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V sprievodnom programe na vernisáži
vystúpila aj skupina historického šermu.

Krása chladných
zbraní
História noža siaha až k samým počiatkom existencie ľudstva.
Jedným z druhov primitívnych nožov boli pazúriky s ostrou hranou spred zhruba dvomi miliónmi rokov. Vývinom ľudstva sa z primitívnych nástrojov vyrobených z kameňa, kosti a rôznych zliatin
stali nože vypracované do famóznych podôb. Základným členením
ostáva rukoväť, záštita a čepeľ. Pravdaže vekom vzniklo niekoľko
variácií nožov. V súčasnosti ich môžeme rozdeliť do dvoch kategórií,
a to nože úžitkové a nože umelecké diela. Mestské múzeum Lučenec
vo štvrtok 1. februára 2018 slávnostne otvorilo výstavu s názvom
„Krása chladných zbraní“, ktorá približuje nože povýšené na umenie. Štyria nožiari pôsobiaci v Lučenci a jeho blízkom okolí verejnosti predstavujú nôž ako výtvarný artefakt.
MEDZI NOŽIARMI SA STAL
SKORO LEGENDOU
Árpád Bojtos, narodený v roku
1956, vyštudovaný ekonóm, od
malička chcel cestovať. Z pohľadu
jeho dnešnej profesie bolo veľmi
dôležité jeho zamestnanie v podnikoch zahraničného obchodu.
Otvorilo mu dvere k cestám najmä po Afrike a Strednom Východe.
Stretnutie s arabským umeleckým
remeslom ho priviedlo k vyrezávaniu, rytiu a nakoniec k výrobe nožov. Nožiarstvu sa venuje od roku
1986, po revolúcii v roku 1989 sa
koníček stal aj jeho zamestnaním. Lučeneckej verejnosti sa po

prvýkrát predstavil na výstave
v Novohradskom múzeu v roku
1991. Árpi Bojtos sa medzi nožiarmi stal pomerne skoro legendou.
Výberom námetov, spracovaním,
lipnutím na perfektne odvedenej
práci, kvalitnými materiálmi. Ako
výrazné vplyvy, ktoré jeho tvorbu
zásadným spôsobom nasmerovali,
označuje antické umenie, renesanciu a barok. Pri výbere námetu (ak
už zákazník neprichádza s vlastnou predstavou) zostávajú stále
určujúce legendy, báje a povesti,
biblické príbehy, zážitky z ciest
z Afriky a Ázii. Bojtosove nože sú
vyrobené z luxusných a vzácnych
materiálov. Zlato, striebro, perleť,
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drahé kamene, vzácne dreviny. Je
členom Amerického nožiarskeho
cechu (American Knivesmaker’s
Guild) a talianskej spoločnosti
Corporazione Italiana Coltellinai.
DIELA ZÍSKALI STOVKY
OBDIVOVATEĽOV
Július Mojžiš, narodený v Haliči v roku 1951, absolvent Strednej umelecko-priemyselnej školy
pre spracovanie kovov v Kremnici. Od roku 1987 pôsobí na voľnej
nohe - umelecký kováč, grafik, rytec a nožiar. Ovplyvnený medzinárodným stretnutím umeleckých
kováčov Hefaiston, organizovaným každoročne Vlastivedným
múzeom v Přerově od roku 1982,
začal hneď začiatkom 90. rokov

pracovať s tzv. nepravou damascénskou oceľou a vyrábať z nej rôzne
druhy nožov. Jeho diela si vďaka použitému materiálu, vysokej
kvalite a výtvarnému spracovaniu okamžite získali stovky obdivovateľov. Na vystavených ukážkach a fotografiách môžete vidieť
celý proces tvorby od výtvarného
návrhu, odlievania a úpravy figurálnej výzdoby, vykovania čepele
až po hotový nôž, dýku alebo meč.
Medzi Julove obľúbené materiály
patrí samozrejme damascénska
oceľ, mosadz, kosť, striebro. Július Mojžiš je členom Slovenskej
asociácie nožiarov.
VEĽMI RÝCHLO ZÍSKAL
POZORNOSŤ ZBERATEĽOV
NA CELOM SVETE
Štefan Albert, rodený Lučenčan,
narodený v roku 1968. Dlhé roky
býva a pracuje vo Fiľakove. Vyučený strojný mechanik od útleho
veku miloval dobrodružstvo, hltal príbehy o indiánoch, prírode
a zvieratách.
Ako jeden z hlavných podnetov,
ktorý ho inicioval k výrobe nožov,
bolo stretnutie s maliarom Jozefom Jacsmenyíkom. Inšpiroval ho k
tomu, aby skúsil svoj talent uplatňovať pri vyrezávaní a rytí do dreva, kosti, parožia.
Pokračovanie na strane č. 5
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
NA KOHO TO SLOVO PADNE
JE VYPREDANÉ
Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených výkonov prichádza na naše pódium!
Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa
predstavia v grotesknom príbehu piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Kto ho má, ten
má moc. Avšak každý má o nej svoju vlastnú predstavu.
Keďže viac, ako mesiac pred divadelným
predstavením (18.3.) sú už vstupenky beznádejne vypredané, organizátori podujatia
z mesta Lučenec pripravujú pre veľký záujem verejnosti ďalšie predstavenie, ktoré sa
pravdepodobne uskutoční v mesiaci november 2018. O presnom termíne vás budeme
včas informovať.
text: Ján Šnúrik

Dni
Wolfgang
módy

Amadeus

Mozart

Requiem D-mol

Mesto Lučenec a LUKUS Vás pozývajú
na nevšedný, fantastický hudobný zážitok!
WOLFGANG AMADEUS MOZART REQUIEM D-MOL
ZÁDUŠNÁ OMŠA PRE SÓLA,
ZBOR A ORCHESTER KV 626
Requiem je posledné Mozartovo dielo, ktoré už žiaľ nedokončil. Podľa majstrových zápiskov a odporučení uvedený hudobný monument dokončil až jeho žiak. Tento hudobný
skvost je opradený aj rúškom tajomstva.
Objednávateľ diela nebol známy a objednávka prišla uprostred noci. Hovorí sa, že v tom
čase už veľmi chorľavý Mozart videl v objednávke znamenie blížiacej sa smrti. Údajne pod týmto dojmom komponoval requiem
sám pre seba.
V Lučenci takéto veľké dielo v plnom rozsahu a naštudovaní nebolo inscenované už desaťročia! Predstaví sa Vám viac ako 70 účinkujúcich (orchester, spevácky zbor a sólisti).
Vďaka jedinečnej akustike nádhernej lučenskej synagógy bude tento koncert navždy nezabudnuteľným zážitkom, ktorý nenechá jedno oko suché!

23.3.2018 o 19:00
SEDEM BEZ ZÁRUKY
Synagóga Lučenec
Skvelé vystúpenie štyroch známych glosáVstupné: 12 eur
torov. Elena Vacvalová, Oľga Feldeková, MaPredpredaj: www.kultúra.lucenec.sk
rián Leško a Milan Lasica v populárnej talk
		
kino APOLLO
show známej z obrazoviek TV JOJ. Nenechajte
		
MIC Lučenec
si ujsť neopakovateľné vtipné postrehy a komentáre na udalosti z domácej i zahraničnej
POZVÁNKA NA VÝROČNÚ
politiky, spoločnosti a všetkého, čo život priČLENSKÚ SCHÔDZU
náša. Okrem humoru štvorice protagonistov
programu čaká na divákov aj atraktívny huSpoločnosť psoriatikov a atopikov v Lučendobný hosť.
ci pozýva všetkých členov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 22. februára 2018 o 15:00 v hoteli Clavis. Je potrebné
6. apríla o 19:00
si
priniesť preukaz a 10 eur na členský poplakino Apollo Lučenec
tok.
Za večeru sa platí 5 eur. Na Vašu účasť
vstupné: 15 eur
sa teší výbor klubu SPaA v Lučenci.

SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC
Primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková vyhlasuje 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szabóov
grafický Lučenec“. Organizátorom súťaže je
mesto Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu a spoluorganizátorom
LUKUS Lučenec.
Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely
výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji
záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec, centrum
Novohradu.
PODMIENKY ÚČASTI
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ ,
SŠ a VŠ a dospelí, jednotlivci a kolektívy. Vítané sú všetky grafické techniky (linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod.)
- nie kresba, perokresba, maľba! Každý ročník
súťaže je tematicky odlišný. 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s podtitulom CESTOVANIE - (niektorou formou grafiky zobraziť danú tému.).
Súťažné práce formátu najviac A3 (maximálne tri práce z jednej kategórie) zašle škola do 5.5.2018 na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu,
Renáta Libiaková Peržeľová, Novohradská
č.1, 984 01 Lučenec. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 047/4307232. Obálku označte heslom „Grafický Lučenec“.
RECITAČNÁ SÚŤAŽ PUŠKINOV PAMÄTNÍK
Prezidentka Fondu pre podporu vzdelávania
Ruskej federácie Tatiana Golubeva, primátorka
mesta Lučenec Alexandra Pivková, generálny
konzul SR v Sankt Peterburgu Augustín Čisár,
Základná škola, Ulica Vajanského, Lučenec vyhlásili recitačnú súťaž PUŠKINOV PAMÄTNÍK.
VÝBER Z PODMIENOK ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Súťaž sa koná v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku v dvoch vekových
kategóriách:
a) žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií
b) študenti stredných škôl
2. Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky
a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora.
Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry
a športu, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec,
resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk do 10.4.2018.
POZNÁMKA
Propozície na súťaže v plnom znení
+ prihlášku nájdete na www.lucenec.sk
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Pozvánka na mestské
zastupiteľstvo
V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods.
4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam
25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 13. februára 2018
(utorok) o 15:00 v zasadacej miestnosti na
prízemí Radnice Lučenec.
PROGRAM:
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec
č. 03/2017 Trhový poriadok pre príležitostné
trhy usporiadané mestom Lučenec
5. Interná norma mesta Lučenec č. XX/2018
- Zásady činnosti a financovania Zboru pre
občianske záležitosti mesta Lučenec - návrh
6. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec
7. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2018
8. Celková Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 a Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie
9. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za
rok 2017
10. Tréningové ihriská a plochy s prírodnou
alebo umelou trávou - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)
a zabezpečenie spolufinancovania projektu
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPN mesta Lučenec
12. Voľba prísediacich Okresného súdu v Lučenci - návrh
13. Schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa na adrese Ulica T. G.
Masaryka č. 11 v Lučenci Foto Antal - FOTO
GALÉRIA s.r.o., Šávoľská č. 1, 986 01 Fiľakovo na obdobie 10 rokov.
14. Informatívna Správa o činnosti Zboru
pre občianske záležitosti „Človek človeku“
pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci za
rok 2017
15. Informatívna Správa o činnosti MsP za
II. polrok 2017
16. Návrh zmluvy o partnerskej spolupráci
medzi mestom Lučenec a mestom Leszno,
Poľská republika
17. Návrh zmluvy o partnerskej spolupráci
medzi mestom Lučenec a mestom Bogorodick, Ruská federácia
18. Návrhy a podnety poslancov
19. Interpelácie poslancov
20. Rôzne - diskusia
21. Záver
text: Alexandra Pivková, primátorka mesta

