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Puškinov
pamätník
s očarujúcim galavečerom

„Nie cez hlas,
ale cez recitátorovu dušu
sa rodí prednes.“

Deň ako ostatné, a predsa iný.
Dňa 28.apríla si v Lučenci zmerali svoje sily najlepší recitátori
poézie a prózy v ruskom jazyku
na celoslovenskej súťaži Puškinov pamätník. Súťaž sa konala
pod záštitou gubernátora mesta
Sankt Peterburg Georgia Sergejeviča Poltavčenka, veľvyslanca generálneho konzula SR v Sankt
Peterburgu Augustína Čisára, prezidentky fondu Ruskej federácie

pre podporu vzdelávania Tatiany ako odmenu aj výlet do Petrohradu.
Golubevej a primátorky mesta LuUmiestnenia podľa kategórií :
čenec Alexandry Pivkovej. Cieľom Kategória I. - poézia: 1. miesto
je oživiť záujem o ruský jazyk, roz- Alexandra Copková, Sobrance,
víjať mladé talenty a vzbudiť záu- 2. miesto Peter Ondrík, Michajem o umelecký prednes.
lovce, 3. miesto Simona Beňová, Lučenec. Kategória I. - próV doobedných hodinách súťaž za: 1. miesto Marko Fehérpataky,
prebiehala v priestoroch Divad- Lučenec, 2. miesto Karolína Hrela B. S. Timravy kde trojčlenná ňová, Sobrance, 3. miesto Norporota Marta Garajová, Katarí- bert Jakubek, Vranov n. Topľou.
na Mitterová a Agnesa Géczio- Kategória II. - poézia: 1. miesto
vá vybrala tých najšikovnejších. Lucia Majorošová, Fiľakovo, 2.
Celkové finále sa uskutočnilo na miesto Martina Mikušová, Lučezimnom štadióne v Lučenci. Víťazi nec, 3. Miesto Alexandra Sušková,
okrem krásnej knihy A. S. Puški- Michalovce. Kategória II. - próna, v ktorej sa nachádzajú diela a za: 1. Miesto Michal Fečo, Vranov
práce autora s ilustráciou, dostali n. Topľou, 2. miesto Eva Nemcová, Michalovce.

Alexej Jagudin, ale aj majsterky
sveta v synchronizovanom krasokorčuľovaní. “Teším sa, že takáto súťaž existuje. Keď chceme,
aby naše deti nepozerali celé dni
do mobilov a tabletov, musíme ich
podporovať v čítaní a aj v prednese. Je to veľmi dôležité pre ich dušu.
Viem, o čom hovorím, sám som
otcom,” povedal olympijský víťaz a štvornásobný majster sveta Alexej Jagudin.
Mesto Lučenec sa teší na ďalšie
kolo súťaže Puškinovho pamätníka s vierou, že sa na ňom stretnú
nielen tí, ktorí majú radi ruskú
poéziu a prózu, ale i tí, ktorí sa
zaujímajú o ruský jazyk.

Pri tejto príležitosti mesto pozvalo ruské krasokorčuliarske
hviezdy ako Tatiana Volosozhar
a Maxim Trankov, Tatiana Totmianina a Maxim Marinin, Maxim
Shabalin a Oxana Domnina, Marija Petrova a Alexej Tichonov,

POZNÁMKA:
Fotky zo súťaže a galavečera nájdete na FB stránke mesta
Lučenec a na www.lucenec.sk.
text a foto: Monika Nagyová
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Mesto opätovne dosiahlo
dobré výsledky
24. APRÍLA SA KONALO 26. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUČENCI. JEDNÝM Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH BODOV PROGRAMU
BOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ MESTA LUČENEC ZA
ROK 2017, HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA LUČENEC ZA ROK 2017 A ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LUČENEC ZA ROK 2017.

z úverov, ktorý činí na istinách za
všetky úvery celkom 5 469 046 €,
t.j. znížil sa o ďalších 452 966 €.
Celkový dlh bez úverov zo štátnych fondov a úverov na predfinancovanie je vo výške 2 959 487
€ a podiel celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roku je
16,59 %. V porovnaní s rokom 2016
došlo k zníženiu podielu dlhu na
bežných príjmoch o 2,33 %, teda
z 18,92 % na 16,59 %.
PRIORITAMI MESTA
AJ V ROKU 2018

