. 2013 o
15.25 hodine v lučenskej Všeobecnej nemocnici s
poliklinikou. Malá, zdravá princezná po narodení
vážila 2 950 g a merala 49 cm. Jej rodičia sa volajú
Alexandra a Roman a okrem najmladšej Vanesky
im doma radosť robia ešte ďalšie tri ratolesti. „Na
malú sme sa veľmi tešili, som rada, že mám už po
tom“, povedala novopečená mamička. „Pôrod
bol klasický, prirodzený“, dodala na záver. Prvej
obyvateľke Lučenca v roku 2013 a jej mamičke
prajeme najmä veľa zdravia a šťastia.
Text a foto: NIKOLETA Juhaniaková
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Našiel sa pánsky
horský bicykel
Dňa 31. 12. 2012 v čase okolo 13.00 hodiny pri budove
HM Tesco na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Lučenci bol nájdený
pánsky horský bicykel nezistenej značky fialovej farby, na
volante sú jednoduché páčkové prehadzovače a pod sedadlom má namontované na tyčke sedadla zadné červené blikacie svetlo. Preto vyzývame oprávnenú osobu, aby sa prihlásila najneskôr do 31. 3. 2013 na obvodné oddelenie PZ.
OO PZ Lučenec

NEPREHLIADNITE!
Klub Východniarov
v Lučenci Vás pozýva
na 14. PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. januára 2013
o 19.00 hodine v Redute Lučenec. Hrá hudobná skupina
SEXTET, v programe vystúpi český spevák Dalibor
Janda. Vstupné 30,- eur. Bližšie informácie u Soni Franíkovej na tel.: 047/451 19 62.
PO 005

KURZY
THISTLE JAZYKOVÁ ŠKOLA želá všetkým
svojim súčasným aj budúcim študentom šťastný a úspešný
nový rok. Pridajte sa aj vy k milovníkom angličtiny v skupinových kurzoch (úplní začiatočníci od 21.1., mierne, stredne pokročilí, maturanti B2) alebo individuálnej výučbe. Info:
Mgr. I. Knapová 0907 869 355, www.thistle.sk, iknapova@
yahoo.co.uk.
PO 002

l Novohradské múzeum a galéria v
Lučenci Vás srdečne pozýva do svojich
priestorov na prehliadku výstavy Z pokladov bojnického zámku - prezentácia exponátov z oblasti výtvarného umenia a umeleckého remesla zo zbierok SNM - Múzea
Bojnice - obrazy, sochy, český a viedenský porcelán, talianska majolika, habánska
fajansa, nemecká kamenina, sklo, striebro,
hodiny a zbrane z pôvodného majetku grófa
Jána Pálffyho. Výstava potrvá do 10. 2. 2013.
l Pozývame všetkých členov miestnej
pobočky Ligy proti reumatizmu a Spoločnosti psoriatikov a atopikov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 7.
februára 2013 o 15.00 hodine v reštaurácii
Hviezda v Lučenci. Prosíme priniesť členské
preukazy a členské, ktoré je vo výške ako v
minulom roku. Doplatok za večeru bude 3
€. Pripravený je kultúrny program, správa
o činnosti a tombola. V priebehu odpoludnia
nám bude hrať hudba do tanca a na počúvanie. Tešíme sa na Vašu účasť!
l PRIESTOR, platforma súčasného
umenia Vás v spolupráci s občianskym
združením ArtPublic a za mediálnej podpory Mesta Lučenec pozýva na otvorenie výstavy (OD)LESK z dielne zakladateľa galérie, fotografa - výtvarníka, večného
prieskumníka polôh média fotografie Davida
Koroncziho, ktorá sa uskutoční v piatok 25. 1.
2013 od 19.00 hodiny v Galérii Priestor, Ulica
J. Kármána, Lučenec. Výstava potrvá do 28.
2. 2013 a okrem vernisáže ju budete môcť
vidieť každú sobotu od 10.00 do 14.00 hodiny. (OD)LESK.

KURZ OPATROVANIA - Slovenský Červený kríž v Lučenci oznamuje záujemcom, že prijíma prihlášky do Kurzu opatrovania.
Ponúkame:
• certifikát SČK v nemeckom jazyku v
cene, na požiadanie aj v anglickom jazyku
• záruka kvalitnej profesijnej výučby
• odborná literatúra v cene
• výhodná cena
• ZĽAVA pre nezamestnaných a darcov
krvi (min. 2x ročne) a pre držiteľov Janského plakety.
Bližšie informácie získate na územnom
spolku SČK v Lučenci, Zvolenská 27 alebo
na č. tel. 43 345 41, 0903 558 922. PO 010
l Stolnotenisový klub Lučenec - Kalinovo Vás pozýva na majstrovstvá kraja
mužov a žien, ktoré sa uskutočnia dňa 3.
februára 2013 v telocvični Základnej školy v Kalinove. Turnaja sa môžu zúčastniť len
hráči a hráčky zaregistrovaní v družstvách
Banskobystrického kraja. Prihlášky môžete
zasielať do 2. februára 2013 do 18.00 hod.
na emailovú adresu: stk@stklucenec.sk. Hrá
sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie majstrovstiev kraja a propozícií. Bližšie informácie: Jaroslav Adámek, 0918 959 183.
l BBSK - Novohradská knižnica Vás
pozýva na prednášku o kúpeľovej liečbe a
wellness v rámci grantového programu CBA
filantropia Seniori v našom meste. Podujatie
sa uskutoční 5. 2. 2013 o 13.00 hodine v Komunitnej miestnosti Novohradskej knižnice.

ANGLICKÁ ŠKOLA V LUČENCI - akreditované kurzy angličtiny. Akreditovaná anglická jazyková škola
v Lučenci ponúka kurzy angličtiny akreditované Ministerstvom školstva pre deti, mládež, dospelých - všetky stupne od začiatočníkov po všeobecnú štátnicu B2 a odborné jazykové programy - lekári, ošetrovatelia, sestry, verejná správa,
Business English, hotelierstvo, cestovný ruch, gastronómia.
Kurzy pre firmy, jednotlivcov a páry. Nové účinné metódy
výučby, konverzácia, na hodine sa naučíte 70 %. Lektorka
má 27-ročnú prax vo výučbe angličtiny. Absolventi dostanú
certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva, platný v SR
a všetkých krajinách EÚ. ON-LINE - výučba aj cez internet.
Info.: Dr. Katarína Tóthová - 0907 825 372, e-mail: levelaj@
gmail.com, website: www.levelaj.sk.
PO 007

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám 3-izbový byt s balkónom na IV. poschodí. Cena
18 000 eur, na Rúbanisku III. Volať poobede.
 432 58 89
006
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Tragédia na koľajisku pri Malej Vsi
Policajti z Lučenca už zistili
totožnosť mŕtveho muža. Toho
prešiel osobný vlak a to len asi
päťsto metrov od železničnej
stanice. Neznámy muž mal pri
sebe údajne prepúšťací preukaz z väzenia. Tragédia sa stala
približne o pol tretej popoludní,
a to priamo v meste Lučenec,
v časti zvanej Malá Ves, kde
45-ročný Fiľakovčan ležal na
koľajisku, tvárou dole. Jeho
bundu našli o pár metrov ďa-

lej. Zranenia boli tak vážne, že
lekár už len skonštatoval smrť.
„Po príchode sme zistili, že
má drvivé poranenie dolných
končatín a tržnú ranu tyla hlavy.
Tá rana bola nezlučiteľná so životom,“ povedal lekár Igor Dvorecký. Neznámeho muža zrazil
vlak, ktorý smeroval z Fiľakova do Lučenca. Ten ale zastal
až na železničnej stanici. Ako
presne ku tragédii došlo, policajti ešte stále vyšetrujú. V ige-