Rozšírenie mestského
kamerového systému
o ďalších 11 kamier
V meste Lučenec je mestský kamerový systém budovaný od roku 2001, začínali sme
s 3 kamerami a momentálne ich je v meste
celkove 25. Tento kamerový systém monitoruje miesta v meste Lučenec, kde je najväčší
pohyb osôb, prípadne kde najviac dochádza
k páchaniu trestnej činnosti. Prostredníctvom kamier je možnosť zadokumentovať trestnú činnosť, napr. poškodzovanie
všeobecne prospešných zariadení mesta,
prípadne sa môže kamerový systém využiť
aj na odhaľovanie priestupkov na úseku dopravy - parkovanie v zákaze, zákaz vjazdu
a iné alebo kamerový systém môže slúžiť aj
k zisteniu alebo objasneniu aj závažnejšej
trestnej činnosti - vreckových krádeží, lúpeží, výtržností.
Koncom roka 2017 sme mestský kamerový systém rozšírili o ďalšie kamery, a to celkove o 11 kamier, pričom tieto boli umiestnené na križovatku ulíc Masarykova - Dr. Vodu
so zameraním sa na monitorovanie predajne
Non stop a parčíka M. R. Štefánika, na Ul. B.
Němcovej, kde kamera sleduje mestský park
- náučný chodník, na Ul. Rádayho so zameraním sa na predajňu Non stop, parkovisko pred mestským cintorínom s čiastočnou
kontrolou aj priestorov cintorína, na sídlisko
Rúbanisko II so zameraním sa na križovatku
pred bowlingovou halou.
Tri kamery boli umiestnené do areálu futbalového štadióna za účelom zabezpečenia
majetku, ako aj prípadného dokumentovania
výtržností počas športových zápasov. Na základe sťažností občanov bola doplnená ešte
jedna kamera na Ul. tkáčskej v Opatovej. Dve
digitálne kamery boli umiestnené na Masarykovu ulicu, ktoré monitorujú svetelnú križovatku a Divadlo B. S. Timravy.
Vzhľadom na zvýšenie počtu kamier bolo
potrebné vylepšiť aj obslužné zariadenia a to
monitory, nahrávacie zariadenie a tiež vybavenie chránenej dielne, ktorá bola zriadená už

v roku 2014 na pravidelné sledovanie výstupov z kamerového systému a ktorá pozostáva
z 5 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Kamerový systém plánujeme aj naďalej rozširovať a modernizovať. Pokiaľ to bude možné,
plánujeme zrealizovať zmenu prenosu údajov z kamier do sídla mestskej polície cestou
optickej siete.
Projekt „Rozšírenie kamerového systému
v meste Lučenec“ bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality vo výške 9000 eur.

Vážení občania, zistené nedostatky, podnety, prípadné návrhy oznámte na bezplatnom tel. čísle mestskej polície 159.
text a foto: Ján Tuček
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Stavebné práce v meste pokračujú
Prvý mesiac akcie pre žiakov
základných škôl zatiaľ úspešný
Darčeková akcia pre obyvateľov mesta Lučenec v tomto
roku (od 2. januára) už úspešne prebieha v podobe bezplatného cestovania pre deti do 15
rokov. Spoločným cieľom mesta Lučenec a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s.
(SAD) je zatraktívniť cestovanie MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferovali cestovanie
hromadnou dopravou, aby bola
spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a
dostatočne rýchla a v konečnom
dôsledku nepochybne aj ekonomicky a ekologicky výhodná.
AKO SI VYBAVIŤ DOPRAVNÚ
KARTU
Žiak, uplatňujúci si nárok
na bezplatnú dopravu, musí
byť držiteľom dopravnej karty
vydanej SAD Lučenec. Bezplatná
doprava sa týka žiakov základných
škôl do 15 rokov s trvalým alebo
prechodným pobytom v Lučenci
a aj tých, ktorí navštevujú základnú
školu zriadenú na území mesta
Lučenec. Nárok na bezplatnú dopravu je potrebné aktivovať na
dopravnej karte SAD Lučenec,
ktorú už cestujúci vlastní. Nie
je povinnosťou zakúpenie novej dopravnej karty. Manipulačný poplatok za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci, ktorí nemajú
dopravnú kartu, musia požiadať
o jej vydanie. K jej vybaveniu je
potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5
cm, občiansky preukaz zákonného zástupcu. Poplatok za vydanie
dopravnej karty je 3,20 eur plus

jedno euro spomínaný manipulačný poplatok. „Naším zámerom je
urobiť mestskú dopravu atraktívnejšou s cieľom, aby sa cestujúci
vrátili do prostriedkov MHD a videli v nej reálnu alternatívu individuálnej dopravy. Týmto naším
spoločným rozhodnutím vychádzame v ústrety rodičom. Ak deti
splnia horeuvedené podmienky, už
nebudú musieť byť do školy prepravované osobnými motorovými
vozidlami,“ povedala primátorka
mesta Alexandra Pivková.
VYDÁVANIE DOPRAVNÝCH
KARIET MÁ STÚPAJÚCU
TENDENCIU
„Za prvý mesiac projektu bezplatnej prepravy detí do 15 rokov
môžeme povedať, že vydávanie
dopravných kariet má stúpajúcu
tendenciu. Cestujúci, ktorí majú
nárok na túto zľavu, sú aj naďalej vítaní v našom lučeneckom infocentre v Lučenci, kde si môžu
vybaviť túto dopravnú kartu,“ informovala vedúca útvaru obchodu a marketingu Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a. s.
Radka Segečová.
KDE NÁJDETE INFOCENTRUM?
Informácie môžete získať osobne v Infocentre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru 5705,
ako aj na telefónnom čísle 0911
787 834 denne od 6:00 do 17:00.
Otváracie dni a hodiny: pondelok
- nedeľa, od 6:00 do 17:00.
text a foto: Ján Šnúrik

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že už je začatá realizácia stavby „Rekonštrukcia
Ulice železničnej, Lučenec, vetva B a C“. Predpokladaný termín
ukončenia stavebných prác je 20.
august 2018.
Stavba je realizovaná v rozsahu
podľa vetiev, resp. úsekov v nasledovných predbežných termínoch:
1. Vetva B - I. etapa - v úseku od
križovatky s Ulicou Jókaiho po
križovatku s Ulicou M. Rázusa od
10. januára 2018 do 31. mája 2018.
2. Vetva B - II. etapa - v úseku od
križovatky s Ulicou M. Rázusa
po križovatku s Ulicou mieru od
15. apríla 2018 do 30. júna 2018.
3. Vetva C - v úseku od križovatky s Ulicou mieru po križovatku s Ulicou kpt. Nálepku (kruhový objazd) od 1. júna 2018 do
20. augusta 2018.

Počas realizácie stavebných prác
v uvedených termínoch budú jednotlivé úseky miestnej komunikácie uzatvorené pre cestnú premávku, s výnimkou automobilov
zásobovania a peších účastníkov
cestnej premávky.
Zároveň opätovne žiadame vlastníkov a prevádzkovateľov jednotlivých nehnuteľností o opravu resp.
rekonštrukciu inžinierskych sietí, prípadne fasád budov. Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov, prevádzok a ostatných
dotknutých subjektov v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie
jazdy stavu vozovky a rešpektovanie prenosného dopravného
značenia počas stavebných prác
na uvedenej komunikácii.

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec, že
dňom 5. februára 2018 bola začatá realizácia stavby „Revitalizácia Ul. továrenská a jej okolia
v meste Lučenec časť Opatová“.
Predpokladaný termín ukončenia
stavebných prác je 30. jún 2018.
Stavba je realizovaná v rozsahu a termíne podľa vetiev, resp.
úsekov nasledovne:
Vetva A - I. etapa - odstavné
parkovacie plochy a chodníky od
5. februára 2018 do 15. mája 2018
- obmedzené parkovanie.
Vetva B - II. etapa - komunikácia, chodníky a odstavné státia so začiatkom za križovatkou

s Ul. gemerskou po koniec predajne CBA s dobudovaním okružnej križovatky a autobusovej zastávky do 30. júna 2018.
Účastníkov cestnej premávky,
užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov
v predmetnej lokalite žiadame
o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky
a rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na uvedenej komunikácii.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Za pochopenie vopred ďakujeme.
text a foto: Ján Šnúrik
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Rok 2018 je Európskym
rokom kultúrneho dedičstva
Kultúrne dedičstvo formuje
náš každodenný život a v Európe
nás obklopuje na každom kroku:
vo väčších aj v menších mestách,
v prírode aj na archeologických
náleziskách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré nám
odovzdávajú naši predkovia, v príbehoch, ktoré rozprávame svojim
deťom, v jedle, ktoré si vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a v ktorých sa spoznávame.
Kultúrne dedičstvo spája Európu pomocou spoločnej histórie
a hodnôt. Reprezentuje aj bohatstvo a rozmanitosť našich kultúrnych tradícií. Naše spoločné
kultúrne dedičstvo musíme pochopiť, vážiť si ho a oslavovať ho.
Kultúrne dedičstvo však nie je len
odkazom minulosti. Ukazuje nám
aj cestu vpred a pomáha nám vytvárať našu budúcnosť.
V roku 2018 sa v celej Európe
pripravujú výnimočné iniciatívy
a podujatia s cieľom priblížiť ľuďom ich kultúrne dedičstvo a zapojiť ich doň, podnecovať ich, aby
ocenili bohaté kultúrne dedičstvo
Európy a delili sa oň, a upevniť ich

Pokračovanie zo strany č. 1

pocit príslušnosti k spoločnému
európskemu priestoru.
Webová stránka: https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_sk
Kontakt : Europe Direct Lučenec, Radnica, Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec, tel./
fax: 047/43 31 513, e-mail: europedirect@lucenec.sk, web: www.
lucenec.sk.
Informačné centrum Europe
Direct v rámci svojich komunikačných aktivít prináša pravidelné informácie z EÚ a informácie
o svojich aktivitách aj prostredníctvom profilu na FACEBOOKu
a na Instagrame. Budeme radi,
ak nás budete sledovať!
text: Michaela Hrnčiarová