Vyberáme z vystúpenia primátorky Alexandry Pivkovej:
Mesto Lučenec v roku 2017 pokračovalo v priaznivom hospodárení a dosiahlo opätovne dobré
výsledky. Stabilitu hospodárenia
v priebehu roka priaznivo ovplyvnila dobrá východisková situácia
na základe výsledkov roku 2016,
ako aj vyššie plnenie rozpočtových príjmov z podielových, ale
aj miestnych daní.
Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy vo
výške 19 943 689 € a rozpočtové výdavky v objeme 18 673 482
€, ktoré boli o 6 073 837 € nižšie
ako v roku 2016. Výsledok hospodárenia – celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií je kladný
– prebytok vo výške + 1 270 207
€. Po vylúčení zostatku nepoužitých dotácií a grantov z výsledku
hospodárenia je zostatok zdrojov
na rozdelenie do peňažných fondov mesta vo výške + 982 982 €.
Daňové príjmy celkom dosiahli
za rok 2017 objem 11 617 025 €, čo
predstavuje 102 % ročného rozpočtu. Bežné granty a transfery
boli mestu k 31.12.2017 poskytnuté vo výške 5 148 640 €, čím
je ročný rozpočet splnený na 100
%. Do týchto čísel sa nám nedostal úspešný projekt – kúpa bytového domu Rúbanisko III, C-D,
kde sme získali 51 bytov. Kúpa bytového domu bola zrealizovaná

v roku 2017, ale kúpna cena bola
uhradená z úveru ŠFRB (viac ako
1 300 000 €) a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR (viac
ako 860 000 €) až v roku 2018.
Môžem konštatovať, že v roku
2017 sme zrekonštruovali a opravili ďalšie cesty v objeme viac ako
1 700 000 €, chodníky, parkoviská v meste, zrevitalizovali verejné priestranstvá, detské ihriská,
vybudovali ďalšie uzamykateľné
kontajnerové stanovištia, urnový
háj, realizovali ďalšie investície
v školách v pomerne veľkom rozsahu, a zároveň sme zabezpečili
všetky základné funkcie a služby
pre občanov.
Vykonanými rekonštrukciami
a obstaraním investícií došlo aj
k zvýšeniu hodnoty nehnuteľného, ako aj hnuteľného majetku
mesta o 4 309 400,26 €. Dobrým hospodárením sme pri súčasnom znížení úverového zaťaženia mesta vytvorili značné
finančné prostriedky na investičné akcie pre rok 2018.
Disponibilný objem finančných
prostriedkov koncom roka umožnil úhradu takmer všetkých faktúr za vykonané práce a služby.
K 31.12.2017 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 170 985,30 €,
z toho po lehote splatnosti v čiastke 31 876,06 €, ktoré boli všetky
uhradené v mesiaci január 2018.
Ďalším pozitívom v hospodárení
je zníženie celkového dlhu mesta

NAĎALEJ ZOSTÁVA:
• zlepšovanie stavu a kvality miestnych komunikácií, súvislé opravy
ciest a chodníkov, rozširovanie
parkovacích miest, komplexné
riešenie dynamickej a statickej
dopravy v jednotlivých lokalitách mesta
• komplexné riešenie územia
pred a okolo železničnej stanice,
a v centre Opatová
• čistota a poriadok verejných
priestranstiev v meste, zvýšenie
separovania odpadov biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
v individuálnej bytovej výstavbe
a s tým súvisiace investície, ktoré sa nám podarilo získať z Envirofondu v podobe váhy, nádob
na biologicky rozložiteľný odpad
a zvozového auta, investície do
kompostárne, kde by sme ešte
chceli byť úspešní v získaní dotácie na strojové zariadenia, aby
sme mohli spracovávať aj kuchynský odpad
• zlepšenie životného prostredia –
budovanie ďalších uzamykateľných a polopodzemných kontajnerových stanovíšť na sídliskách,
rozširovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti bývania – mesto
má záujem získať ďalšie nájomné
byty pre našich občanov zo zdrojov ŠFRB a štátneho rozpočtu
• budovanie bezpečných detských
ihrísk v súlade s normami EÚ, zábavného parku v mestskom parku
a veľkolepejšie riešenie verejného
priestranstva s detským ihriskom
na M. R. Štefánika, detské ihriská na Rúbanisku III, Hurbanovej,
L. Svobodu, Novohradskej ulici