Polícia už obvinených
z vraždy vypátrala
Vyšetrovateľ v Lučenci obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy 19-ročného lučeneckého futbalistu Ivana z
Cinobane. Dvoch 15-ročných
chlapcov, Jakuba z Cinobane
a Františka z Točnice obvinil
zo zločinu porušovania domovej slobody v spolupáchateľstve. V utorok, 1. januára v
čase medzi 5.00 až 6.00 hodinou sa spoločne, pod vplyvom
alkoholu, vracali pešo zo zábavy z obce Turičky do Cinobane.
Cestou sa dohodli, že idú zohnať peniaze a alkohol z jedného konkrétneho domu, ku
ktorému aj prišli.
Preskočili bráničku rodinného domu v Cinobani, prešli ku vchodovým dverám, cez
zábradlie preliezli k balkónovým dverám a cez nezamknu-

té dvere vošli do domu. Jeden z
nich (František) sa vrátil na ulicu, aby dával pozor. Ďalší dvaja zišli do suterénu, odkiaľ sa
vrátil na ulicu aj Jakub. Ivan v
suteréne domu spozoroval vo
vedľajšej izbe 85-ročnú ženu,
ktorá vstala z postele a prišla
do kuchyne, kde ju fyzicky napadol. Z vrecka jej zobral približne 30 eur, ale krátko na to
bol vyrušený majiteľkou domu
a ušiel. Keď majiteľka domu vošla do suterénu, starenku našla ležať na zemi bez známok
života.
Privolaný lekár skonštatoval
jej smrť, ktorá podľa vyjadrenia súdneho lekára nastala po
zlyhaní životne dôležitých centier v mozgu pri roztrhnutí krčných väzov, ako následok úderov do tváre a spánkovej časti a

litke, ktorú mal muž pri sebe,
bol údajne aj prepúšťací preukaz z väzenia. Či ale patril jemu,
ešte stále nie je jasné.
Martina Pavlíková, hovorkyňa
ŽSR: „Pri vchádzaní do železničnej stanice Lučenec, osobný vlak zachytil a usmrtil civilnú
osobu, ktorá sa neoprávnene
pohybovala v koľajisku. Osobná
doprava v danom úseku bola
zastavená až do pol šiestej.”
- JŠ -

hrdúsenia.
„Polícia už vo štvrtok, 3.
januára podozrivých vypátrala. Po vykonaní procesných
úkonov bol obvinený Ivan
umiestnený do policajnej
cely a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do
väzby. Za tieto zločiny môže
byť potrestaný odňatím slobody na 20 až 25 rokov, alebo
na doživotie. Obvineného Jakuba a Františka budú stíhať
na slobode. Za zločin porušovania domovej slobody hrozí trest odňatia slobody na 3
až 8 rokov, keďže obvinení sú
mladiství, hrozí im polovičný
trest,“ informovala nás banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
Bývalí spoluhráči, priatelia,
kamaráti tomu doposiaľ neveria. Presvedčili sme sa o tom
na sociálnej sieti, kde prebieha polemika, diskusia ohľadne
údajnej Ivanovej vraždy 85-ročnej starenky z Cinobane.
- JŠ -

Husté sneženie spôsobuje kolízie nielen na cestách
Banskobystrického kraja, ale aj v Lučenci
Polícia upozorňuje vodičov, že v súvislosti s hustým snežením vznikajú na cestách Banskobystrického
kraja kolízne situácie, ktorým by vodiči mohli predísť znížením rýchlosti a zväčšením vzdialeností medzi
vozidlami. Na zasneženej vozovke treba maximálne zvýšiť opatrnosť a šoférovanie v takýchto podmienkach si vyžaduje aj maximálne sústredenie a pozornosť. Viac o tom vedia povedať lučeneckí dopravní
policajti, ktorí kontrolovali v pondelok 14. januára vodiča kamiónu na Ulici T. G. Masaryka. Ten totiž s
kamiónom zapadol a skomplikoval tak dopravu na hlavnej Masarykovej ulici v Lučenci.
Text: Ján Šnúrik, Foto: Simona Banská
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
n 5. 1. 2013 o 00.58 hod. bola pomocou kamery na Masarykovej ulici pri ČSOB banke zaregistrovaná skupinka troch
osôb, dvaja muži a jedna žena, ktoré boli zjavne pod vplyvom
alkoholu. Začali sa medzi sebou strkať a následne k skupinke
pribehol ďalší mladý muž a došlo medzi dvomi mužmi k fyzickej
potýčke. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zabránila ďalšiemu napádaniu. Situácia bola ukľudnená, donucovacie prostriedky neboli použité, k zraneniu osôb nedošlo.
n 10. 1. 2013 o 12.00 hod. močil na verejnom priestranstve
na autobusovej stanici muž, ktorému za priestupok bola uložená bloková pokuta.
n 15. 1. 2013 o 00.35 hod. anonym oznámil, že na Rúbanisku II sa nachádza muž, ktorý je zranený a dobitý. Hliadka na
uvedenom mieste muža našla. Bol pod vplyvom alkoholu, odmietol ošetrenie záchrannej služby a uviedol, že nechce zo strany polície žiadne riešenie. Následne s matkou odišiel domov.
- DD -

POLICAJNÝ ZBOR INFORMUJE

Vykradol banku a potom
sa prihlásil na polícii
Mladík najprv vykradol banku a potom sa sám prihlásil na
polícii. Reč je o dvadsaťpäťročnom mužovi z Lučenca, ktorý deň
pred Vianocami vtrhol so zbraňou v ruke do pobočky na Vajnorskej ulici v Bratislave a odniesol si odtiaľ päťdesiattisíc eur. Z
banky vtedy ušiel, no potom si to zrejme rozmyslel.
Petra Hrášková, hovorkyňa KR PZ Bratislava: „Dňa 15. januára 2013 sa muž vo večerných hodinách sám prihlásil na
polícii v Poprade. Policajti muža zatkli a eskortovali pred
sudcu, ktorý príkaz na zatknutie vydal. V súčasnosti vo
veci vykonávame všetky procesné úkony.“ Mladíkovi hrozí
- JŠ desať až pätnásť rokov väzenia.

Ďalší obvinený
zo zločinu podvodu
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V obvinil zo zločinu podvodu 34-ročného muža z okresu Lučenec. „Obvinený Ivan mal ako zástupca spoločnosti
zadávajúcej zákazku ešte v roku 2010 podpísať zmluvu o
dielo na realizáciu stavebných prác. Časť sumy, ktorá bola
za vykonanú prácu dohodnutá, spoločnosť vyplatila. Zvyšok však ani po ukončení stavebných prác nevyplatili. Stavebnej firme tak vznikla škoda vo výške viac ako 36 000
eur. Obvinenému mužovi v prípade preukázania viny hrozí
trest odňatia slobody vo výške 3-10 rokov,“ povedala Petra
- JŠ Hrášková, z Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

V Lučenci sa kradne ...
Po vykrádačoch bytov pátrajú policajti v Lučenci. V utorok 8.
januára vykradli v meste dva rodinné domy a v nedeľu 13. januára sa vlámali do bytu v panelovom dome. Rodinné domy vykradli v čase, keď boli majitelia v práci. Zlodeji vypáčili vchodové dvere a zamerali sa na elektroniku, zlaté šperky a peniaze.
Spolu ukradli takmer 6-tisíc eur. Policajti v tejto súvislosti upozorňujú najmä na prevenciu, nielen v čase dovoleniek. Okrem
lepšieho zabezpečenia dverí odporúčajú mať dobré vzťahy so
- JŠ susedmi.
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Zmeny v druhom polroku školského roka

V nadväznosti na zmeny zákona o financovaní
škôl prijatých koncom roka 2012 poslanci mestského zastupiteľstva na svojom decembrovom
zasadnutí prijali Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta o určení výšky príspevku v školách, školských zariadeniach a detských jasliach zriadených Mestom Lučenec, ktorým sa upravujú nasledovné poplatky:

LUČENEC - NOVOHRAD - BRATISLAVA
Čaro zimy vylákalo žiakov ZŠ L. Novomeského v Lučenci obdivovať nielen krásy prírody, ale i krásy nášho mesta, Novohradu, ba
i Bratislavy. Žiaci piateho ročníka exkurziou po Lučenci spoznali
Novohradskú knižnicu, múzeum, mestský úrad, ulice pomenované po známych osobnostiach, na cintoríne položili kytičku vďaky
K. Banšelovi i B. S. Timrave. Spoznali nielen pamätihodnosti svojho rodného mesta, ale i najnovšie objekty, ktoré robia naše mesto
estetickejším, pútavejším a atraktívnejším.
Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka obdivovali kúzlo prírody v
Ľuboreči, Polichna, Ábelovej. Spoznali miesta, kde žila E. M. Šoltésová, B. S. Timrava. Dobre sa cítili aj na obľúbenom Timravinom
mieste pri studničke, kde tvorila svoje pozoruhodné diela. Cestou
domov neodolali ani vychádzke na Divínsky hrad, kde ich dojmy
umocnil okúzľujúci výhľad na Ružinskú priehradu i obnovené námestie v Divíne. Poučné tu boli aj rekonštrukčné práce na hrade
a kaštieli.
Počasie doprialo aj žiakom ôsmeho a deviateho ročníka potešiť
sa obhliadkou dominánt Bratislavy - letisko, Slavín, hrad, SNR... .
Videli zvyšky mestských hradieb a Michalovskou bránou vstúpili
do stredovekých uličiek. Prešli uličkami, po ktorých kedysi kráčali
aj naši národovci, prezreli si Academiu Istropolitanu, ale aj súčasnú Univerzitu Komenského, v ktorej viacerí z nich v budúcnosti
budú získavať ďalšie potrebné vedomosti, aby sa mohli v živote
uplatniť. Výlet na Devín si nemohli odpustiť už kvôli spomienke na
Štúrovcov a pohľadu na Podunajskú nížinu či sútoku Dunaja a Moravy. Vinohrady na svahoch Karpát ich tiež zaujali.
Aj takéto formy vzdelávania rozširujú obzor vedomostí našich
žiakov a vzťah k rodisku, k vlasti. Žiaci 9. B triedy, ZŠ L. Novomeského

l V súlade so zákonom sa
zavádza príspevok na režijné
náklady súvisiace so stravovaním dieťaťa v materskej škole
a žiaka základnej školy 3 € mesačne. Príspevok sa neplatí za
dieťa pochádzajúce z rodiny v
hmotnej núdzi.
l Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa mení z