NOVÁ PUBLIKÁCIA
Priekopníci aviatiky z Lučenca
a okolia. Lučenec 2017, 84 strán,
vyše 120 fotografií a dokumentov.
Autorom je Jozef Drenko z Lučenca. Monografia sa zaoberá
priekopníkmi bezmotorového
i motorového letectva v Lučenci a okolí. Prvým aviatikom z regiónu bol Aladár Koch - Zsélyi
(12.12.1883 Čeláre okr. V. Krtíš 1.7.1914 v Budapešti) konštruktér
lietadiel, pilot a publicista (autor
kníh o letectve). Maturoval na štátnom gymnáziu v Lučenci v roku
1901. Prvé lietadlo zostrojil v roku
1910. Zahynul pri havárii lietadla
na jar roku 1914.
Na vlastnú žiadosť bol pochovaný 5. júla 1914 v Čelároch. Má
pamätník a pamätnú izbu v Bušinciach. Prvý letecký deň na území
dnešného Slovenska sa uskutočnil v dňoch 7. - 8. septembra 1913

v Lučenci. Na svojich lietadlách
tu vzlietli Andrej Kvasz a Jozef
Tóth. Posledný menovaný preletel aj z trhoviska v Lučenci okolo
Haličského zámku a späť vo výške 200 - 300 m.
Gabriel Csizmadia z Lučenca
prvýkrát vzlietol na svojom lietadle v Lučenci v novembri 1913.
Postavil aj prvý hangár v Lučenci.
V publikácii Priekopníci aviatiky z Lučenca a okolia. Lučenec
2017 sú načrtnuté stručné dejiny
letectva, parašutizmu a leteckého modelárstva v našom regióne.
Uvedené sú aj početné pramene
a literatúra.
Nájdu sa sponzori pre vydanie publikácie vo väčšom náklade v roku 2018?
text: redakcia MsN

Zľava Robert Kováčik, Štefan
Albert, Árpád Bojtos a Július
Mojžiš.

Začal vyrezávať rôzne predmety,
najskôr s poľovníckymi námetmi. AB. Ak má zákazník radšej záujem
Neskôr začal vyrábať aj nože. Po o uhlíkovú oceľ, obráti sa na slourčitom čase sa stretol s Árpádom venských kováčov. Rád pracuje so
Bojtosom a nožom prepadol už vzácnymi a exotickými drevinami
úplne. Fascinovala ho Bojtosova black wood, hadie drevo, bruyer,
precízna práca, námety, exotické eben, cocobolo a pod. Ale pracuje aj
materiály. Ako profesionálny no- s „obyčajnými“- orechom, slivkou,
žiar pracuje od roku 2005 a vďa- hruškou, čerešňou. Popri výrobe
ka ekvilibristickej ryteckej práci si nožov sa venuje aj opravám a reveľmi rýchlo získal pozornosť zbe- novácii najmä loveckých tesákov
rateľov na celom svete. Ako sa vy- a poľovníckych nožov. Tematicky
jadril v rozhovore pre časopis Bla- čerpá najmä z prírody a poľovnícde: „Nôž je pre mňa to isté ako pre tva. Od roku 2005 je členom Slomaliara plátno“. Námetovo čerpá venskej asociácie nožiarov.
z prírody a histórie. Štefan Albert
POZVÁNKA NA PREHLIADKU...
je členom Slovenskej asociácie noVystavené nože a fotografie nožiarov a americkej Custom Knife
žov
sú unikáty s vysokou esteticCollectors Association.
kou úrovňou, spracovaním mateRÁD PRACUJE
riálu a odbornosťou. Návštevníci
S EXOTICKÝMI DREVINAMI
Mestské múzea Lučenec si ich
Robert Kováčik je najmladší môžu prehliadnuť do 27. februára
z vystavujúcich, narodil sa v Lučen- 2018, v čase od utorka do soboty
ci v roku 1975. Je vyučený mecha- od 10:00 do 18:00 a v nedeľu od
nik elektronických zariadení a ry- 14:00 do 17:00.
tec zbraní (Zbrojovka CZ, Uherský
POĎAKOVANIE
Brod). Prvé naozajstné nože začal
Mestské múzeu Lučenec ďakuje
vyrábať popri zamestnaní od roku vystavovateľom za poskytnuté ex1994, hlavne pre vlastné poteše- ponáty a spoluprácu. Vďaka patrí
nie, neskôr aj pre kamarátov a zná- aj externému kurátorovi Krasimych. Už ako vyškolený rytec si mírovi Damjanovovi a mäsovýotvoril živnosť a začal sa výrobe robe Agro-Ipeľ Holiša za vynikanožov a dekorovaniu zbraní veno- júci catering.
vať profesionálne. Jeho obľúbeným
text: Andrea Moravčíková
materiálom je nerezová damascénfoto: Peter Kollár
ska oceľ švédskej firmy Damasteel

SO SKIBUSOM
ZA LYŽOVAČKOU
Mesto Lučenec, Slovenská
autobusová doprava Lučenec,
a. s., Banskobystrický samosprávny kraj a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie vás
aj v tomto mesiaci pozývajú na
zimnú turistiku spojenú s lyžovačkou so SKIBUSOM.
Rozpis prevádzky skibusu
počas mesiaca február
Soboty: 10. 2., 17. 2., 24. 2.

8:00 - odchod z Autobusovej
stanice v Lučenci (nástupište č. 7)
na trase Látky-Prašivá a Kokava
nad Rimavicou-Línia, 14:30 - odchod z autobusovej zastávky Kokava nad Rimavicou-Línia, 14:45
- Látky-Prašivá a Lučenec. Cena
lístka 2 eurá tam a 2 eurá nazad.
Informácie o obsadenosti môžete získať na telefónnom čísle
0911 787 834 denne od 6:00 do
17:00 (je možnosť si rezervovať
miesto). Otváracie hodiny v Infocentre: pondelok - nedeľa, od
6:00 do 17:00.
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Euroscola
2018
Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň
navštíviť Štrasburg a rokovať
v budove Európskeho parlamentu
ako ozajstní europoslanci. Zažijú to aj mladí Lučenčania. Informačná kancelária Európskeho
parlamentu v Bratislave vyhlásila výsledky súťaže Euroscola
2018. Vo veľmi silnej konkurencii
22 zapojených škôl sa lučenecká
obchodná akadémia umiestnila
na krásnom 3. mieste. Čo to pre
žiakov obchodnej akadémie znasa, že ďalším dôvodom je prepojenie
mená? Dvadsaťštyri žiakov a dvaja
úloh s praxou a ich vysoká odborpedagógovia sa 8. marca 2018 zúná úroveň.“
častnia na pracovnom stretnutí
v Európskom parlamente.
Kto sa môže zapojiť do súťaže?
„Určite každý, kto sa nebojí výEuroscoláci z Lučenca Michaezvy pracovať v tíme a v náročnej
la Detvanová, Veronika Garajová
príprave aj vytrvať. Všetky zadaa Simon Tóth sa ako zástupcovia
nia, ktoré na súťaži prezentujeme,
obchodnej akadémie zúčastnili na
sú komplexným spracovaním urslávnostnom vyhlásení výsledkov
čitej odbornej témy, sú však aj rev Bratislave.
prezentáciou našej krajiny, regiónu, mesta a školy.“
Mali možnosť stretnúť sa
s poslancami Európskeho parlaKonkrétne?
mentu: Monikou Beňovou, Janou
„Naposledy určite „objav“ KaplnŽitňanskou, Vladimírom Maňkom
ky Panny Márie Ustavičnej Pomoci
a Ivanom Štefancom, ktorí im
v Hornej Bzovej. Je to možno svev mene organizátorov súťaže odotový unikát, pretože stavba v lone
vzdali ocenenie. V rámci programu
prekrásnej prírody je svätostánok
Euroscola diskutovali s poslancavýnimočný riešením povrchovej
mi Európskeho parlamentu a inýúpravy stien z veľkých plátov jedmi zaujímavými hosťami hlavne na
ľovej kôry. Bol postavený v roku
tému ERASMUS+, ktorá bola nos1910 pre lazníkov a lesných robotnou témou tohtoročného projekníkov. Vďaka odbornému spracotu. „Naši žiaci vytvorili didaktickú
vaniu študentov Réky Bálintovej,
hru o EÚ, prostredníctvom ktorej
Tamása Balgu a Ákosa Nógrádiho,
vzdelávali žiakov na dvoch mestktoré bolo tretím najlepším v konských základných školách. Vytvorili
kurencii všetkých po maďarsky vykvíz pre žiakov, či napísali vlastné
učujúcich stredných škôl, je dnes
noviny „Euronovinky“. O výsledmožno známejšia v zahraničí ako
koch projektu informovali aj v reu nás doma.“
gionálnych médiách. Sme veľmi
radi, že naša snaha bola odmeneMy už len dodávame, že poďaná výhrou a už teraz sa tešíme na
kovanie patrí aj kolegyni Angele
návštevu Európskeho parlamentu
Fajdovej za trpezlivú podporu
v Štrasburgu,“ uviedla Kvetoslava
a odborné oko, a Csabovi Bónovi
Kriváková z OA Lučenec.
za vytrvalú organizačnú prípravu.