• zlepšovanie podmienok života občanov mesta – rozširovanie možností športového vyžitia budovaním multifunkčných športových
ihrísk, cyklistických chodníkov –
Lučenec-Halič a Lučenec-Vidiná,
kde dokončujeme stavebné
povolenie, veľmi významná investícia - výstavba novej krytej
plavárne
• rozširovanie možností kultúrneho vyžitia - využitie zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok –
synagógy a radnice, poriadanie
kultúrnych akcií rôznych žánrov
• rozširovanie služieb pre seniorov – pokračovanie rekonštrukcie
budovy – zariadenie sociálnych
služieb pre seniorov
• rekonštrukcia a modernizácia verejných budov – budovy
okresného úradu, divadla, budov škôl, materských škôl a školských zariadení
• príprava a spracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam
o nenávratný finančný príspevok na cyklotrasy, miestne komunikácie, prepojovaciu cestu
v priemyselnom parku, na modernizáciu a revitalizáciu verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, Kubínyiho námestia...
• znižovanie nezamestnanosti –
nové pracovné možnosti, obsadenie priemyselného parku a priemyselnej zóny novými investormi
• budovanie koncepcie smart city
• preložka cesty I/75 - obchvat
mesta a rýchlostná komunikácia R2 – zapojenie sa do Iniciatívy stredné Slovensko
POUŽITIE REZERVNÉHO
FONDU V ROKU 2018
Po účtovnom usporiadaní a
schválení Záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2017 sú zdroje rezervného fondu nasledovné:
• Zostatok rezervného fondu k
31.12.2017
239 511,19 €
• Prevod prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií

981 159,31 €
• Spolu zdroje na rok 2018

1 220 670,50 €
UVEDENÉ PROSTRIEDKY
VO VÝŠKE 959 056 €
SA POUŽIJÚ NA:
1. Výkup pozemkov vo výške
10 000 € Mesto Lučenec v súvislosti s budovaním cyklotrás
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Lučenec – Halič a Lučenec - Vidiná musí realizovať výkup pozemkov od súkromných vlastníkov pod týmito trasami.
2. Projektové dokumentácie (PD)
k investičným akciám vo výške 25 000 €
3. PD + realizácia cyklotrasy Lučenec - Halič – kofinancovanie
vo výške 17 590 €
4. Obnova bytového domu na
Ul. Komenského 26 - výmena
okien a dverí kofinancovanie
vo výške 13 608 €
5. PD k investičným akciám –
cestná doprava vo výške
25 000 € Mesto Lučenec plánuje v roku 2018 realizovať rekonštrukcie ďalších komunikácií
a chodníkov. Na vypracovanie
PD k investičným akciám sú potrebné zdroje vo výške 25 000
€. Jedná sa o PD na rekonštrukcie ciest, chodníkov, parkovísk,
resp. VO.
6. PD predstaničné námestie vo
výške 30 000 € Mesto má záujem zrevitalizovať Ul. Lermontovu, Ul. kpt. Nálepku a priestor
pred železničnou stanicou v úseku od Ul. novohradskej po Ul.
mieru.
7. Realizácia In-line dráhy v mestskom parku vo výške 26 325 €
8. Rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 643 033 €
Jedná sa o rekonštrukcie nasledovných mestských komunikácií a chodníkov:
• rekonštrukcia Ulice maloveskej 234 033 €
• rekonštrukcia vnútroblokových
komunikácií Rúbanisko II K, L,
M 63 000 €
• rekonštrukcia chodníka Ul. Vajanského pred bytovým domom
č. 24-36 vo výške  66 000 €
• rekonštrukcia Ulice Jókaiho
vetva A 280 000 € - po Železničnú ulicu
• dokončenie rekonštrukcie Ulice Mocsáryho
Z prebytku bežného rozpočtu
sa bude hradiť:
• rekonštrukcia chodníka Ul. partizánska II. etapa 20 000 €
• rekonštrukcia miestnej komunikácie (MK) Rúbanisko II vetva C 40 000 €
• rekonštrukcia Ul. krátka		
54 000 €
• rekonštrukcia MK Rúbanisko
I/1-8 + park. miesta 86 000 €
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Mesto rozširuje a skvalitňuje
systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu

• dobudovanie predradničného
námestia – exteriér 30 000 €
9. Zavedenie systému biologicky
rozložiteľného odpadu (BRO)
z rodinných domov – kofinancovanie vo výške 18 500 €
Mesto Lučenec bolo úspešné pri
Prvé vývozy zo zberných ná10. Detské ihriská - na sídliskách vo výške 150 000 € čerpaní európskych fondov z ope- dob budú realizované od 7.5.2018
Mesto má záujem zrevitalizovať račného programu kvalita život- v zmysle harmonogramu, ktorý
ďalšie detské ihriská na sídlis- ného prostredia pod názvom pro- bol zverejnený v predchádzajúkách v jednotlivých lokalitách jektu „Zavedenie systému zberu com čísle Mestských novín a je
mesta: Ul. L. Svobodu za Tuhár- biologicky rozložiteľného odpadu zverejnený na stránke mesta www.
skym potokom BD č. 14-28 – z rodinných domov v Meste Luče- lucenec.sk.
V prípade, že sa v nádobe budú
vnútroblok, Ul. novohradská nec“. Mesto Lučenec zavádza rozBD č. 22 – vnútroblok pri MŠ, šírený a kvalitnejší systém zberu nachádzať aj iné zložky komunálRúbanisko III BD č.18-39, Rú- biologicky rozložiteľného odpadu neho odpadu, nádoba nebude
banisko III BD č. 3/5, Ul. Hur- z rodinných domov z 240 l hnedých vyvezená!
zberných nádob od rodinných doZ dôvodu zmeny systému zberu
banova č. 1-4.
mov. Zberné nádoby boli do rodin- biologicky rozložiteľných odpadov
Zostávajúce zdroje vo výške 11 ných domov rozvážané 14.4.2018, od rodinných domov je potrebné,
614 € sa ponechajú zatiaľ neroz- 21.4.2018, 28.4.2018 . Do 30.4.2018 aby občania dodržiavali príslušné
delené na riešenie nepredvída- bolo v rodinných domoch umiest- ustanovenia Všeobecne záväznéných situácií a výdavkov nepre- nených 1793 kusov 240 litrových ho nariadenia o nakladaní s kozberných nádob na zber biologic- munálnymi odpadmi a drobnými
mietnutých v rozpočte.
stavebnými odpadmi č. 02/2016.
Ďalšie rekonštrukcie miestnych ky rozložiteľných odpadov.
Mesto Lučenec plánuje uvedené Je zakázané ukladať biologický
komunikácií a chodníkov budú
prejednané na ďalšom MsZ v júni hnedé zberné nádoby umiestniť aj odpad zo záhrad a parkov do
2018, po vyčíslení ďalších voľných do už vybudovaných, resp. budo- zberných nádob na komunálny
finančných zdrojov z hospodáre- vaných uzamykateľných kontaj- odpad, na iné miesta než na to
nie mesta a poskytnutého úveru. nerových stanovíšť na sídliskách. určené alebo ho spaľovať.
O b č a n i a m ô ž u    v y v i e z ť
Posledný
celoplošný
rozvoz
rastlinný
odpad od rodinných
MODERNÉ AUTOBUSY
zberných nádob na biologicky domov aj priamo do kompoDO MESTA