12 € na 15 € mesačne. Výška
príspevku sa znižuje v prípade,
že má materská škola prerušenú prevádzku. Tento príspevok
sa neplatí za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a za deti z rodín v hmotnej
núdzi.
l Príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť

školského klubu detí sa výška príspevku na jedného žiaka
mení z 8 € na 10 € mesačne,
pre dieťa pochádzajúce z rodiny v hmotnej núdzi sa mení z 3
€ na 5 € mesačne.
Zmeny v uvedených príspevkoch platia od februára 2013.
Jana Kamenská,
Školský úrad Lučenec

Mesto Louny privítalo žiakov
zo Základnej školy na Ulici Vajanského
Družobné mesto Louny navštívili žiaci Základnej školy
na Ulici Vajanského 47 spolu
so svojimi učiteľmi. Túto cestu
sme uskutočnili vďaka vynikajúcemu umiestneniu v medzinárodnom projekte eTwinning
pod názvom „Stratení v Európe“. Po príchode do Loun nás
čakali žiaci partnerskej školy
J. A. Komenského pod vedením
pani riaditeľky Tužilovej a pána

zástupcu Hnilicu. Českí priatelia spolu s rodičmi si odviedli svojich kamarátov do rodín,
kde boli počas pobytu ubytovaní. Partneri z Loun nám pripravili bohatý program, okrem iného aj návštevu hlavného mesta
Prahy, kde sme si prezreli najznámejšie pamiatky. Na ďalší
deň sme pracovali na projekte,
prijal nás starosta Loun pán Šabata a pozreli sme si historickú

časť mesta. Táto návšteva nebola prvá a veríme, že ani posledná, pretože sme naplánovali ďalší projekt. Na záver by
sme sa chceli poďakovať vedeniu Základnej školy J. A. Komenského a žiakom 9. B triedy za vynikajúcu spoluprácu na
projekte a tiež za nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budeme
dlho spomínať.
M. Paľaga, M. Fízeľová

Víťazom sa stali všetky zúčastnené deti
Ekovýchovný program Bocian 2012 za okresy Rimavská
Sobota, Lučenec a Poltár vyhodnotili na správe Chránenej
krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina. Ako informovala Martina Péliová z CHKO, v
tomto roku sa zapojilo 11 základných škôl, ktorých žiaci
monitorovali vybrané bocianie
hniezda. Okrem získania zaujímavých informácií tak deti pomohli ochranárom pri podrobnejšom monitoringu bociana
bieleho.
Základná organizácia Bocian
Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny sa zapojila už v
roku 2001 do medzinárodného
projektu Lichtenštajnskej nadácie Ciconia. Bociana bieleho si
vybrali ako didaktický modelový vtáčí druh pre názorné po-

znávanie a pochopenie väzieb v
prírode. Podujatia na Slovensku
koordinuje Prírodovedné oddelenie Východoslovenského múzea v Košiciach a spolupracuje
so spoločnosťou SOS BirdLife Slovensko. Mladí ľudia takto
získavajú záujem o pozorovanie
diania v prírode.
„Tento rok sa do programu
zapojilo jedenásť škôl z okresu Rimavská Sobota. Okrem
škôl z mesta to boli deti zo škôl
z Jesenského, Hostíc, Hodejova, Hrachova, Teplého Vrchu a
Oždian. Z okresu Lučenec to
bola Základná škola Vajanského, Súkromná Základná škola a
deti zo Základnej školy v Divíne,“ informovala Péliová.
Počas monitorovania bocianích hniezd organizujú koordinátori projektu aktivity založené

na výtvarnej, literárnej tvorbe
žiakov, prezentácie a výstavky
ich prác. Spoločne pripravujú
elektronické prezentácie činnosti, či tvorivé dielne.
„Mali sme vyhodnotenie celého programu, pretože bociany už odleteli. Zhrnuli sme
program za tento rok a deti z
piatich škôl mali pripravené
prezentácie z monitorovania.
Na správe CHKO sme privítali
38 ľudí z desiatich škôl. Víťazom sa stali všetky zúčastnené
deti. Školy, ktoré sa do programu zapájajú viac rokov, pôjdu
na výlet do Košíc, kde navštívia Východoslovenské múzeum. Tam sa uskutoční celkové vyhodnotenie programu, aj
s deťmi z Maďarska,“ dodala
pracovníčka CHKO Cerová vr- JŠ chovina.

TÍM ROBOT BRAINS: Máme sa čím pýšiť!
Tím ROBOT BRAINS by sa Vám rád predstavil a
ukázal, v čom je naozaj dobrý. Skladá sa zo žiakov
VIII. M triedy, ktorých baví informatika, programovanie, súťaženie a cudzie jazyky.
Tak ako minulý rok, aj tento rok sa konala súťaž
First Lego League. Náš tím sa do nej s radosťou prihlásil. Je to súťaž postavená hlavne na programovaní robota, ktorého si žiaci sami poskladajú a naprogramujú. Súťažný tím sa musí popasovať s tromi
zadaniami: výskumná úloha (prezentácia), robot di-

zajn (opis robota) a tímová úloha. Pri výslednom
hodnotení sa hodnotia všetky časti súťaže. Na regionálnom turnaji v Banskej Bystrici naši žiaci získali
skvelé druhé miesto! Za tímovú prácu ich pochválili
dokonca aj členovia poroty. Pekné umiestnenie v B.
Bystrici znamenalo postup do medzinárodného kola,
v ktorom súťažili tímy zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Čiech a Bulharska. Atmosféra v Žiari nad Hronom bola úžasná, nálada neopísateľná. Veľký dôraz
sa kládol na zábavu. Bolo to o kamarátstve a spo-

lupráci. Každý tím prezentoval svoju prácu, mesto,
krajinu. Navzájom sa podporovali a tiež sledovali
možné vylepšenia a nápady ostatných súťažiacich.
Náš tím natočila televízia TA3, v ktorej žiaci rozprávali o tom, čo všetko musia natrénovať a urobiť, aby
dospeli v pozitívnemu výsledku.
Aj keď ROBOT BRAINS mal dobré umiestnenie,
nepostúpil do Nemecka, ale odniesol si skvelé darčeky a krásne spomienky.
ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA Lučenec
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Príjemná atmosféra divadelného festivalu

Divadelná jeseň má v Lučenci a okolí už dlhoročnú tradíciu a stala sa divácky
obľúbeným festivalom ochotníckych, alternatívnych i profesionálnych divadelných súborov. Ale Divadelná jeseň nie
je len o prezentácii divadelných inscenácií, ale i o tvorivých seminároch, diskusiách s
tvorcami, vzájomnej konfrontácii, o nadobúdaní divadelných
skúseností a umeleckých zážitkov. Súčasťou divadelného festivalu je aj súťaž Novohradská
improvizačná liga.
Tohoročnú Divadelnú jeseň
sme otvorili 17. októbra 2012
tradičným úvodným happeningom, počas ktorého mladí

divadelníci v maskách a kostýmoch pozývali ľudí v lučeneckých uliciach na divadlo - šantili, hrali sa a rozdávali bulletiny
a plagáty. Pred Divadlom Boženy Slančíkovej Timravy príjemnú atmosféru podporili hudobníci kapely Vrbovské vrby. Táto
hudobná skupina vystúpila aj
na Improlige dospelých, ktorou
úvodný program Divadelnej jesene pokračoval.
Divadelná jeseň je podujatím, ktoré ponúka priestor
všetkým divadelným súborom
pôsobiacim v našom regióne,
ponúka možnosti tvorby hlavne
pre mladých ľudí a podporuje
ich lásku k divadlu. Okrem večerných predstavení sme preto

pripravili aj niekoľko dopoludňajších organizovaných predstavení pre školy.
V rámci divadelného programu Divadelnej jesene sa predstavili domáce divadelné súbory - DS Timrava z Lučenca
uviedol hru B. S. Timravy Krása
krás, DS J. Kármána z Lučenca,
ktorý hrá v maďarskom jazyku,
potešil svojich priaznivcov vtipnou jarmočnou komédiou Sedliacky dekamerón a Mládežnícky divadelný súbor APROPÓ pri
Gymnáziu vo Fiľakove pripravil
pre svojich rovesníkov hru Slobodné myšlienky.
Už tradične sa na našom
podujatí zúčastňujú amatérske divadelné súbory z blízkeho