SPŠ stavebná Oskara
Winklera boduje
na zahraničných
odborných súťažiach
Býva dobrým zvykom, že na prelome dvoch rokov akosi automaticky hodnotíme odchádzajúci rok
a dávame si nové predsavzatia. Bilancujeme aj v rámci života školy.
O zahraničnej odbornej spolupráci SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci sme sa porozprávali
so zástupcom školy Csabom Bónom. Ani sme sa veľmi nesnažili
zakryť našu zvedavosť ohľadom
nezvyčajných darčekov pre školu:
„Môžem potvrdiť, že sme dostali
dva darčeky. Paletu suchej zmesi
na betónovanie od zástupcu firmy Baumit v Maďarsku a paletu
lepidla na dlaždice od maďarskej
pobočky firmy MAPEI. O tento
darček sa zaslúžili naši študenti odboru staviteľstvo, konkrétne
Tamás Balga a Ákos Nógrádi, keď
na odbornej súťaži v Székesfehérvári vybojovali ich kreatívne ruky
v rovnomennej súťaži Kreatív Építő
Kezek 3. miesto. Rovnako úspešní boli aj na medzinárodnej konferencii mladých stavbárov, ktorú
organizuje odborné združenie komory stavebných inžinierov Maďarska Porta Speciosa.“
Natíska sa otázka, prečo práve súťaže v Maďarsku?
„Prvým dôvodom je určite skutočnosť, že škola sa snaží zachovávať kontinuitu výuky v maďarskom jazyku a vďaka tomu sa môže
už dlhé roky zapájať do odborných súťaží určených pre maďarských stredoškolákov. Nazdávam

text: Olívia Sojková

text: Obchodná akadémia LC

CVČ LUČENEC
19. 2. 2018 - 23. 2. 2018
Milí rodičia, čas do jarných
prázdnin sa už kráti a vy máte
opäť niekoľko možností, ako pripraviť pre deti zaujímavý program,
nové aktivity či zabezpečiť nezabudnuteľné zážitky. Pre všetky
lučenecké i nelučenecké deti je
pripravený veľmi pestrý prázdninový program v našom dennom tábore. Prímestský tábor je
určený pre deti základných škôl
denne od 8:00 do 16:00.
POPLATOK: 35 € / týždeň
V cene je zahrnuté poistenie,
obed, pitný režim, cestovné výdavky, vstupenky... Podmienkou je vyplnená prihláška, ktorá
je dostupná na www.cvclc.edu.
sk, uhradenie poplatku a preukážka na bezplatnú prepravu vlakom. Uzávierka prihlášok je do
14. 2. 2018.
TIMRAVIN „DADOV“ (OVODA)
V MESTSKOM MÚZEU
Pri 150. výročí narodenia B. S.
Timravy sa v expozícií Škola našich predkov v Mestskom múzeu
v Lučenci uskutočňujú podľa projektu MŠ na Ulici Dr. Hercza rôzne akcie pripomínajúce život detí
v minulosti a dnes. Ich výchovnou
úlohou je podľa historických artefaktov priblížiť súčasnej mladej
generácii život detí v „dadóve“ B.S.
Timravy v Ábelovej.
Podľa spomienok jej žiaka Ivana Krausa, emeritného profesora (dnes už 82-ročného), priblížila
Marta Galádová deťom zo spomínanej MŠ hravou formou spôsob
výuky s použitím množstva riekaniek, spevov a príležitostných
básní. Nadšenie detí poznať staré
hračky, vozíky, bábiky a oblečenie tej doby v porovnaní s novými
hračkami je veľké. Táto najmladšia generácia si bude pamätať rodáčku nášho regiónu tetu Timravu nielen ako slávnu spisovateľku,
ale aj ako láskavú učiteľku s nezabudnuteľnými spomienkami na ňu.
Spomínaný projekt sleduje, aby si
deti od útleho veku pestovali lásku od najbližších cez lásku k rodnému mestu, regiónu, a takto sa
v nich vytváralo národné cítenie
a povedomie.
text: Anna Škamlová
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TEÓRIU PREPOJILI
CVIČENIAMI
Projekt Pohyb ako terapia je
jedným z množstva projektov,
ktoré sme už zorganizovali v Základnej organizácii ÚNSS č. 22
Lučenec. Cieľom projektu bolo
pripraviť pre členov základnej
organizácie a ich príbuzných,
priateľov a deti škálu aktivít zameraných na cvičenie, pohyb,
turistiku, šport a relax. A zároveň na pravidelnú spolkovú činnosť. V rámci realizácie projektu si jeho účastníci mohli vybrať,
ktorých aktivít sa zúčastnia. Štyri stretnutia s fyzioterapeutkou
obsahovali teoretické prednášky,
následne boli prepojené na praktické prevedenie cvikov zlepšujúcich fyzické zdravie jednotlivcov.
Každý účastník tejto aktivity mohol pri splnení určitých podmienok absolvovať jednu bezplatnú
masáž v masérskom salóne Štefan Belík.
Blok nazvaný Stretnutie s biochemikom pokračoval dvomi vzdelávacími aktivitami formou prednášky
a diskusie s účastníkmi projektu.
Lektor pútavou formou vysvetlil chemické procesy v svaloch.
Odzneli témy, ktorými priblížil, ako
vplýva nedostatok pohybu na náš
organizmus, čo je to a ako vzniká
únava, ako vplývajú minerálne vody
na ľudské telo a aké špecifiká má
cvičenie s osteoporózou.
Stretnutie s farmaceutkou prinieslo priblíženie problematiky
v súvislosti s pohybovou sústavou. Lektorka venovala pozornosť
téme z hľadiska vzniku, prevencie

a možností terapie so zameraním
sa na fytoterapiu, venovala pozornosť chronickým aj akútnym ochoreniam pohybovej sústavy. V rámci prírodnej liečby či fytoterapie
odzneli informácie o možnostiach
použitia, vrátane frekvencie a spôsobu spracovania čerstvých či sušených byliniek, a to napr. o liečivej hline Zeolit (známych je cca 150
druhov, 50 z nich sa využíva). Na
záver stretnutia si účastníci projektu mohli vybrať jeden bylinný
produkt na vonkajšie použitie pri
zdravotných problémoch s pohybovou sústavou.
Všetky bloky boli prepojené piatimi jednodňovými aktivitami. Výstup
Zimné mesiace sú pre spolona hrad Divín bol spojený s náv- čenské organizácie a záujmové
števou Múzea histórie a s opeka- združenia vhodným obdobím
ním špekáčikov. Prehliadka obce pre návštevu kultúrnych poduVidiná bola spojená s návštevou jatí. Z týchto poznatkov vycháLučeneckých kúpeľov. Vo Vidinej dzala aj Rada Slovenského zväzu
účastníci projektu navštívili Kos- telesne postihnutých v Lučenci
tol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, a na 20. januára 2018 naplánokaštieľ a rozárium. V lučeneckých vala návštevu predstavenia opekúpeľoch si všetci zašportovali rety Franza Lehára Zem úsmea opiekli špekáčiky. Ďalšie aktivi- vov v Štátnej opere v Banskej
ty boli spojené s vodou. Navštívili Bystrici.
sme kúpaliská v Číži, v Podhájskej
a splavili sme rieku Hron.
Na kultúrny zájazd sme odcháProjekt trvajúci šesť mesiacov
dzali už v poludňajších hodinách.
sa dostal do svojho finále. Je pre
Takto sme mali možnosť využiť
nás potešením, že sa nám podahodiny v našom krajskom meste
rilo naplniť cieľ projektu. Ďakujepodľa vlastného programu a záme za pomoc a podporu každému,
ujmov. Niektorí účastníci navštíkto svojou troškou prispel k jeho
vili obchodné centrum Európa,
zdarného priebehu.
iní sa venovali obhliadke historického centra mesta a obdivovali zreštaurované budovy. Tietext: Renata Oláhová, Veronika
to sú zreštaurované v dobovom
Chudjaková, Základná organizácia
štýle a sú zachované historické
ÚNSS č.22 Lučenec
plastiky a fresky. Na niektorých

Návšteva Štátnej opery
v Banskej Bystrici

Hobby ako práca
Nezisková organizácia Alter- Projekt sa realizoval v mesiacoch
natíva - Centrum nezávislého ži- október až december 2017 v spovota a obyvatelia DSS Slatinka sa lupráci s jazdeckým klubom Horzapojili do grantovej výzvy nadá- ses vo Fiľakove. Mladí ľudia si vycie Volkswagen Slovakia, v rámci tvorili nové kamarátske vzťahy s
ktorej bol podporený aj náš pro- inými členmi jazdeckého klubu,
jekt s názvom Hobby ako práca.
vďaka čomu sa učia svoj voľný čas
Cieľovou skupinou boli mladí tráviť zmysluplne. Dôležité je aj
ľudia so zdravotným postihnutím, získanie nových pracovných zručktorí do 19 rokov žili v detskom ností a skúseností, vďaka čomu sa
domove. Vďaka projektu dosta- rozšíria ich možnosti uplatniť sa
li možnosť získať nové pracovné na pracovnom trhu. Za finančnú
skúsenosti a zručnosti v starost- podporu chceme ešte raz poďakolivosti o kone, získavali nové ve- vať nadácii Volkswagen Slovakia.
domosti ako sa o zvieratá starať, a
text: Žaneta Kučerová
odmenou im boli aj hodiny jazdenia.

budovách vynikajú aj ľudové prvky výzdoby.
Prehliadkou námestia sa naplnil
náš čas a po malom občerstvení
v miestnych prevádzkach sme sa
presunuli do budovy Štátnej opery.
Presne o 18:30 začalo nami očakávané predstavenie operety F. Lehára Zem úsmevov, ktorá patrí k
zlatému fondu svojho žánru. Skladateľ sa pokúsil povzniesť operetu smerom k serióznemu umeniu
tak, aby neskĺzol k revuálnosti,
lacným efektom alebo gýču. To sa
mu aj podarilo. Opereta mala premiéru v roku 1929 a je prepracovanou verziou diela Žltá kazajka.
Zmeny v librete a hudobnej forme jej zabezpečili nesmrteľnosť.
Nechýba v nej strhujúca melodika, tanečné rytmy, povznášajúce
javiskové efekty, exotika, no najmä „téma tém“ - príbeh o spaľujúcom ľúbostnom cite v rozdielnych
kultúrnych prostrediach (kresťanstvo, budhizmus). Ľúbostný príbeh Európanky Lízy a čínskeho
princa Su Čonga zanechal v nás
veľký dojem.
Takto povzbudení umeleckými
dojmami, s elánom do ďalších dní
sme cestovali v neskorých večerných hodinách do Lučenca. V autobuse sme sa delili o krásne umelecké zážitky a bolo nám veselo.
Ďakujeme Rade SZTP v Lučenci, ktorú zodpovedne vedie Lýdia Vargová za vynikajúci nápad
a zdarnú realizáciu tohto - pre
nás výnimočného dňa.

text: Účastníčka kultúrneho
zájazdu Anna Škamlová
foto: http://operaslovakia.sk//
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Odvoz biologicky rozložiteľných odpadov

2018

ZO ZÁHRAD RODINNÝCH DOMOV

Vývoz v dňoch podľa
farieb zahŕňa ulice:
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Begova • K. Borhyho •
Bratrícka • A.S. Jegorova
• J. Jiskru • Jókaiho • J.
Kármána • Kláštorná • S.
Mikovíniho • Z. Nejedlého • F. Palackého,
Parašutistov • PetianaPetényiho • J. Perlicziho •
Potočná • M. Rázusa •
Revolučná • Sládkovičova • Tkáčska • Továrenská • Záhradná • Dolná
Slatinka • Hladký majer.