rozložiteľný odpad do rodinných stárne v lokalite Dolná Slatinka
Mesto Lučenec za účelom zadomov bude dňa 5.5.2018 v čase mimo termínov harmonogramu
bezpečenia dopravnej obslužnosti
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
zberu tohto odpadu.
v mestskej autobusovej doprave
V prípade, že ste si ešte nepreDo kompostárne môže byť
má uzatvorenú Zmluvu o výkovzali 240 l hnedú zbernú nádo- privezený len čistý rastlinný odpad
noch vo verejnom záujme v mestbu na biologicky rozložiteľný od- bez prímesí iných odpadov (napr.
skej autobusovej doprave na území
pad, môžete si ju prevziať každý kamene, plasty, sklo, pletivo), rastmesta Lučenec so Slovenskou aupracovný deň v čase od 1500 hod. linný odpad bude od občanov beztobusovou dopravou Lučenec, a. s.
do 1600 hod. na Mestskom úra- platne odobratý.
Keďže vozidlový park SAD pozode v Lučenci – oddelenie dopravy
ROZŠÍRENIE PREVÁDZKOVEJ
stáva zo starších autobusov, proa životného prostredia 2. poschostriedky vynaložené na ich opravu
DOBY KOMPOSTÁRNE
die, č. dverí 320 u Ing. Fekiačovej,
sú neefektívne a každoročne stúPrevádzkové  hodiny komresp. po telefonickom dohovore
pajú, zároveň to súvisí aj s nižším
postárne
od 1.mája do 30. sepna tel. čísle 047/4307211.
komfortom prepravy pre cestujútembra 2018
cich. Za účelom zabezpečiť verejPondelok, utorok, štvrtok,
Do označenej hnedej 240 litronosti bezpečné, efektívne a kvapiatok: 7.30 - 15.30 hod.
vej zbernej nádoby patrí:
litné dopravné služby, mestské
Streda:
7.30 – 17.30 hod.
Tráva, seno, burina, lístie, odzastupiteľstvo schválilo nákup
Sobota
každý
nepárny týždeň:
rezky zo stromov a kríkov do dĺždvoch moderných autobusov
8.00
–
13.00
hod
ky 1 m. Novým odpadom, ktorý
s bezbariérovým prístupom pre
môže byť umiestnený do hnedej
OZNAM O VÝVOZE
ťažko zdravotne postihnuté osozbernej nádoby je: štiepka, šupky
ODPADU DŇA 8.5.2018
by. Zároveň sa zlepší infosystém
z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
Mesto Lučenec oznamuje obyv mestskej autobusovej doprave,
a čajové zvyšky, starý chlieb, kve- vateľom mesta , že vývoz komunála to formou vybudovania dvoch
ty, nespotrebované plody z ovocia neho odpadu ktorý by mal byť reinfopanelov na zastávkach MHD
a zeleniny
alizovaný v utorok 8.5.2018, bude
v meste Lučenec.
Nepatrí ! Plasty, papier, sklo, zabezpečený v stredu 9.5.2018.
kovy, textil, tetrapaky, plienky, tetext: Mária Bérešová
kutý a tuhý kuchynský a reštautext: Róbert Ladoš
foto: Michaela Hrnčiarová
račný odpad.
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VÝSTAVA FOTOGRAFA