Pripravila pre nich aj súťaž Poznávanie rozprávok - z
úryvkov rozprávok hádali názvy
rozprávok. Potom si spoločne
porozprávali rozprávku o Medovníkovom domčeku a pani
vychovávateľka každému rozdala na obrázku medovníkový
domček, deti si ho mohli vyfarbiť a dopísať písmenká, ktoré
sa už naučili. Deti si ešte popre-

zerali knihy a pani knihovníčka
im rozdala prihlášky do školskej knižnice. O týždeň neskôr,
keď už doniesli deti vyplnené
prihlášky, im riaditeľka školy Ľudmila Lacová slávnostne
odovzdala čitateľské preukazy
v školskej knižnici, zapriala im
veľa príjemných chvíľ strávených pri knihách a čítaní.
Katarína Gubovičová

Šírenie porozumenia a pomoci
Čas predvianočný sme na ZŠ
M. R. Štefánika venovali vo zvýšenej miere šíreniu vzájomného
porozumenia a rozdávaniu pomoci druhým. Začiatkom novembra sme privítali Vdp. ThLic.
V. Jakubova riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku, ktorý nádherne sprostredkoval žiakom pohľad na život
detí v Afrike. Žiaci VIII. M niekoľko mesiacov pomáhali v rámci
výskumnej úlohy súťaže First

lego league seniorom z Domova sociálnych služieb Libertas v Lučenci. Prostredníctvom
zbierky z predaja koláčov počas veľkých prestávok zakúpili
pre všetkých praktické pomôcky a nádherný vianočný stromček. To, čo je krásnou ukážkou
ľudskosti, je radosť seniorov z
prítomnosti našich žiakov v domove a prejav úcty, ktorý sa im
dostalo. Vianočnou akadémiou
sme sa snažili potešiť srdcia

čensko-politickú situáciu u nás
v období nastupujúcej normalizácie.
Pred predstavením Sedem
dní do pohrebu odovzdala riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci pani
Mária Ambrušová ocenenie Národného osvetového centra Medailu D. G. Licharda pánovi Pavlovi Jaroslavovi Králikovi
(foto) za jeho prínos v oblasti ochotníckeho divadla v Lučenci.
Organizátormi festivalu boli:
BBSK - Novohradské osvetové stredisko Lučenec, Mesto
Lučenec, OZ Caduceus a OZ
Timrava. Tešíme sa na stretnutia s Tháliou na ďalšom ročníku
Divadelnej jesene.
Milada Bolyošová

VIANOČNÉ SVIATKY
V DSS SLATINKA LUČENEC

Prváci v knižnici
Medzinárodný deň školských
knižníc sme si na ZŠ, Ulica Vajanského v Lučenci pripomenuli
aj predstavením školskej knižnice našim najmladším žiakom
- prváčikom.
Školská knihovníčka im
predstavila školskú knižnicu,
kde sa čo nachádza, ako sa treba prihlásiť za čitateľa, kedy si
môžu požičiavať knihy.

okolia - DS Daxner z Tisovca sa
predstavil hrou V. H. Vladimirova
Záveje a DS Pictus z Rimavskej
Soboty nás svojou inscenáciou Tím biľding, ktorá vytvára úsmevný, ale zároveň smutný obraz dnešného osamelého
človeka, prinútil zamyslieť sa.
Na Divadelnej jeseni hosťovali aj profesionálne divadlá Divadlo Thália z Košíc uviedlo v
maďarčine komédiu N. Simona
Pletky, NHS (Nezávislý herecký
súbor) z Bratislavy, ktorého členom je aj náš rodák Lukáš Pelč,
nám v hre Nebo-peklo netradične predstavil jednu z rozporuplných osobností našej histórie Svätopluka a Slovenské
komorné divadlo Martin v hre
Sedem dní do pohrebu pripomína nedávnu históriu, a to spolo-

rodičov, starých rodičov a priateľov školy. Kresťanský význam
Vianoc a šírenie odkazu Božieho slova sme si uctili počas
Noci čítania Biblie 7. decembra.
Podujatie otvoril Vdp. Gabriel
Rákai, dekan farnosti Lučenec.
Tvorivá nálada a túžba potešiť
všetkých, ktorí sa 21. decembra
pristavili pri vianočnom stánku
našej školy na Vianočnej veselici, boli našim predvianočným
darom. ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

Vianočné sviatky sú dňami, v ktorých majú ľudia k sebe
bližšie. Sú dňami, keď sa snažíme obdarovať ľudí, ktorí sú
nám blízki. Sú dňami, v ktorých sa stretávame s ľuďmi, na
ktorých nám záleží. Medzi nami však žijú aj ľudia, ktorí nemajú v živote toľko šťastia. Ľudia, ktorí žijú v domovoch sociálnych služieb - viacerí z nich nemajú rodinu a blízkych,
ktorí by ich obdarovali, ktorí by sa spolu s nimi podelili o
šťastie z dávania, ktoré počas Vianoc všetci prežívame.
V našom meste a v jeho okolí však žije viacero ľudí - jednotlivcov a firiem, ktorí pomohli ľuďom so zdravotným postihnutím žijúcim v Domove sociálnych služieb Slatinka
prežiť bohaté a krásne Vianočné sviatky, ktorí im pomohli
prežiť pocit spolupatričnosti a šťastia z ľudskej blízkosti.
Všetkým týmto ľuďom s veľkým srdcom patrí naše veľké ďakujem.
Ďakujeme: SS GROUPE, s.r.o - Ing. Šándorovi, firme EUROSWEET - p. Kubincovi, firme I.T.R Lučenec, TSV - Papier,
S+S drogéria, spoločenskému centru 3Pé v Lučenci, katolíckej fare vo Fiľakove, p. Gabrielovi Bodorovi, p. Jozefovi Marcinekovi, pani Janke, p. Rapčanovi, p. Zolyomiovej,
p. Gabrielovi Vikorovi zo Zimnej záhrady, p. Mikulášovi Kucejovi, p. Haškovej, p. Klábenovej, Občianskemu združeniu
KRIVÁŇ - lesná správa z Lučenca. Taktiež ďakujeme našim
priateľom zo skupiny motorkárov z Lučenca, študentom
Strednej zdravotníckej školy a Strednej odbornej internátnej školy v Lučenci.
Denisa Nincová, riaditeľka DSS Slatinka, Lučenec
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Hokejový turnaj žiakov

vyrovnanú hru aj s kvalitnými družstvami s nepomerne dlhšou hokejovou tradíciou. Potvrdilo sa, že keď sa
poctivo trénuje a do zápasu všetci v
družstve vložia hokejové srdce a veľkú bojovnosť, dostavia sa aj adekvátne výsledky. Za predvedené výsledky
chlapcom a trénerom patrí srdečná
vďaka a prajeme im všetko najlepšie
v Novom roku 2013, ďalšie úspechy
v hokejovom, ako aj osobnom živote.
Marian Kristl

Predprípravka: HC Lučenec - Moravská Třebova 11:19 - Spoločné foto
predprípravky Lučenca s Moravskou
Třebovou.

Ilustračné foto mladších žiakov HC Lučenec.
Počas zimných prázdnin sa v Detve uskutočnil kvalitne obsadený hokejový turnaj žiakov 6. ročníkov, na
ktorom mali zastúpenie aj lučeneckí
mladíci. Po troch výhrach nakoniec
žiaci HC Lučenec obsadili konečné 5.
miesto.
Výsledky zápasov:
HC Lučenec - Zvolen 2:3
góly HC: György, Klement
HC Lučenec - Košice 1:4
góly HC: György
HC Lučenec - Skalica 2:1
góly HC: Malček, György
HC Lučenec - L. Mikuláš 0:6

HC Lučenec - B. Bystrica 3:2 sn
góly HC: Haško, Mitter, víťazný nájazd: Václavík
HC Lučenec - Prešov 2:1
góly HC: Malček, Havran
Zostava HC Lučenec: Marek Lupták, Dominik Jekkel, Jakub Vrábeľ,
Erik Haško, Martin Mitter, Ladislav
György, Roman Václavík, Peter Malček, Patrik Sarvaš, Richard Karman,
Richard Dóša, Daniel Kristl, Roman
Eibner, Richard Bořuta, Alex Klement,
Peter Havran, Marek Rybár, Tomáš
Rumanko, Denis Diškan, Marek Albert.