J. Alexyho • M. Bela •
A. Bernoláka • Budovateľov •
Dukelských hrdinov •
Gagarinova • M. Gorkého •
K. Banšella •
Jánošíkova • J. Kráľa • KvetČajkovského •
ná • M. Kukučína • KukoHviezdoslavorelliho • Námestie Kubíva • Ľadovo •
nyiho • K. Kuzmányho •
V. V. MajakovskéM. J. Lermontova • Š. Moyho • Rádayho • T.
zesa • Nová • L. NovomeskéVansovej • Parný
ho • Novohradská • Okružná • Mlyn • Hlavná •
Olbrachtova • A. Petöfiho •
Jasná • MesačSmetanovo námestie • K. Supa • ná • Maloveská •
Študentská • Ľ. Štúra • VaNábrežná • Sadová
janského • Zvolenská cesta •
• Slnečná • Tichá •
Železničná • T. G. Masaryka
Úzka • Zámocká

Baráková • M. Benku • Fabianka • Fiľakovská cesta • Dekr.
Matejovie • Pavla Dobšinského • F. M. Dostojevského • F.
Lehára • J. Fándlyho • Garbiarska • Haličská cesta • Jarná •
Kollára • Krasku • Krátka •
Letná • Lúčna • Martinčeka •
Mestská pustatina • Mlynská •
Modré zeme • B. Nemcovej •
M. Nešpora • Osada • Parková
• J. Chalupku • Robotnícka • J.
Szabóa • M. Šolochova • E. M.
Šoltésovej • L. N. Tolstého •
Tenisové ihrisko • Vinohradná

Dr. Herza • Dr. Vodu • Erenburgova •
J. Francisciho • F. Gyurkovitsa • J. M.
Hurbana • J. Husa • J. Jesenského • Zory
Jesenskej • A. Kmeťa • J.A. Komenského
• D. Maróthyho • Mieru • Mikušovská •
Mládežnícka • L. Mocsáryho • I. P. Pavlovova • Ľ. Podjavorinskej • Poľná •
H. Ponickej • A.S. Puškina • Slepá •
Slovenskej republiky rád • J. Smreka • Sokolská • Svätoplukova • Šafárika • Špitálska • B.S. Timravy • J.G.
Tajovského • Tehelná • A. E. Timku • P. Tótha • J. Vargu • Wágnera •
Zvolenská cesta • kpt. Nálepku
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Isté je jedno:

Paľko, nezabudneme

Láska ide
cez žalúdok

a preto si vychutnajte Valentínsky večer
v príjemnom prostredí REŠTAURÁCIE P7,

J. Kármána č.22 v Lučenci, 047/4321 255
Zamilované páry si vychutnajú večeru
pri fľaši vínka, ktorá je pozornosť
podniku. Tešíme sa
na Vás.

PL 2018/09

Sestry Sihelské

Odchádzať treba tak,
aby človek navždy zostať mohol,
nech nezabudnú veci teplo jeho dlaní
a ľudia chvenie hlasu.

pokrstili svoje nové CD

V piatok 26. januára 2018 sa zastavilo srdce
nášho spolupracovníka a priateľa, člena Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci Pavla Filčíka.
Každý jeden z nás, ktorých dotkol sa jeho
hlas, cítil krásu človečenstva, tú, ktorá sa
nedá odmerať, nedá sa kúpiť a takto deň po
dni získal si srdcia ľudí. Viac ako tridsať rokov pôsobil ako slávnostný a smútočný rečník. Na vysokej úrovni viedol pre ZPOZ aj
písanie pamätných kníh mesta. Svoju prácu
vykonával zodpovedne, s plným nasadením,
profesionálne a predovšetkým ľudsky. Rozlúčil sa s osemstoštyrmi spoluobčanmi na
občianskych pohreboch a rozlúčkach v meste Lučenec, no v úlohe smútočného rečníka
sa prihováral smútiacim a odprevadil na poslednej ceste ďalšie desiatky ľudí aj v okolitých
mestách a obciach. Dnes spomínajú príbuzní, kamaráti, susedia, bývalí žiaci. S láskavou
spomienkou myslí na Paľka Filčíka dvadsaťčlenný kolektív ZPOZ.
V mene mesta Lučenec a Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci sme
sa so slzami v očiach rozlúčili dňa 3. februára 2018 v lučenskom dome smútku. Odkaz,
ktorý šíril medzi ľuďmi, ostáva zachovaný
v mysliach ľudí, ktorí ho poznali a mali radi.
Symbolicky otvárame náruč, oči upierame
k nebu a ďakujeme človeku, ktorý tu s nami
bol a chýba.
Isté je jedno: Paľko, nezabudneme.
text: Renáta Libiaková Peržeľová,
tajomníčka ZPOZ foto: archív

ZÁJAZD DO BÜKKSZÉKU
Oznamujeme Vám, že dňa 24. februára 2018
sa uskutoční zájazd do Bükkszéku (Maďarsko),
do termálneho kúpeľa. Cena dopravy autobusom je 7 eur. Odchod je o 7:00 spred Mestského úradu v Lučenci. Prihlásiť sa môžete na t. č.
0908 525 840 Andrea Krivánsky alebo na t. č.
PO/09
43 25 889 Brigita Mihalčáková.
MIESTO PRE ČÍTANIE
BBSK - Novohradská knižnica, oddelenie
detí ponúka príjemné novo zrekonštruované miesto pre čítanie a kreativitu, príťažlivé
prostredie na stretávanie sa detí, mládeže,
s motiváciou k rôznym aktivitám, takto rozvíjať ich fantáziu a predstavivosť.
Oddelenie detí je otvorené Pondelok - Štvrtok od 8:00 do 16:00, Piatok od 12:00 do
16:00. Všetky informácie o ponuke aktivít oddelenia sú zverejnené na www.nklc.sk
VÝSTAVA ZBIERKY ČAJNÍKOV
Klub priateľov Júliusa Szabóa Vás srdečne
pozýva na prehliadku výstavy Zbierky čajníkov. Čajníky vyrábajú fabriky podľa návrhov
skúsených dizajnérov. Vystavené čajníky
pochádzajú z rôznych krajín a období, ako aj
z rôznych materiálov: z porcelánu, keramiky, kovu a podobne. Výstavu si môžete pozrieť v dňoch od 1. do 28. februára 2018 a to
každý piatok od 14:00 do 17:00.

Koncom minulé roka vydali sestry SihelVÝLET DO TERMÁLNEHO KÚPALISKA
ské svoje nové CD pod názvom Piesne z NoLiga proti reumatizmu SR – Miestna povohradu – Sestry Sihelské a ich hostia. Krst bočka Lučenec uskutoční dňa 17. februára
sa konal 2. februára 2018 v priestoroch kina 2018 (sobota) výlet do termálneho kúpaliska
Apollo. Dátum krstu nebol náhodný. Sestry Mezőkövesd – Zsóry (1- dňový). Poplatok za
vybrali 2. február kvôli významnej udalos- dopravu: členovia 6 €, nečlenovia 7 €. Odchod
ti, v tento deň by ich stará mama oslavovala autobusu zo zastávky MHD pred Mestským
80. narodeniny.
úradom v Lučenci. Čas odchodu: 7:00. Vstup
Sestry spolu so svojimi hosťami pripravi- na kúpalisko: dôchodcovia 1700 HUF (hradí
li repertoár piesní z nášho regiónu. Diváci si každý účastník za seba). Poplatok za dopramohli vypočuť rodáčku z Lučenca Ivanu Ece- vu sa bude vyberať v dennom centre dňa 12.
tovú, ktorá ako speváčka pôsobí v PresβBurger februára 2018 (pondelok) v čase od 10:00 do
Klezmer Band. Okrem Ecetovej vystúpila 12:00 na Ulici Dr. Herza v Lučenci. Záujemci
Mária Kadancová, Lenka Spodniaková, Laura sa môžu prihlásiť na tel. mob. č.: 0907 878 518.
a Adrián Rendekovci, Lenka Ivanová. Spevákov
sprevádzala ľudová hudba pod vedením Milana
TIRÁŽ
Verónyiho.
MESTSKÉ NOVINY
Cédéčko pokrstili vodami z rôznych pradvojtýždenník mesta Lučenec
meňov v prítomnosti troch krstných rodičov.
Vydáva mesto Lučenec
„Chceli sme symbolicky prepojiť región, a tak
Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO:
sme vybrali maštinskú vodu, ktorú od detstva
00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564
pijeme, lučenskú artézsku vodu a vodu z praSídlo redakcie a inzercia:
meňa Timrava z Políchna,“ prezradila Lenka
Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144
Sihelská. Pre sestry bol tento deň veľmi emoTelefón: 047/430 72 34
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
tívny a jedinečný.
„Bol som prekvapený tým, koľko ľudí na podRedaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
ujatie prišlo. V našom regióne máme naozaj
Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178
vynikajúcich spevákov. S týmto programom
Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie
by nás mohli reprezentovať nielen na Sloventextov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súsku, ale hrdo aj v zahraničí,“ povedal viceprihlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzámátor mesta Lučenec Pavol Baculík.
text: Monika Nagyová

vierka materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť
alebo aj neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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9. 2. 2018 
21. 2. 2018 

19:00
17:00

S LÁSKOU VINCENT
(Loving Vincent)
Poľsko/V.Brit. • 2017 • 95 min. •
2D • animovaný/životopisný/krimi • české titulky • uvádza CONTINENTAL FILM

Van Goghove práce, ale aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, inšpirovali tisícky ďalších autorov. Filmový projekt,
prvý svojho druhu na svete, bol nakrútený kombináciou hraného filmu a animácie originálnych olejomalieb. Presnejšie
66 960 originálnych olejomalieb vytvorených 125 umelcami z celého sveta podľa 94 pôvodných van Goghových diel.

12

15. - 16.2. 2018 

4,50 €
17:00

PADDINGTON 2
V.Brit./Fran. • 2017 • 103 min. • 2D
• rodinný • SLOVENSKÝ DABING •
uvádza FORUM FILM
Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia
a známi, pretože všade rozdáva radosť a samozrejme marmeládu. Jeho
milovaná teta Lucy bude mať onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť
nejaký skvelý narodeninový darček.