KONCERT BALKANSAMBEL

ANDREJA ANDREEVA

A TÝŽDEŇ KUCHYNE

Ulica Dr. Herza 1
Radnica - výstavná sála

Klubová výstava kólií a šeltií
V sobotu, 14.apríla 2018 sa už
po piatykrát lučenecký park zaplnil štekotom psíkov a veselým
smiechom ich majiteľov. Konala sa tu najväčšia udalosť roka
klubu chovateľov kólií a šeltií,
už 49.ročník Klubovej výstavy.
Výstavu už tradične otváral výbor klubu, spolu s organizátormi výstavy Rudolfom Pokorným
a Alexandrou Pokornou. Pozvanie
prijala ako každý rok i primátorka
Alexandra Pivková a viceprimátor
Pavol Baculík. Rozhodcov Beverley
White z Anglicka a Haralda Steinmetza z Nemecka, vystavovateľov
a divákov už na úvod očarilo krásne a dôstojné privítanie v podobe
slovenskej hymny nasledovanej
nádherným živým spevom lučeneckej hymny v podaní žiakov ZUŠ
Lučenec. Takto privítať vie naozaj
len srdečný Lučenec !

Eriky Lissai z Maďarska. Okrem
hodnotných cien získal aj obrovskú rozetu s priemerom viac ako
30 cm. Okrem súťaže krásy sa konali aj sprievodné doplnkové súťaže, ako „dieťa a pes“, „juniorhandling pre mladých vystavovateľov“,
„najkrajší pár výstavy“, či „najkrajšia chovateľská stanica“, kde nastúpili predstavitelia plemena od
jedného chovateľa. Obľúbené sú aj
súťaže o najkrajší pohyb, hlavu či
farbu. Počas obedňajšej prestávky
si vystavovatelia pochutnali na
domáckom guláši z diviny, ktorý pre
nás pripravili kuchári z reštaurácie
Kohút. Vďaka množstvu kategórií
a súťaží sa predviedlo a bolo ocenených mnoho psíkov a tak majitelia
neskrývali radosť na tvárach. No
aj tí, ktorí nevyhrali, nemali smútok v očiach, každý predsa vie, že
súťaže krásy sú najmä o prezentácií plemena, zábave a spoločných
stretnutiach. A povedzme si pravdu, pre každého majiteľa je i tak
jeho miláčik ten najkrajší!

Víťazom sa ušlo okrem prestíže aj
mnoho krásnych ocenení od sponzorov. Tento rok medzi hlavných
sponzorov patrili: mesto Lučenec,
reštaurácia Kohút, Lc. print plus,
Záhradné centrum Kordia, ZUŠ
Lučenec, Pet´s Factory, Vierka Cichá a Júlia Suváková. V mene kluNa výstave sa zúčastnilo 82 pred- bu chovateľov kólií a šeltií sa chcestaviteľov plemena kólia dlhosrstá, me veľmi pekne poďakovať mestu
kólia krátkosrstá a šeltia. Vyše 50 Lučenec, sponzorom za podporu
účastníkov zo Slovenska, ale i oko- a obyvateľom mesta za účasť a atlitých krajín (Maďarsko, Česko, Poľ- mosféru. A veríme, že sa takto na
sko...) sa pripravovalo na najväčšiu výstave stretneme aj opäť o rok !
prehliadku krásy našich plemien
v tomto roku. Najkrajším psíkom
výstavy sa stal mladý, len ročný
text: Jana Brossmannová
trikolórny pes kólie dlhosrstej
foto: Monika Nagyová
„Rineweld Royal Flush“, majiteľky

Vernisáž:
• hudobný sprievod
10.5.2018
BALKANSAMBEL
o 17.00 hod • ochutnávka
bulharských špecialít

TANČIAREŇ • hudobný koncert
BALKANSAMBEL
A PIVOVAR
10.5. 2018 o 19:00
FRANZ
• TÝŽDEŇ
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BULHARSKÝCH
ŠPECIALÍT
od 4.-8.6.2018

10.5.

INÉ
BULHARSKO
Podujatie z cyklu
Z BLÍZKA, Z ĎALEKA

10.6.2018

TANČIAREŇ
A PIVOVAR FRANZ

POZNAŤ SVOJHO SUSEDA NIE
JE LEN PRIMÁRNA ĽUDSKÁ
SLUŠNOSŤ. SPOZNAŤ A PRIBLÍŽIŤ SUSEDOV ŽIJÚCICH
NA ÚZEMÍ MESTA LUČENEC
SME SA ROZHODLI V MESTSKOM MÚZEU PROJEKTOM Z
BLÍZKA, Z ĎALEKA. PROJEKT
JE CYKLICKÝ A KAŽDÝ ROK
ODPREZENTUJEME KULTÚRU NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN ŽIJÚCICH V LUČENCI. PRI
PRÍLEŽITOSTI BULHARSKÉHO PREDSEDNÍCTVA V RADE
Andrej okrem blogu manažuEURÓPSKEJ ÚNIE USPORIAje aj stránku na sociálnej sieti –
DAME VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Tourist Sites of Bulgaria.
A SPRIEVODNÉ PODUJATIA,
PREDNÁŠKY SÚVISIACE S ME- VÝSTAVA „INÉ BULHARSKO“
Výstavu „Iné Bulharsko“ sme
SAČNÝM TRVANÍM VÝSTAVY
koncipovali tak, aby sme prostredINÉ BULHARSKO.
O AUTOROVI
Andrej Andreev je inžinier – projektant, pracuje v sofijskej firme
TIA Engineering, projektuje čističky odpadových vôd. Je absolventom Univerzity architektúry,
stavebníctva a geodézie v Sofii.
Ženatý, s manželkou Máriou majú
trojročnú dcéru Annu.
Od roku 2011 spolu s Máriou
píšu a fotografujú pre blog Andrey Andreev Photography (internetová adresa: https://www.
andrey-andreev.com/about/).
Píšu tu o svojich cestovateľských,
gurmánskych a vinárskych zážitkoch. O cestách a navštívených
miestach píše Andrej, bulharskú
verziu. O jedle a víne píše Mária,
radšej má skrátenú formu svojho mena – Mimi. Zodpovedá aj
za anglické texty.