Prvé víťazstvo
Lučenčanov v skupine

Dunajská liga má už svojho víťaza

REAL PLUS LUČENEC - BK ŠPD ROŽŇAVA
69:52 (19:16, 14:11, 20:11, 16:14)
Body za Lučenec: Galovič
25, Žingor 12,
Čemerička 7, S.
Jackuliak 7, Hliadlovský 7, Nemoga 6, J. Mag 3, Zorvan 2,
Jány, R. Mag, J. Jackuliak.
Rozhodovali: Matejka (Žiar
nad Hronom), Štuhl (Lučenec).
Divákov: 130.
Lučeneckí basketbalisti vo
svojom prvom zápase v skupine o udržanie sa v druhej najvyššej basketbalovej súťaži zvíťazili v sobotu 12. januára na
domácej palubovke 69:52 vďaka presnej streľbe Stana Galoviča, ktorý zaťažil konto súpera 25 bodmi. V drese domáceho
celku sa opäť objavil Jány z

Handlovej, Matúš Nemoga, Peter Čemerička.
Skupina o 9. - 16. miesto,
1. kolo: Academic ŽU Bratislava - L. Mikuláš 86:66 (43:31),
Stránsky 25, Bučák 20 - Chomo 20, Droppa 16, Trnava - Holíč 88:68 (53:39), Petráš 34,
Lukšík 14 - Halahija, Hanusek
po 19, Filozof Bratislava - Sereď (nehrali pre výpadok prúdu
v hale).
9. Academic BA
10. Trnava
11. Lučenec
12. Rožňava
13. Holíč
14. L. Mikuláš

110
110
110
101
101
101

86:66
88:68
69:52
52:69
68:88
66:86

Tréneri: Martin Siskovič, Jozef Rákoš.
Konečné poradie: 1. HC Košice
14; 2. P.H.K. Prešov13; 3. HK 32 Liptovský Mikuláš 11; 4. HKM Zvolen 9;
5. HC Lučenec 8; 6. HK 36 Skalica 7;
7. HC 05 Banská Bystrica 1.
V období medzi sviatkami sme na
sklonku roka 2012 prijali pozvánku
na odohratie turnaja (27.12 - 29.12)
žiakov 6. ročníka ŠHT v Detve. Chlapci odohrali v priebehu troch dní šesť
kvalitných zápasov s niektorými z
najkvalitnejších družstiev v slovenskom hokeji v tejto kategórii. Chlapci
v tomto turnaji ukázali, že vedia hrať

2
2
2
1
1
1

- jš -

BUDAPEŠŤ (Maďarsko) - O ďalší cenný úspech
sa postarala partia „chlapcov“ zo Slovenska,
Českej republiky i Talianska, ktorá vytvorila medzinárodný tím CZBC Hodonín v zložení: Patrik
Paučo, Lukáš Bolla, Pier Paolo Soresi a Rudolf
Róža. Práve tento kolektív bočistov sa po prvýkrát
v histórii Dunajskej ligy stal jej desiatym víťazom.
Rozhodlo sa o tom v druhom kole X. ročníka,
ktoré sa hralo na novej dvojdráhe s kobercami v
centre Budapešti.
„Ja si myslím, že sme vyhrali zaslúžene. Postarali sme sa o to všetci štyria hráči. Každý mal
solídnu formu, a to rozhodlo. Ja by som chcel
touto cestou poďakovať Boccia klubu Lučenec,
že nám umožnil hosťovať počas dvoch kôl Dunajskej ligy v Hodoníne. Nemáme sa za čo hanbiť. Ja som tohto roku získal na turnajoch jedno
prvé miesto, štyrikrát som bol na druhom mieste
a na majstrovstvách sveta v Argentíne sme obsadili krásne 15. miesto. Cením si hlavne to, že ma
pochválil tréner žien Slovenska Ján Török, ktorý
sledoval moju hru na majstrovstvách sveta v Puerto Iguazu a tvrdil, že som hral veľmi dobre a
patril som medzi najlepších hráčov zúčastnených
na majstrovstvách sveta zo strednej Európy. Ve-

rím, že sa nám bude takto dariť aj v roku 2013,“
povedal kapitán víťazného tímu CZBC Hodonín A
Rudolf Róža.
Krásne druhé miesto obsadil slovenský tím z
Boccia klubu Fortino Lučenec v zložení: Nadežda Nagyová, Dagmar Luptáková, Iveta Vilhanová.
Viac informácií sa nám, žiaľ, doposiaľ nepodarilo z II. kola X. ročníka Dunajskej ligy získať!
- jš -

ŠPORT /

18. JANUÁRA 2013 v MESTSKÉ NOVINY

13

Probody & Metalmilitia na
Svetovom pohári mládeže
Päť zlatých medailí, dve strieborné a jeden bronz v tlaku na lavičke, jedno zlato a
jedno striebro v silovom trojboji, jedna nepopulárna zemiaková medaila, jeden európsky, jeden svetový rekord, jedno prvé, dve druhé a dve tretie miesta v absolútnom poradí. To je stručná bilancia z účasti silákov z lučeneckého klubu Probody &
Metalmilitia na Svetovom pohári mládeže. Podujatie, ktoré sa nieslo v réžii federácie GPC, prebiehalo v Giraltovciach.
Na východe Slovenska hájili farby Lučenca desiati borci. V tlaku na lavičke, v kategórii dorastencov do 56 kg štartoval Marek
Herák. Zatlačil 100 kg, čo mu vynieslo zlatú medailu. Tento výkon zároveň znamenal
európsky rekord v tejto kategórii, ktorý bol
predtým 95 kg.
„Zisk zlata ma potešil, no so svojim výkonom určite nie som stopercentne spokojný,“ vyjadril sa M. Herák. Gabriel Kováč sa predstavil v kategórii dorastencov do
67,5 kg. Výkonom 170 kg si vybojoval zlato
a zároveň zdvihol svetový rekord o 14 kg.
V absolútnom poradí dosiahol prvenstvo.
Medzi dorastencami do 75 kg zabojoval o
cenný kov aj Lukáš Čupka. S výkonom 110
kg obsadil 3. miesto. V rovnakej kategórii
sa predstavil aj nováčik z Probody & Metalmilitia Lučenec Miroslav Adamove, ktorý v Giraltovciach absolvoval svoju súťažnú premiéru. Ovenčili ho striebrom po tom,
ako zatlačil 115 kg. Miroslav Čaba patrí už

medzi ostrieľaných pretekárov, od ktorých
tréner P. Mihály st. očakáva zisk najcennejších kovov. Doposiaľ štartoval vo váhovej
kategórii dorastencov do 82,5 kg. Keďže ručička na váhe mu ukázala vyššie číslo, musel
premiérovo štartovať v kategórii do 90 kg.
Zatlačil 200 kg a získal zlato.
„Mal som aj obavy. Môj otvárací pokus
bol 180 kg. Následne som zatlačil 190 kg.
Pred mojim tretím pokusom na 200 kg
súper z Maďarska zatlačil 195 kg. Znamenalo to, že keby som 200 nedal, tak sa
so zlatom môžem rozlúčiť,“ zhodnotil svoj
výkon M. Čaba, ktorý v absolútnom poradí
skončil tretí.
Medzi dorastencami do 110 kg nechýbal
ani Michal Líška. Do klubovej zbierky pridal
ďalšie zlato, keď zatlačil 220 kg. V absolútnom poradí sa umiestnil na 2. mieste. Treba
podotknúť, že týždeň pred týmto podujatím
si na tréningu natrhol triceps. Miroslav Drugda sa predstavil medzi juniormi do 110 kg

Miroslav Drugda mladší (vľavo) získal na svetovom podujatí dve strieborné medaily.