3€

15. - 16. 2. 2018 

21. 2. 2018 

19:00

FK - CHLAPI NEPLAČÚ
Bosna a Her. • 2017 • 98 min. • 2D
• dráma • české titulky • uvádza
ASFK
V opustenom horskom hoteli, ktorý dnes
už len naznačuje dobu svojej zašlej slávy
a luxusu, prebieha psychologický experiment. Na jednom mieste sa stretne osem
dobrovoľníkov z radov vojnových veteránov, zastupujúcich rôzne národnosti a etniká bývalej Juhoslávie, aby tu podstúpili
spoločnú terapiu. V atmosfére obrovského
prázdneho hotela vyplávajú na povrch tie
najhlbšie rany minulosti, zasadené rodinou či vojnovou skúsenosťou.
pre členov FK 3 €

4€

15
22. • 23. 2. 2018 
28. 2. 2018 

17:00
17:00

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ
HARMÓNIA
SR • 2017 • 70 min. • 2D • hudobná
rozprávka • originál znenie •
uvádza ITA FILM
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne
dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Harmónia povolá Spievanku a Zahrajka, aby
jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú
chuť hrať, spievať a tancovať, a zachránili
tak dušu celého Spievankova.

2,50 €

19:00

15:17 PARÍŽ (The 15:17 to Paris)
USA • 2018 • 93 min. • 2D •
animovaný/životopisný/krimi
• slovenské titulky • uvádza
CONTINENTAL FILM
Americký herec a režisér Clint Eastwood
(americký ostreľovač, Sully) nakrútil
svoj ďalší film opäť na základe skutočnej
udalosti. 21. augusta 2015 si celý svet v
ohromení vydýchol, keď médiá ohlásili
zmarený teroristický útok na vlak # 9364
smerujúci do Paríža. Za obdivuhodným
hrdinským činom stála trojica mladých
Američanov cestujúcich po Európe, ktorí
premohli ťažko ozbrojeného Maročana
pripraveného zabíjať...

15

www.kinoapollo.sk

5€

Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!

22. - 23. 2. 2018 

19:00

THE DISASTER ARTIST
USA • 2017 • 104 min. • 2D • komédia/
životopisný/dráma • slov. titulky
• uvádza CONTINENTAL FILM
Skutočný príbeh o vzniku a nakrúcaní
kultovej filmovej klasiky režiséra Tommyho Wiseaua filmu The Room (2003),
označovanej ako jeden z najhorších filmov
všetkých čias, ako „Občan Kane zlých
filmov“. Keď ich svet odmietne, rozhodnú
sa nakrútiť svoj vlastný film, ktorý je však
kvôli neúmyselne vtipným momentom,
príbehovým zvratom či zlým hereckým výkonom hrozne milou a zároveň príšernou
komediálnou drámou.

15

5€

Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
do pondelka 15.30 do 19.15 hod.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám dom vo Veľkom Krtíši. 0915 809
222				
PO/10
• Predám bicykel, dvere, nábytok, lustre, televízor, plynový sporák, Škodu Octavia. 0907
615 064
PO/07
• Predám byt v Lučenci. 0915 809 222 PO/11
SPOMIENKA
„Nechcel som ešte od Vás
odísť, tak veľmi som chcel
s Vami byť, no stisk smrti
bol taký silný, že nedoprial
mi ďalej žiť. Drahého človeka nám osud vzal, v srdci hlbokú ranu zanechal.“
Dňa 2. februára 2018 uplynul rok, čo nás
navždy opustil Jozef NOSÁĽ z Lučenca. PO/12
SPOMIENKA
So smútkom v srdci sme
si dňa 6. februára 2018 pripomenuli 12. výročie, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec
a švagor Pavel GÁFRIK.
Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
PO/13
ZÁŽITKOVÁ, PROGRESÍVNA
A TVORIVÁ ANGLIČTINA
Akreditovaná medzinárodná jazyková škola s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od
januára a februára 2018 nové kurzy angličtiny pre všetky vedomostné úrovne, deti, mládež, dospelých a firmy, príprava na maturity
a štátnice B2/C2. 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 33 rokov vo výučbe angličtiny (garantka jazykového vzdelávania v SR).
NOVINKA: DETSKÁ ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov!
Info a prihlášky: Dr. Katarína Tóthová,
PhD., tel.: 0907 825 372, levelaj@gmail.
com, www.levelaj.sk, FB: Katarína Liščáková Tóthová, LEVEL jazyková škola. PO/119
POĎAKOVANIE
LC-ONCOMED, s.r.o. - Ambulancia klinickej onkológie v Lučenci v mene onkologických
pacientov týmto ďakuje členkám OZ CVAK a OZ
DIVOŽIENKY za nezabudnuteľné spríjemnenie
predvianočnej atmosféry 2017. Členmi týchto
občianskych združení sú ťažko zdravotne postihnuté deti, mládež, dospelí a taktiež pacientky, ktoré spojili sily proti nesympatickej chorobe - rakovine. Darčeky, ktoré vyrobili títo ľudia
z úprimného srdca, prekvapili a potešili našich
onkologických pacientov. Dodali im nádej a silu
počas ich liečby. text: MUDr Jaroslava MachaPO/08
nová, LC-ONCOMED s.r.o.
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Amateur Hobby Cup

Nielen pre malých, ale aj „veľkých hokejistov“ pripravil HC Lučenec v spolupráci so
ZŠ M. R. Štefánika a HŠ Be The BEST hokejový turnaj. Turnaja sa zúčastnili tímy MHK
Snina, HC Sobrance, HK Sršne Košice, HK
Halič, HC ,,Old Boys“ Lučenec a HŠ Be The
Hockey club Lučenec v spolupráci so Slo- dá na nich udržať, im predviedli naši najmenší
BEST vo veku od 26 až 55 rokov. Víťazom turvenským zväzom ľadového hokeja zorgani- hokejisti. Tí tiež, keď začínali a prišli do klubu,
naja sa stali amatéri z HŠ Be The BEST, dozoval dňa 13. januára na Zimnom štadióne tak boli viac na ľade na zadočku ako na kormáci tím obsadil strieborné miesto. Hokejov Lučenci pre deti vo veku 5 až 10 rokov a ich čuliach, ale vydržali a postupne sa dostávajú
vý klub ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o priebeh turnaja a taktiež rodičov akciu Deti na hokej. Hokej je skvelý do pozície, keď už neriešia udržať sa na kormestu Lučenec a SPOOL, a.s. za poskytnutie spôsob, ako aktívnym pohybom využiť voľ- čuliach, ale chcú sa zdokonaľovať a zlepšovať.
ľadovej plochy. Amateur Hobby Cup bol túto ný čas, čo dnes deťom zväčša chýba. Zažiješ Tie deti, čo už vedeli aspoň trošku korčuľovať,
sezónu už tretím hokejovým turnajom v mes- s ním skvelý pocit radosti zo strelených gó- si vyskúšali niekoľko zábavných stanovíšť
te Lučenec, čím by sme chceli aj do budúcna lov, z víťazných zápasov či zo získaných me- spojených s hokejom. Na ľade deťom asiszvýšiť návštevnosť nielen zimného štadióna, dailí. Spoznáš nových kamarátov, spoznáš tovali tréneri hokejového klubu, dorastenale aj samotného mesta. Výsledky Amateur nové mestá na Slovensku, ale aj v zahraničí. ci a hosť podujatia, ktorým bol vĺčik Goooly.
Deti, rodičia aj tréneri prežili deň s hokejom
Ďakujeme deťom a rodičom, ktorí prišli
Hobby Cup: 1. HŠ Be The BEST, 2. HC Old
Boys Lučenec, 3. MHK Snina, 4. HK Sršne zábavnou formou. Niektoré deti prišli prvý- a dúfame, že si odniesli zo štadióna nové
Košice, 5. HC Sobrance, 6. HK Halič.
krát na tomto podujatí do styku s ľadovou plo- pekné zážitky a skúsenosti.
chou a na ľade urobili prvé kroky. Aby dostali
text: Lukáš Plešavský
text a foto: Stanislav Vojtek
motiváciu postaviť sa na korčule a veriť, že sa

Deti na hokej na „zimáku“

Drobci na turnaji

Sovičky a Mravčeky na korčuliach

Pelikány z Hokejového klubu Lučenec sa
rozhodli reprezentovať Lučenec na turnaji
Korčuľovanie je všestranný šport, kto- bez strachu a zábran. Profesionálnym prívo Veľkom Krtíši.
rý vyžaduje koordináciu, silu, obratnosť, stupom organizované „tréningy“ pod dohľaDeviati statoční lučeneckí drobci odohra- flexibilitu, vytrvalosť a pre tieto vlastnos- dom trénerov: L. Plešavský, Z. Fungáčová, M.
li štyri zápasy a aj keď nemajú ešte veľké záti patrí k najvhodnejším druhom telesných Pentka a J. Zrubecová deťom umožnili nadopasové skúsenosti, nechceli sa ľahko vzdať
cvičení pre deti. Vďaka spolupráci MŠ - Ul. budnúť sebavedomie na ľade, zvládli základné
súperom. Prvý zápas vyzerali trochu ako vypartizánska 273/19, zriaďovateľa mesto Lu- i zložitejšie korčuliarske prvky. Pri hrách sa
strašené vrabce, ale ďalšími zápasmi nabečenec, Slovenskej autobusovej dopravy Lu- zbavili strachu z ľadu a zlepšovali svoje korrali na odvahe a pri poslednom zápase sa už
čenec, a.s., SPOOL, a.s. Lučenec a HC Luče- čuliarske schopnosti. Všetky fázy tréningov
športovo bili ako malé dravce. Každý zápas
im dodáva nadšenie a radosť z pohybu na ľade nec mohli deti zo sovičkovej a mravčekovej absolvovali s deťmi aj pani učiteľky za stálea tým ich napredovanie. Veľká vďaka patrí ro- triedy (počet 46 detí) pravidelne každý štvr- ho zdravotníckeho dozoru. Na záverečnom
dičom, že vytiahli deti von a vymenili domá- tok od novembra 2017 do januára 2018 (8x) tréningu všetky deti predviedli svoje schopnosti na ľade. Odmenou im bola zlatá medaicu pohodu za pohyb a športový zážitok. Deti tráviť zimnú pohybovú aktivitu na ľade.
Cieľom
aktivity
bolo
hravou
formou
vykola, 2 diplomy a sladkosť.
sa im za to odmenili nádherným pohľadom,
návať
základy
korčuľovania,
vedieť
si
udržať
ako počas pár zápasov športovo rastú. Grarovnováhu na ľade, cvičiť a ovládať kĺzavý
tulujeme súperom k víťazstvám.
text a foto: S. Zdechovanová,
pohyb na korčuliach, dodržiavať dohodnuté
rodič zo sovičkovej triedy
text a foto: Stanislav Vojtek
pravidlá a pohybovať sa v rôznom prostredí
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Mladí Lučenčania v tíme Slovenska
na ME juniorov so striebrom!
Pokračovanie