níctvom fotografií Andreja Andreeva ukázali to iné Bulharsko, ktoré absolútnej väčšine slovenských
turistov, navštevujúcich túto balkánsku krajinu, zostáva neznáme.
Chceme ukázať bohatstvo prírodných krás, nádheru architektúry,
ľudové zvyky, aby sme vám, slovenskej verejnosti, rozšírili zorný
uhol a pozvali vás tak na návštevu
toho „iného Bulharska“.
Uvidíte čarokrásne hory, prírodné zaujímavosti, pamiatky
architektúry, každodenný život
aj dni sviatočné. Presvedčíte sa
na vlastné oči, prečo Bulhari tak
veľmi milujú svoju krajinu.
Za spoluprácu ďakujeme RTVS,
Múzeu vo Svätom Antone, Z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
text: A. Moravčíková a K. Damjanov
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Deň Zeme v Lučenci
každý deň pomôcť životnému prostrediu s recyklovaním odpadu,
šetrením vodou a vychovávajme
deti
tak, aby mali lásku k prírode.
Svetový deň Zeme oslavujeme už 48 rokov. Pri tejto príležitosti sa 20.4. v areáli mestského
POĎAKOVANIE
parku konala akcia pod názvom
Ďakujeme všetkým ZŠ, MŠ,
Deň Zeme. Program bol venova- SŠ zriadeným na území mesta
ný ochrane životného prostredia. Lučenec, osobitne CVČ Magnet
V častiach parku sa nachádza- a PaSA Lučenec, ktoré sa pripojili
li stánky organizácií, ktoré hra- do aktivít v rámci Dňa Zeme. Povo poukázali na to, ako môžeme ďakovanie patrí aj: Štátnej ochrachrániť naše okolie, mesto či lesy. ne prírody, Správe CHKO Cerovej
V rámci podujatia CVČ Mag- vrchovine, Novohrad-Nógrád Genet pripravilo súťaž pre žiakov opark, Mepos s.r.o., ENVI-PAK
základnej školy, do ktorej sa za- a.s., Správe povodia horného
pojilo 10 družstiev. Úlohou bolo Ipľa, Mestské lesy s.r.o., Lesy
v priebehu 45 minút poskladať SR š.p., Novohradskej knižnici,
z PET fliaš čo najdlhšieho hada. DSS Libertas.
„Dominantná bola dĺžka hada, ale
pozerali sme, ako deti spolupraFotky z podujatia nájdete aj na
cujú, akú technológiu používajú,“ FB stránke mesta Lučenec a na
povedala riaditeľka CVČ Magnet www.lučenec.sk.
Jana Murgašová. Prvé tri víťazné
družstvá získali školský turistický
výlet. Víťazným sa stalo družstvo
zo ZŠ na Ul. Vajanského.
Deň Zeme by nemal byť jediným
dňom v roku, kedy venujeme pozornosť našej planéte. Môžeme

Obyvatelia Lučenca
pokračovali s upratovaním
Lučenecké jarné upratovanie
sa konalo pod názvom Skrášlime si prostredie. V sobotu 21.4.
sa obyvatelia sídliska Rúbanisko
III, Osloboditeľov, Námestie republiky, Jiráska, Malá Ves zapojili
do skrášlenia okolia svojho bydliska v rámci Dňa Zeme. Okrem výsadby stromov, kvetov prebiehali
aj ostatné práce, napr. hrabanie
listov, vyzbieranie smeti a likvidácia menších čiernych skládok.
Mesto ohodnotilo všetkých
účastníkov, ktorí sa prihlásili do
skrášlenia životného prostredia.
Všetci sa stali víťazmi. Cieľom
bolo, aby na sídliskách, lokalitách ľudia zlepšili medziľudské
vzťahy, porozprávali sa sused so
susedom. Najväčší počet účastníkov (41 členný tím) malo sídlisko
Osloboditeľov pod vedením Laury Šárovej.