Minivýprava úspešných borcov z Probody & Metalmilitia na Svetovom pohári
v Giraltovciach.
štartujúcimi v silovom trojboji. Jeho výkony
boli nasledovné: tlak na lavičke 180 kg, drep
250 kg, mŕtvy ťah 230 kg. V tlaku na lavičke
získal striebro a medailou rovnakého lesku
ho ovenčili aj v silovom trojboji. Za lučenecký klub štartoval aj trojlístok v zložení Alex
Adamica (juniori do 90 kg): silový trojboj drep 260 kg, tlak 190 kg, mŕtvy ťah 265 kg 1. miesto + 3. priečka v absolútnom poradí. V
rovnakej kategórii sa predstavil aj Martin Hanulák - drep 200 kg, tlak 115 kg, mŕtvy ťah
195 kg - 4. miesto. Tereza Bednáriková štartovala v kategórii žien do 56 kg (raw). Výkonom 70 kg si vybojovala prvenstvo. V absolútnom poradí žien obsadila 2. priečku.
„Medailové zisky mojich zverencov ma
potešili, no určite nemôžem byť úplne spokojný. Ešte stále je čo zlepšovať. Viac som
očakával od Gaba Kováča, keďže doma
má nadvíhané viac a s istotou zatlačí aj
180 kg. Príležitosť dostal náš nováčik
Mirko Adamove. Vzhľadom na to, že to
bola jeho súťažná premiéra, tak nesklamal, podal dobrý výkon a získal striebro.
Od Mirka Čabu a Miška Líšku už stabilne
očakávam prvenstvá, takže som rád, že

dosiahli povinné zlato. Čo sa týka tohtoročnej sezóny, tak práve Mirkov svetový
rekord v Las Vegas a Miškov svetový rekord v Herzbergu ma najviac potešili. Solídnymi výkonmi v Giraltovciach sa prezentoval aj Mirko Drugda. Okrem toho
nás reprezentovalo aj trio Adamica, Hanulák, Bednáriková, ktoré nie je z nášho mesta, no háji farby nášho klubu. Verím, že moji zverenci budú napredovať a
na tento rok dosiahneme minimálne toľko úspechov ako v minulom roku. Tiež by
som privítal, keby sa rady našich sponzorov rozrástli, keďže len samotná účasť na
domácich aj zahraničných súťažiach je finančne náročná. Okrem toho plánujeme
zakúpiť viac dresov, keďže máme prevažne väčšie, no a naši perspektívni mladíci
potrebujú menšie čísla. Samozrejme, že
všetci tí, ktorí nám pomáhajú, si zaslúžia poďakovanie. Napokon, máloktorý
klub v našom regióne sa môže pochváliť
toľkými medailami a rekordmi nielen na
slovenských súťažiach, ale aj v zahraničí,
dokonca na iných kontinentoch,“ vyjadril
- MB a JŠ sa Peter Mihály starší.

Alštock, Kajba so Sýkorom na stupňoch víťazov
Na 8. ročníku medzinárodných
pretekov v skoku do výšky v hale,
ktorým bol Memoriál Vladimíra
Savčinského, sa zišlo 71 súťažiacich v štyroch vekových kategóriách z Česka, Poľska, Ukrajiny
a Slovenska. Farby Lučenca na
tomto podujatí hájili traja starší
žiaci: Dávid Alštock, Milan Kajba, Katarína Stašáková a dorastenec Martin Sýkora. O najhodnotnejší výkon sa postaral Peter
Horák z VČS Dukla Banská Bystrica, skokom cez 221 cm vytvoril
rekord podujatia.
BARDEJOV. Pre slovenského
reprezentanta to boli druhé prete-

ky, v ktorých sa pokúšal prekonať
limit na halové majstrovstvá Európy v Göteborgu (1. - 3. marca.),
ktorý má hodnotu 226 cm.
Po troch neúspešných pokusoch na tejto výške Horák nebol
sklamaný: „Na prvých pretekoch
v nemeckom Essingu to bolo 223
cm, dnes to bolo o niečo menej.
No stále je začiatok sezóny a treba sa technicky do toho dostať.
Treba skákať, chutí mi to. Po ľahšom zranení som s výkonom spokojný, no na tých 226 cm ešte treba počkať."
Výsledky pretekov v skoku do
výšky v hale, Memoriálu Vladimíra

Savčinského v Bardejove:
Žiactvo: 1. Dávid Javorský, Slávia Spišská Nová Ves, 173 cm, 2.
Dávid Alštock, 170 cm, 3. Milan
Kajba, obaja Redox Lučenec, 165
cm – 1. Michaela Hrubá, JAC Brno,
163 m, 2. Katarzyna Mireková,
Poľsko, 160 cm, 3. Klaudia Farkašová, Slávia Sp. Nová Ves, 160 cm.
Juniori: 1. Andrej Popovič,
Ľvov - Ukrajina, 208 cm, 2. Ľubomír Zeman, Vital Bratislava, 200
cm, 3. Sergej Kozlovskij, Ľvov,
200 cm.
Muži: 1. Peter Horák, VČS
Dukla Banská Bystrica, 221 cm, 2.
Lukáš Beer, Slávia TU Košice, 217

cm, 3. Ondrej Krivuš, VČS Dukla
Banská Bystrica.
„Martin Sýkora skákal ako
z veľkej knihy. V súťaži sa zlepšil na 173 cm a pokoril 176 cm.
Pri poslednom pokuse na 179
cm sme už oslavovali, ale latka po malom zachvení predsa
len spadla. Martin obsadil medzi slovenskými pretekármi tretie miesto,“ povedal tréner výškarov MAC REDOX Lučenec Daniel
Pauko.
Tretie kolo latky piatich miest
bude pokračovať 17. januára XVII.
ročníkom Skokanskej latky mesta
Lučenec o 11.00 hodine v telocvič-

ni SPŠ stavebnej v Lučenci.
Ťahákom súťaže mužov bude
odchovanec lučeneckého klubu,

slovenský reprezentant a účastník
letnej olympiády 2012 Michal Kabelka (foto).
- JŠ -
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Vydarené zimné sústredenie
vo Vysokých Tatrách
Starší dorastenci futbalového klubu
LAFC Lučenec sú po krátkom oddychu
opäť „na nohách“. Len prednedávnom
totiž absolvovali týždenné sústredenie
vo Vysokých Tatrách, lokalite Tatranská
Lesná - Detský raj.
Trénerovi Csabovi Csányimu sa na sústredení hlásilo 16 hráčov, ktorí tak absolvovali v dňoch 5. - 12. januára 2013
vydarené zimné sústredenie.
„Podľa toho, čo si pamätám a čo
hovoria ostatní tréneri, tak zimné sústredenie absolvovali chlapci z LAFCu po prvýkrát. Za uvedené obdobie
sme absolvovali 17 tréningových jednotiek. Každý deň sme mali trojfázový
tréning (7.00 hod., 10.00 hod., 15.00
hod, pozn. redakcie). Okrem toho si
chlapci prešli 8 kilometrovú trasu
na vysokohorskú Rainerovu chatu
(1 290 m). Deň voľna sme spoločne

využili na regeneráciu v termálnom
kúpalisku vo Vrbove. S prístupom
mojich zverencov k povinnostiam
som spokojný. Ja by som sa chcel
aj za chlapcov poďakovať vedúcemu
na sústredení Ivanovi Janákovi, členom správnej rady Pavlovi Baculíkovi a Vojtechovi Kováčovi staršiemu,“
povedal tréner starších dorastencov
Csaba Csányi.

hráči Pavel Matuška z Tomášoviec a
Stanislav Nociar z Haliče. Podľa slov trénera Csányiho, v tíme netrpezlivo očakávajú príchod minuloročného najlepšieho
strelca Pavla Olšiaka, ktorý je po operácii kolena.

Výber z harmonogramu
zimnej prípravy:
20.1. o 10.00 hod. Rimavská Sobota
- Lučenec, 26.1. o 13.00 hod. Lučenec
- Veľký Krtíš, 27.1. halový turnaj Badín,
2.2. o 13.00 hod. Lučenec - Olováre, 9.2.
o 11.00 hod. Lučenec - Badín, 16.2. o
13.00 hod. Lučenec - Tomášovce, 23.2.
o 13.00 hod. Lučenec - Málinec, 2.3. o
11.00 hod. Lučenec - Podbrezová, 10.3.
o 11.00 hod. Prešov - Lučenec (maj- jš strovský zápas).