San Giovanni in Persiceto (Taliansko) - Lučeneckým bočistom sa podaril obrovský úspech.
Z majstrovstiev Európy juniorov do 18 rokov
v boccii, športe raffa si ešte v roku 2017 priviezli striebornú a jednu zlatú medailu. Trojica
Tomáš Štolc, Magdaléna Strehovská (obaja
Boccia klub Lučenec), Patrik Pavčo (Boccia
klub Fortino Lučenec) si v súťaži družstiev
vybojovala titul VICEMAJSTRA EURÓPY.
Tomáš Štolc sa v súťaži jednotlivcov stal európskym majstrom, o ňom sme písali v minuloročnom vydaní Mestských novín.
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
S JEDINOU A TO FINÁLOVOU PREHROU
Všetci traja spolu vytvorili vynikajúcu partiu. Trojlístok zverencov reprezentačných trénerov Piera Paola Soresiho a Jána Šnúrika si
v A skupine poradil s Tureckom 2:1, Maďarskom 3:0, Nemeckom 2:1, Ruskom 3:0 a stal
sa víťazom svojej skupiny!

sme čo stratiť, mohli sme len získať. Náš súper sa už cítil vo finále, no po takmer štvorhodinovom boji sme zaslúžene vyhrali 2:1. V boji
o titul boli Taliani lepším tímom, a preto aj finále vyhrali,“ pokračoval Patrik. „Proti každému súperovi sme hrali naplno. Nikoho sme
nemohli podceniť. Našťastie, ako partia sme si
Vo štvrťfinále zdolali Slováci Francúzov
výborne sadli a spoločne sme to dotiahli až na
2:0 a v semifinále ich nezastavili ani silní
druhé miesto. Myslím si, že po takomto úspeŠvajčiari 2:1. V boji o zlato podľahli domáchu dokážeme dosiahnuť aj na svetový stupiecemu Taliansku 0:2.
nok,“ zhodnotil Tomáš Štolc, pre ktorého sú
zlato a striebro z európskeho pódia najcenSLOVENSKÝ ÚSPEŠNÝ
nejším úspechom.
TROJLÍSTOK HODNOTÍ
„Prekvapili nás mladí Francúzi, ktorým sa veľCelá výprava išla spoločne za vytýčeným ciemi darilo. Na druhej strane som čakala väčšiu ľom. Kým pre Magdalénu boli nedávne majkonkurenciu od Turecka. Naším spoločným vy- strovstvá premiérovým vystúpením na európvrcholením bol súboj so silným Švajčiarskom. skom pódiu, Patrik nazbieral prvé skúsenosti
Podarilo sa nám zvíťaziť 2:1, čo nám otvorilo pred tromi rokmi vo Švajčiarsku. Tomáš sa
cestu do vytúženého finále,“ zhodnotila Mag- majstrovstiev Európy zúčastnil už štvrtýkrát.
daléna Strehovská, ktorá si účasťou na európskom pódiu a striebornou medailou splKONEČNÉ PORADIE ME JUNIOROV U18
nila sen. „Bol to perfektný pocit. Myslela som,
1.
Taliansko
že budem od radosti plakať,“ doplnila. Príchuť
2.
Slovensko
vicemajstrovského titulu si naplno vychutnal
3.
Švajčiarsko
aj Patrik Pavčo. „Boli to náročné zápasy. Náš
najlepší výkon sme podali so Švajčiarskom, kde
text: Monika Nagyová foto: Mauro Tomassia
sa rozhodovalo o postupe do finále. Nemali

Veľmi oceňujem podmienky
a celkové zázemie, ktoré je pre
basketbal v meste vytvorené...

text: Ján Šnúrik

foto: AKAPO

Mladšie nádeje na svoj druhý
turnaj zavítali do Lučenca. Mestská športová hala Arena privítala
vo svojich priestoroch v sobotu 16.
decembra všetky basketbaluchtivé
deti s ročníkom narodenia 2008
a ml. Možnosť okúsiť krásu tamojšej haly prijalo 94 detí z desiatich
družstiev, ktoré odohrali spolu 20
zápasov. „Naša spokojnosť je o to
väčšia, že sa nám tento turnaj podarilo zorganizovať v basketbalovom meste v spolupráci s tamojšími
nadšencami, ktorí pracujú okolo
klubu AKAPO (Akadémia pohybu
Lučenec). Po prvýkrát sa aktívne
zúčastnili Lučenčania Minibasketbalovej ligy a ich pravidelná aktívna účasť vyvrcholila zorganizovaním kola u nich doma pred očami
vlastných fanúšikov z radov rodičov či priaznivcov basketbalu. Je

vidieť, že bývalé skvelé basketbalistky a v súčasnosti trénerky Katarína Hricková a Lucia Lásková
odvádzajú kvalitnú prácu, ktorá
postupne prináša ovocie. To, že deti
majú vytvorené podmienky na šport
a že z neho majú radosť, je ich najväčšou výhrou. Veľmi by som ocenil podmienky a celkové zázemie,
ktoré je pre basketbal v meste vytvorené,“ povedal hlavný organizátor Radko Dvorščák.
POĎAKOVANIE
Občianske združenie Akadémia
pohybu ďakuje za podporu a pomoc v minulom roku svojim partnerom: mesto Lučenec, Spool, a.s.,
TSV papier, Ekoltech, D-nábytok,
Eurosweet. Zároveň im vedenie
združenia praje úspešný a vydarený rok 2018.
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V boji o druhé miesto
remíza Lučenčanov

POZVÁNKA
MIMEL LUČENEC - ŠK SLOVAN BRATISLAVA FUTSAL
16.2.2018 - 19.00 HOD. - ŠH ARENA

Športová hala Interu Bratislava na Trnavskej ceste v piatok 2. februára zívala prázdnotou napriek tomu, že na palubovku nastúpili
celky, ktoré bojujú o druhú prvoligovú priečku.
Po dobrom napínavom priebehu zápasu sa oba
celky nakoniec rozišli zmierlivo, a tak trojbodový rozdiel medzi druhým a tretím miestom
sa nezmenil.
1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ
LIGA, 14. KOLO, 2.2.2018
Wild Boys ´02 Bratislava - Mimel Lučenec 3:3 (2:2)
MIMEL: Oberman - Csaba, Hricov, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík,
Petík, Steinwandter, Sobral, Viana. GÓLY:
5. min. Šporánek 1:1, 17. min. Procháczka 2:1,
32. min. Javnický 3:3 - 5. min. Brunovský 0:1,
18. min. Ferreira 2:2, 27. min. Viana 2:3. Žk:
Ostrák, Šporánek - Oberman, Ferreira, Viana.
Rozhodovali: Botka, Belavý. Divákov: 140.

Strelcom prvého gólu Lučenca bol
Anton Brunovský, vľavo. Ilustračné foto.

TABUĽKA
1. Slovan BA
14 12 2 0
2. Wild Boys BA 14 10 2 2
3. Mimel Lučenec 14 9 2 3
4. Žilina 		
13 7 1 5
5. Pinerola BA
13 6 1 6
6. FC Bíli Andeli TT 15 6 0 9
7. MIBA B. Bystrica 14 4 3 7
8. Nové Zámky
13 4 2 7
9. Podolie
14 2 1 11
10. Levice
14 2 0 12

130:21 
61:41 
82:54 
49:51 
64:56 
52:65 
54:71 
47:61 
22:102 
44:83 

38
32
29
22
19
18
15
14
7
6

Florbal

Ako prví udreli Lučenčania. Ešte v 3. minúte
nedal z dobrej pozície Ferreira, no všetko naDňa 22. januára pokračovala Chlapčenkoniec napravil Brunovský, ktorý efektne pre- sko-dievčenská florbalová liga v Lučenci,
loboval Kušníra, 0:1. Domáci Šporánek však v ktorej sa predstavili aj víťazky obvodného
Lučencu dlhú radosť nedoprial a o pár sekúnd kola vo florbale žiačok SŠ. V ten istý deň sa
strelou z diaľky po štandardke vyrovnal na 1:1. totiž uskutočnilo aj spomínané obvodné kolo
Do prestávky sa situácia zopakovala, no tento- vo florbale žiačok SŠ a 24. januára žiakov SŠ.
raz po góle Procháczku, 2:1 dorovnal Ferrei- Hlavným organizátorom turnajov bolo Cenra na polčasových 2:2. Boj o dôležité tri body trum voľného času Lučenec a spoluorganipokračoval aj po zmene strán. Za Lučenec sa zátormi boli SPŠ stavebná Oskara Winklera
gólovo presadil už len Viana, 2:3 a v drese do- a OZ FLORBALOVALIGALC, ktoré aj tento
mácich sa nemýlil Javnický, 3:3.
rok poskytlo mantinely, bránky a časomieru.
Turnaja dievčat sa zúčastnili tieto družMarián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
stvá: Stredná zdravotnícka škola, Pedagogic„Veľká škoda, že sme neboli dostatočne konká a sociálna akadémia a SPŠ stavebná Oscentrovaní. V oboch polčasoch sme si vypracokara Winklera. Z víťazstva sa tešili dievčatá
vali dostatok príležitostí. V infarktovom zápaStrednej zdravotníckej školy (SZŠ), ktoré od
se dominovala naša slabá efektivita, ofenzíva
roku 2013 sceľuje telocvikár Marián Skrutek.
a umenie brankárov, ktoré bolo okorenené len
Turnaja chlapcov sa zúčastnili tieto družšiestimi gólmi z toľkých šancí. Diváci mohli vistvá: Gymnázium Boženy Slančíkovej Timradieť krásne futsalové akcie na oboch stranách
vy, Gymnázium Fiľakovo, Obchodná akadéa exkluzívne zákroky oboch reprezentačných
mia, SPŠ stavebná Oskara Winklera, Stredná
brankárov. Myslím si, že remíza je spravodlivá.
zdravotnícka škola, Stredná odborná škola
Vo štvrtok hráme na palubovke MIBA Banská
technická a Stredná odborná škola hotelových
Bystrica, s ktorou sme doma remizovali. Muslužieb a dopravy. Z víťazstva sa tešili chlapsíme sa dobre pripraviť, lebo Banská Bystrica
ci z Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy.
je nepríjemný súper.“
Obe víťazné družstvá postupujú do regionálBUDÚCI PROGRAM
neho kola, ktoré sa uskutoční v okrese Rimav8.2.2018 o 20:00:
ská Sobota. Fanúšikov Chlapčensko-dievčenMIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec
skej ligy pozývame na pondelkové zápasy od
(hralo sa v čase našej uzávierky)
15:00 do 17:00.
16.2.2018 o 19:00:
Florbalovú ligu v Lučenci finančne podpoMimel Lučenec - ŠK Slovan Bratislava futsal rujú: primátorka mesta Alexandra Pivková,
mesto Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj,
Parapetrol, Poľovníctvo Hubert, Autokomtext a foto: Ján Šnúrik
plex a Autoškola Gonda. Ďakujeme.