Sústredenie absolvovali
nasledovní hráči:
brankár Tomáš Albert, Erik Danko,
Patrik Kováč, Kevin Kadiš, Richard Slobodník, Adam Lelák, Radoslav Karásek,
Stanislav Kupček, Vladimír Havrila, Mário Šnúrik, Peter Juhás, Filip Darániy,
Ivan Janák, Radoslav Démuth, Pavel
Maruška, Stanislav Nociar.
Do prípravy sa už zapojili aj dvaja noví

Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013
Družstvo: starší dorast LAFC Lučenec
Súťaž: II. liga starší dorast
Tréner: Csaba Csányi
Odohraté stretnutia, jeseň 2012: 15
Doma
Vonka
Spolu

Počet Víťaz Neroz. Prehraté Skóre Body + Body
8
3
2
3
13:11 11
-13
7
2
2
3
5:8
8
+8
15
5
4
6
18:27 19
-5

Prehľad stretnutí - Doma
•
•
•
•
•
•
•

Lučenec - Prešov B
Lučenec - Dukla Banská Bystrica B
Lučenec - Poprad
Lučenec - Liptovský Mikuláš
Lučenec - Martin
Lučenec - Námestovo
Lučenec - Lokomotíva

Tabuľka DOMA

Celkové hodnotenie hráčov

1:0
0:4
4:2
1:3
1:5
2:1
3:3

Prehľad stretnutí - Vonku
• Podlavice - Lučenec
3:1
• Ružomberok - Lučenec
0:2
• Vranov - Lučenec
0:2
• Humenné - Lučenec
0:0
• FC Košice B - Lučenec
0:0
• Giraltovce - Lučenec
2:0
• Podbrezová - Lučenec
3:0
Strelci gólov: Havrila 5, Kupček 4, Lelák, Danko,
Mišo, Kadiš po 2, Várady 1.
Najviac odohratých minút: Albert 1350, Lelák
1350, Kupček 1350, Karásek 1348, Slobodník 1247
(maximum 1350 minút = 15 zápasov).
Podľa hodnotenia trénera v majstrovských zápasoch sa stal najlepším hráčom Erik Danko so
známkou 7,26, na druhom mieste skončili: Lukáš
Mišo a Patrik Kováč 7,16 a tretí Adam Lelák 7,10. Priemerná známka od 1 do 10.

Tomáš Albert 15 zápasov, 1350 minút, Erik Danko
13, 1170, Lukáš Mišo 12, 1080, Patrik Kováč 13, 1093,
Kevin Kadiš 13, 1170, Richard Slobodník 14, 1247,
Adam Lelák 15, 1350, Radovan Karásek 15, 1348, Stanislav Kupček 15, 1350, Vladimír Havrila 10, 737, Mário
Šnúrik 11, 432, Peter Juhás 8, 393, Daniel Rusnák 13,
594, Darániy Filip 10, 390, Ivan Janák 4, 360, Radoslav
Démuth 3, 184, Arpád Váradi 9, 513, Karlík 3, 137.
„Moji hráči videli a okúsili na vlastnej koži, že sa
dá hrať s každým súperom. Mojim prvým cieľom je
umiestniť sa v druhej najvyššej súťaži v prvej polovici tabuľky a druhým cieľom je pripraviť hráčov
na prechod medzi mužov a zabudovať perspektívnych hráčov z mladšieho do staršieho dorastu,“
Ján Šnúrik
dodal Csaba Csányi.

15 11
15 8
15 8
15 8
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
15 5
15 4
15 5
15 4
15 4
15 2
15 2

3 1 45:11
4 3 26:10
4 3 32:19
3 4 35:20
2 5 38:22
4 4 22:15
4 4 32:26
3 6 22:24
1 8 23:27
4 6 18:27
6 5 20:24
3 7 13:22
2 9 17:32
1 10 17:33
4 9 9:29
2 11 20:48

7
8
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
7
8
8

6
6
5
5
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
2
2

1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
2
2
1
0
3
2

0
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
3
4
4
3
4

28:5
18:5
27:9
15:2
10:7
24:8
13:8
18:8
15:8
12:9
8:7
13:19
11:13
12:9
7:9
13:19

19
19
16
16
16
14
14
13
13
13
11
11
10
9
9
8

-2
-5
-5
-5
-5
-7
-7
-8
-11
-11
-13
-13
-14
-12
-15
-16

8
8
7
8
8
8
8
8
7
7
7
8
7
7
7
7

5
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0

2
2
2
2
3
2
1
1
2
2
1
2
2
1
0
0

17:6
19:11
14:8
17:12
11:8
8:18
11:13
11:18
5:8
5:16
6:19
3:15
4:19
2:20
5:24
7:29

17
14
14
14
12
11
10
10
8
5
4
2
2
1
0
0

TABUĽKA VONKU

Celková tabuľka po jesennej časti,
ročník 2012/13
1. FK Dukla B. Bystrica „B“
2. MŠK Tesla Stropkov
3. MŠK FOMAT Martin
4. ŽP Šport Podbrezová „B“
5. 1. FC Tatran Prešov „B“
6. MFK Tatran L. Mikuláš
7. FC Lokomotíva Košice
8. MŠK Námestovo
9. MFK Ružomberok „B“
10. FK LAFC Lučenec
11. MFK Košice „B“
12. JUPIE B. Bystrica-Podlavice
13. MFK Slovan Giraltovce
14. 1. HFC Humenné
15. FK Poprad
16. MFK Vranov n. Topľou

1. FK Dukla B. Bystrica „B“
2. MŠK Námestovo
3. 1. FC Tatran Prešov „B“
4. MŠK Tesla Stropkov
5. JUPIE B. Bystrica - Podlavice
6. FC Lokomotíva Košice
7. MŠK FOMAT Martin
8. ŽP Šport Podbrezová „B“
9. MFK Košice „B“
10. 1. HFC Humenné
11. MFK Tatran L. Mikuláš
12. FK LAFC Lučenec
13. MFK Slovan Giraltovce
14. MFK Ružomberok „B“
15. FK Poprad
16. MFK Vranov nad Topľou

36
28
28
27
26
25
25
21
19
19
18
18
14
13
10
8

15
7
7
6
5
1
4
-3
-2
-5
-6
-3
-10
-11
-14
-16

1. FK Dukla B. Bystrica „B“
2. MŠK FOMAT Martin
3. MFK Tatran L. Mikuláš
4. ŽP Šport Podbrezová „B“
5. MŠK Tesla Stropkov
6. FC Lokomotíva Košice1
7. 1. FC Tatran Prešov „B“
8. MFK Ružomberok „B“
9. FK LAFC Lučenec
10. MFK Košice „B“
11. MFK Slovan Giraltovce
12. JUPIE B. Bystrica - Podlavice
13. MŠK Námestovo
14. FK Poprad
15. 1. HFC Humenné
16. MFK Vranov nad Topľou

1
2
1
2
2
3
4
4
3
4
5
6
5
6
7
7

Pripravila: Simona Banská
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PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

Lučeneckí futbalisti začali
so zimnou prípravou
v domácich podmienkach
Ešte pred pár dňami to vyzeralo na umelom trávniku na zimnú prípravu v jarnom počasí, ale v
pondelok 7. januára, v prvý tohtoročný pracovný deň pre futbalistov FK LAFC Lučenec začala
vládnuť pani Zima. Ako prví privítali v šatni svojich zverencov tréner Štefan Dohnálek so svojim
asistentom Ladislavom Bernáthom a viceprezidentom klubu Ľubomírom Andrášikom. A práve
jeden z dvoch viceprezidentov nám poskytol najnovšie informácie z kuchyne Lučenčanov.
------------------------------------------------Generálnym sponzorom LAFC
je opäť Mesto Lučenec.
------------------------------------------------„Áno, Mesto zostáva našim generálnym sponzorom, aj keď tento rok bude áčko hospodáriť s menším rozpočtom. Zatiaľ to vidím tak, že budeme mať k
dispozícii o cca 4 tisíc eur mesačne menej v porovnaní s uplynulým rokom. Sponzori sa do športu veľmi nehrnú. Takže sme radi, že nás mesto podporuje,
pretože inak by sme určite skončili. Keby som tvrdil,
že nemám obavy, čo bude tento rok, tak by som klamal. Všade sa skresáva, hráči už nezarábajú toľko,
ako tomu bolo v minulosti, funkcionári fungujú doslova na dobrovoľnej báze. Snažíme sa v rámci možností zabezpečiť, aby všetko fungovalo tak, ako má.“
------------------------------------------------Prejdime k hráčom, ktorých má aktuálne
tréner Štefan Dohnálek k dispozícii?
------------------------------------------------„Do klubu sa opäť vracia tunajšej futbalovej verejnosti veľmi dobre známy Erik Lavrík, ktorý už v áčku
LAFC v minulosti pôsobil. Zapojil sa do tréningového
procesu, vidieť, že z futbalovej chuti mu nič neubudlo
a zodpovedne sa pripravuje. Taký typ hráča sme do
kabíny potrebovali a ja osobne sa z jeho návratu do
klubu veľmi teším. Z Kazinczbarciky k nám prestupuje Patrik Husaník. V minulosti hrával v Lučenci v mládežníckych kategóriách, v žiackom veku však pôsobil aj v Rimavskej Sobote. Obliekol dresy AAC Sparta
Trenčín, Sparty Praha a 1. FC Slovácko. V lete 2009
skúšal šťastie aj vo vtedajšom prvoligovom seniorskom tíme LAFC, bol jeho kormidelník Milan Albrecht.
Napokon však z jeho pôsobenia v Lučenci zišlo. Vtedajšieho lodivoda MŠ Rimavská Sobota Mariána Kudlíka však presvedčil. Dal mu príležitosť a Paťo sa mu
za to v gemersko-novohradskom derby odvďačil
dvomi gólmi a po dvoch rokoch tak bol strojcom víťazstva Soboťanov nad LAFC. Jednáme aj so Santrio
Lázou, odkiaľ by k nám mal prísť hosťovať Miroslav
Sarvaš, ktorý pôsobil aj v Ružinej. Predpokladám, že
v tomto prípade padne dohoda. Ďalšou novou tvárou
v LAFC je Fiľakovčan Tibor Tóth, bývalý hráč Rače.
Rady kmeňových hráčov LAFC rozšíri aj Marek Čonka, ktorý do Lučenca prestupuje z banskobystrickej
Dukly. Z hosťovania v Cinobani sa k nám vracia Lukáš Šuška. Tiež ma teší, že sme na hosťovanie získali Radka Berkiho z Cinobane, ktorý už v áčku LAFC
tiež v minulosti pôsobil. Z Divína k nám prišiel Peter
Rutkaj. Aktuálne máme len troch ,,cezpoľných“ hráčov - našu brankársku jednotku Richarda Brauneisa,
ktorý bol na jeseň veľkou oporou nášho áčka, tiež v
LAFC zostáva Andrej Pipíška a legionár Mykola Kolia-