13. A 14. KOLO CHLAPČENSKODIEVČENSKEJ LIGY
CVČ Magnet-PaSA 2:9, góly: Kajtor, Karbánek - Vaslíková 5,Valocková 2,Udvardyová
2. Štatistika brankárov: Bella 64% - Schvarcová 89,47%.
FK Tigers Lučenec-FLK Bulls 5:0
kontumačne
FK Tigers - SZŠ 23:0, góly: Ridzoň 9, Zöld 5,
Slocík 4, Sirotka 5. Štatistika brankárov: Mihálik (Tigers) 100% - Tamášova (SZŠ) 52,03%.
CVČ Magnet - FLK Bulls 10:8, góly: Ďurik
10 - Pauk 4, Lašák 4. Štatistika brankárov:
Bella (CVČ) 71,42% - Suja (FLK Bulls) 66,66%.
TABUĽKA
1. PaSA 		
2. CVČ Magnet
3. Tigers Lučenec
4. FLK Bulls
5. SZŠ 		

11 9 1 1
11 7 3 1
12 7 5 0
11 3 8 0
11 1 10 0

114:51 	
115:80 
119:60 
64:70 
15:150 

28
22
21
9
3

Najlepší strelci chlapčensko-dievčenskej
ligy: Ďurik 88 (CVČ Magnet), Vasliková 49
(PaSA), Zöld 39 (FK Tigers Lučenec), Cseriová 35 (PaSA), Pauk 30 (FLK Bulls).
text a foto: Ján Benčo
servis: Lukáš Kardoš
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„Nemôžeme si dovoliť im
ponúknuť toľko ako Fiľakovo...“

1. BASKETBALOVÁ LIGA
SKUPINA O 1. - 6. MIESTO
3.2.2018
ŠTART BRATISLAVA - LUČENEC
70:92 (16:24, 20:19, 17:28, 17:21)
BKM: Griffin 20, S. Jackuliak 19,
Radenkovič 11, Vranješ 12, Smik
10, Sarna 10, Pipíška 8, Pánis 2,
Mederi 0, Sturc 0.
Krunoslav Krajnovič (odborný konzultant, BKM Lučenec):
„V Bratislave sme odohrali so Štartom dobrý zápas proti súperovi,
ktorý hral veľmi tvrdo. Postupne
sme sa však prispôsobili a zápas
sme od úvodu kontrolovali. Som
veľmi rád, že sme vyhrali už tretí
zápas po sebe.“
TABUĽKA O 1. - 6. MIESTO
1. Lučenec
330
2. Petržalka
422
3. Pov. Bystrica 3 2 1
4. Štart BA
312
5. B. Bystrica 2 1 1
6. TU Košice 3 0 3

302:214 
329:318 
228:241 
222:239 
137:146 
251:311 

text a foto: Ján Šnúrik

6
6
5
4
3
3

Najlepším strelcom BKM
Lučenec bol Johnny Griffin jr.
s 20 bodmi.

BUDÚCI PROGRAM
10.2.2018 o 17:00:
Iskra Petržalka - BKM Lučenec
24.2.2018 o 18:00:
BKM Lučenec - B. Bystrica

Sponzori BKM Lučenec: MESTO Lučenec, Novohradská 1, Lučenec, Miroslav
Tóth - ELEKTRO M.T., M. Rázusa 85/7, Lučenec, KAM RENT s.r.o., Fiľakovská 286,
Lučenec, ERNSTPROFIL s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 5134, Lučenec, TRANSSILV s.r.o.,
Skladištná 4980, Lučenec, Stavebné Stroje Slovakia s.r.o., Studená ulica 5, Bratislava, JAKOMAT s.r.o., Vajanského 80, Lučenec, Hotel Clavis, Jókaiho 122/24, Lučenec, Reštaurácia Monikin Dvor Lučenec, CBS-Bos s.r.o., Hradište 132, Slovexpres
- autoslužby-Peter Kucej, Nejedlého 19, Lučenec, EX PRINT - František Šándori, Maxima Gorkého 2, Lučenec, 23 FOOD COMPANY s.r.o., Rúbanisko III, 2754/1, Lučenec, Milan Brada - Bagetka Puccino, Námestie Kubínyiho 364/10, Lučenec, Gabriel
Molnár - Creative, Vajanského 75, Lučenec, ARKON a.s., Strážska cesta 12, Zvolen,
M-MARKET Reality, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, CONSTRUCT, s.r.o., Vajanského 80, Lučenec, IKE, spol. s r.o., Slatinka 176, Pôtor, Piváreň Krokodíl, J. Vargu 1, Lučenec, RETRO LC s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 21, Lučenec.

Lučeneckí futbalisti už zarezá- hráčom, sme koncom roka vyrovnali.
vajú v príprave na jarnú časť tre- Bohužiaľ, dostali sme sa do situácie,
ťoligovej sezóny 2017/2018. Pod keď si nemôžeme dovoliť im ponúkvedením trénera Andreja Kamen- nuť toľko ako Fiľakovo. Trochu ma
dyho sa tvorí postupne nový tím, len prekvapilo, že sa rozhodli ísť na
ktorý bude od 17. marca hájiť svo- opačný koniec tabuľky. Budeme však
je jesenné tabuľkové postavenie - držať palce, aby im vyšli záchranár1. miesto. Pri pohľade na priezvis- ske práce. Futbal je taký. Na ihriská hráčov, ktorí dali v tomto roku ku sme súperi 90 minút, ale potom
MŠK Novohrad „zbohom“, to no- by sme mali byť priateľmi,“ povedal
vici nebudú mať ľahké. Nahradiť prezident MŠK Novohrad Lučenec
najlepšieho strelca tímu Keleme- Miroslav Beran na margo odchodu
na, stredopoliara Hirjaka, stopéra hráčov do susedného mesta.
„Odišiel som ako hráč, keďže nea kapitána Kovaniča, či brankára
viem
súčasne hrať aj trénovať, čo
Tojagića za tak krátku dobu zimsom
zistil
už počas jesennej treťonej prípravy, to je v týchto dňoch
ligovej
časti.
Ako tréner zostávam
úlohou vedenia futbalového klupri
mužstve
v
Lučenci. Ako hráč by
bu z centra Novohradu.
som mal vypomôcť Tornali. Ak by sa
Výsledky prípravných zápasov: hrali zápasy v rovnaký deň, tak má
prednosť Lučenec, kde som tréne27.1.2018
MŠK Novohrad Lučenec - TJ rom,“ prezradil Andrej Kamendy.
Prišli: Miroslav Grujučić (23, SrbBaník Kalinovo 1:2, gól za LC:
sko),
Alexander Ilić (24, Slovinsko,
Pavlović
naposledy
hral v Sérii C v Talian30.1.2018
sku),
Nenad
Pavlović (29, Srbsko,
MŠK Novohrad Lučenec - TJ Sanprišiel
z
Topoľčian),
Andrej Pipíštrio Láza 3:2, góly za LC: Vilhan,
ka
(prišiel
z
Tornale),
Dominik
Iboš
Kováč, Višić
(18,
prišiel
z
Fiľakova).
3.2.2018
MŠK Novohrad Lučenec - FK
Rozpis prípravných zápasov
Mesta Tornaľa 1:1, gól za LC: Iboš
MŠK Novohrad:
10. 2. o 13:00 Salgótarján
Odišli: Aleksa Tojagić, Marko
(doma); 14. 2. Podbrezová „B“
Cvetković, Lazar Kniežević, Patrik
(vonku); 17. 2. o 13:00 RožňaHusanik, Marko Püšpöky (všetci
va (doma); 21. 2. o 13:00 Poltár
FTC Fiľakovo), Ladislav Hirjak (Lo(doma); 24. 2. o 13:00 Olováry
komotíva Košice), Gergej Kelemen
(doma); 3. 3. Slovenské Ďarmo(KFC Komárno), Andrej Kamendy
ty (vonku); 11. 3. Olováry (vonku).
(FK Mesta Tornaľa), Michal Kovanič (MFK Dukla Banská Bystrica).
text: Ján Šnúrik
„Podlžnosti, ktoré sme mali voči

Stefan Višić,
Gergö Kelemen
v jedenástke roka
Obdobie, keď si starý rok s novým podali
ruku, bol priestorom na rôzne ankety, hodnotenia i ocenenia najlepších za uplynulých
dvanásť mesiacov. Tak sa stalo aj na pôde Stre- ankety najlepšiu jedenástku SsFZ roku 2017,
doslovenského futbalové zväzu. Za účasti po- najúspešnejších trénerov - Pavol Bača (MFK
četnej futbalovej rodiny z regiónu a delegácie D. Kubín - tréner dospelých), Jozef Mihály
Slovenského futbalového zväzu na čele s jeho (OŠK Radzovce - tréner mládeže), Marek Baprezidentom Jánom Kováčikom i generálnym žík (FK Železiarne Podbrezová - tréner ÚTM),
sekretárom Jozefom Klimentom v hoteli Lux ako aj víťazov ankety najlepší rozhodca - Juraj
v Banskej Bystrici, dekorovali v 23. ročníku Krajči a asistent rozhodcu - Rastislav Kuba.

Zastúpenie medzi ocenenými mal v podobe dvoch hráčov lučenecký MŠK Novohrad.
Do najlepšej jedenástky sa tak dostali Stefan
Višić, Gergö Kelemen, ktorí sa v jedenástke
objavili po prvýkrát.
zdroj: www.ssfz.sk
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temperamentné tance
južného Španielska

24. 2. 2o18 o 18:oo hod.

Oznamujeme všetkým priaznivcom temperamentných tancov južného Španielska, že podujatie (24.2.) - umelecký program LA PASIÓN
divadelná
sála -členov
divadlO
B. S. Timravy
FLAMENCA
je pre chorobu
súboru ZRUŠENÉ.
Po predložení
vstupenky vám bude poplatok vrátený na mieste, kde ste si ju zakúpili.
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PL2018/07

9.2.2018 o 19:00 - Divadlo B. S. Timravy

HLASUJME DENNE
AŽ DO 28. 2. A VYHRAJME
KRÁSNE IHRISKO PRE