LAFC Lučenec - Cinobaňa 4:2 (2:0), góly: Schvantner, Spodniak, Pipíška, Šuška - Horvát, Majkút.
FK LAFC: Brauneis - Sarvaš, Mišo, Sýkora, Schvantner,
Berki, Pipíška, Lavrík, Koliada - Spodniak, Šuška. Strie- JŠ dali: Bajzík - Vilhan, Čonka, Rutkaj.

ROZHOVOR

da. Takže aktuálny káder LAFC je nasledovný - brankári: Richard Brauneis, Tomáš Bajzík. Obrana: Michal
Kovanič, Lukáš Mišo, Milan Vilhan, Marek Schvantner, Miroslav Šarvaš (v jednaní). Stredopoliari: Andrej
Pipíška, Marek Čonka, Erik Lavrík, Tibor Tóth, Mykola
Koliada, Radoslav Berki. Útok: Patrik Husaník, Peter
Spodniak, Lukáš Šuška, Peter Rutkaj. Priebežne som
dohodnutý ešte s jedným skúseným hráčom, ktorý
je tiež tunajšej a najmä rimavskosobotskej futbalovej
verejnosti veľmi dobre známy. Kým však medzi nami
nepadne definitívna dohoda, nebudem jeho meno
prezrádzať, no určite by bol prínosom pre náš tím.
Čo sa týka trénerského postu, tak tu sa nič nemení.
Hlavným kormidelníkom naďalej zostáva Štefan Dohnálek, ktorému bude asistovať Laco Bernáth,“ povedal Ľubomír Andrášik.
------------------------------------------------Priateľské zápasy.
------------------------------------------------Plán prípravných zápasov FK LAFC Lučenec III.
liga dospelí: 19.1. o 11.00 hod. MŠK Rimavská Sobota - LAFC Lučenec, 26.1. o 11.00 hod. Lučenec Hrnčiarska Ves, 2.2. o 11.00 hod. Lučenec - Brusno,
9.2. o 11.00 hod. Lučenec - Kalinovo, 16.2. o 11.00
hod. Lučenec - Ružiná, 23.2. o 11.00 hod. Lučenec Fiľakovo, 2.3. o 11.00 hod. Lučenec - Tisovec.
------------------------------------------------FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
- FK Poprad 3:0 kontumačne
------------------------------------------------Športovo-technická komisia Slovenského futbalového zväzu (ŠTK SFZ) skontumovala stretnutie 15.
kola KENO 10 III. ligy skupiny Východ FK Pohronie
Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FK Poprad (hralo sa
11. novembra, výsledok 1:3) s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech mužstva Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa. Prípad ŠTK SFZ odstúpila na doriešenie
disciplinárnej komisii SFZ. Informuje o tom oficiálna
internetová stránka Slovenského futbalového zväzu
v novej úradnej správe.Športovo-technická komisia
SFZ o kontumácii rozhodla na základe vzhliadnutia
videozáznamov zo stretnutí III. ligy FK Poprad - Dukla Banská Bystrica "B" (14. kolo, hralo sa 4. novembra, výsledok 3:1) a spomenutého duelu 15. kola FK
Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FK Poprad.
------------------------------------------------1. Pohronie
2. Lokomotíva Košice
3. Banská Bystrica B
4. Trebišov
5. Námestovo
6. Lipany
7. Moldava nad Bodvou
8. Prešov juniori
9. Poprad
10. Košice B
11. Lučenec
12. Spišská Nová Ves
13. Martin
14. Kremnička
15. Vranov nad Topľou
16. Humenné

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
7
7
7
5
6
6
7
6
5
6
5
5
4
2
2

2
6
5
3
7
4
4
1
3
4
1
3
3
5
5
4

3
2
3
5
3
5
5
7
6
6
8
7
7
6
8
9

25:9
23:11
17:10
29:22
21:15
19:18
16:16
20:27
19:15
25:29
16:23
23:24
23:34
23:26
17:24
15:28

15

32
27
26
24
22
22
22
22
21
19
19
18
18
17
11
10
- JŠ -

„Verím, že zákon o športe
bude do konca roka hotový,“
povedal Ján Kováčik
Jedným zo vzácnych
hostí mestského reprezentačného plesu v Lučenci bol šéf Slovenského
futbalového zväzu - Banskobystričan Ján Kováčik,
ktorého prítomnosť sme
využili a položili mu štyri
otázky z diania vo futbale
i slovenskom športe.
Už Bratislavčania predýchali zvolenie Jána Kováčika za prezidenta Slovenského futbalového zväzu?
„Ja mám pocit, že niektorí ešte nie, ale je ich už málo.
Túžim byť prezidentom pre všetkých ľudí, čo sa venujú futbalu.“
Koncom roka prebiehala verejnosťou diskusia o
návrhu koncepcie o športe. Ste najväčšou športovou
organizáciou, vyjadrili ste sa k návrhu?
„Pracujeme na zákone o športe, aby bol dokonalý, a
pevne verím, že do konca roka bude hotový. Teší ma, že
konečne budeme mať aj my dobrý zákon o športe, čo
majú všetky krajiny okolo nás.“
Myslíte si, že Slovenský futbalový zväz bude mať
podporu aj od iných športových zväzov?
„Keďže sme najväčšie športové hnutie a je u nás registrovaných viac ako 50% všetkých registrovaných
športovcov na Slovensku, snažíme sa byť lídrom a podľa
toho sa aj správame.“
Máte svoje pravidlá, ako by to malo byť pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov?
„Dohodli sme sa, že budú platiť nejaké pravidlá. Pravidlá sú vždy lepšie aj horšie, ešte však nie sú definitívne, ale pre slovenský futbal je to lepšie, ako sme to mali
Text a foto: - JŠ predtým.“

TURISTICKÁ POZVÁNKA
Telovýchovná jednota Javor Lučenec pozýva
všetkých priaznivcov turistiky na zimný prechod k
prameňu Ipľa dňa 26.1.2013. Prechod organizujú
turisti na lyžiach a peši. Trasa 15 km dlhého putovania v zasneženej prírode je stredne náročná, so
začiatkom na Vyšných Poliankach cez vrch Drahová
(1118 m) a Čierťaž (1102 m) do sedla Látky - Prašivá s cieľom v lyžiarskom stredisku ,,SPARINY“. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu trasy z dôvodu nepriaznivých snehových a poveternostných
podmienok. Každý účastník ide na vlastné nebezpečie. Prihlásiť sa môžete na čísle telefónu: 0907
161 575 u Jozefa Dorniaka do 22. 1. 2013. Odchod
autobusu je z Lučenca - Rúbanisko II, reštaurácia
Kazačok v sobotu 26. 1. 2013 o 7.30 hodine, z Námestia republiky o 7.40 hodine. Návrat do Lučenca
je z Látok - Prašivej s odchodom o 15:30 hodine.
Turistické podujatie podporuje Mesto Lučenec.
Jozef Dorniak, TJ Javor Lučenec
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25. 2. 2013 o 19.00 hodine. Vstupné 10,- €.
Predpredaj: MIC, 13TY Zlatá ulička.
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