Najkrajšiu zmenu pred/po upratovaní urobili účastníci z bytového domu Rúbanisko III/46 pod vedením Oľgy Oravcovej(25 členný
tím), Rúbanisko III/27 pod vedením Ivana Závrackého (14 členný
tím) a Rúbanisko III/7 pod vedením
Vojtecha Kováča (24 členný tím).
„Ďakujem všetkým účastníkom
a organizátorom, že počas týždňa
a Dňa Zeme sa zúčastnili na akcii
Skrášlime si prostredie. Pripomenuli sme si, že najväčšími nepriateľmi Zeme sú ľudia, ktorí si nevážia
prostredie, v ktorom žijú,“ povedal
viceprimátor mesta Pavol Baculík.
Brigáda bola sprievodným podujatím Dňa Zeme a vody v Lučenci.
stranu pripravila:
Monika Nagyová

FOTOOBJEKTÍVOM Z PODUJATIA
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Viac zábavy na Ľadove

Udeľovanie ocenení mestom Lučenec
za rok 2017
Poznáte vo svojom okolí výnimočných ľudí, ktorí si zaslúžia
ocenenie mesta Lučenec? Nominujte ich!

Relaxačno-oddychový areál pri
vodnej nádrži Ľadovo v letnej sezóne denne navštevujú obyvatelia,
rodiny s deťmi, športovci nielen
z najväčšieho sídliska Rúbanisko,
aj celého mesta. Areál je prispôsobený všetkým vekovým kategóriám. Starší ľudia využívajú možnosť
zahrať si stolný tenis, petanque,
bocciu. Stredná generácia využíva ihrisko na volejbal, nohejbal či
basketbal. Pre najmladšiu generáciu je tu detské ihrisko, pieskovisko, preliezačky, hojdačky. Pre
všetky vekové kategórie je zaujímavý altánok, ktorý umožňuje
opekačku, relax a oddych pre celé

rodiny. Od 1. júna do 15. septembra 2018 sa ale návštevníci areálu
budú môcť tešiť počas letnej sezóny na požičovňu malých plavidiel. Mesto Lučenec plánuje pre
tieto potreby zakúpiť 4 vodné bicykle (4 až 5 osôb), 3 člny-veslice
(4 osoby), jeden paddleboard a jeden kajak, záchranné vesty. Podľa
našich informácií sa už zhotovujú
informačné tabule s pokynmi, zákazmi, informáciami o prevádzke. Taktiež sú v príprave tabule
s ohraničením parkoviska na brehu priehrady pre vodné bicykle.
text a foto: Ján Šnúrik

OKIENKO EÚ
VENTUREEU: 2,1 MILIARDY
EUR NA PODPORU INVESTÍCIÍ
DO RIZIKOVÉHO KAPITÁLU
Európska komisia a Európsky investičný
fond (EIF) spustili program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) s cieľom zvýšiť objem investícií do
inovatívnych startupov a podporiť expanziu
inovatívnych podnikov v Európe. VentureEU
poskytne európskym inovátorom nové zdroje financovania, čím im umožní dostať sa na
pozície popredných svetových spoločností.
Očakáva sa, že v celej EÚ získa prístup k týmto zdrojom financovania približne 1 500 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov.
Komisia a EIF oznámili názvy šiestich fondov, ktoré sa podieľajú na programe a získajú
podporu EÚ na dosiahnutie cieľa investovať
do európskeho trhu s rizikovým kapitálom.
Vďaka finančnej podpore EÚ vo výške 410 miliónov EUR majú fondy mobilizovať až 2,1 miliardy EUR z verejných a súkromných investícií. V dôsledku toho sa očakáva, že sa podarí
prilákať 6,5 miliardy EUR nových investícií
do inovatívnych startupov a rozširujúcich sa
podnikov v celej Európe, čím sa zdvojnásobí
objem terajšieho rizikového kapitálu v Európe. Európska únia poskytne základné investície až do výšky 410 miliónov EUR vrátane 67

V zmysle VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení mestom Lučenec
a Štatútu mesta môže mesto udeliť tieto vyznamenania:
• Čestné občianstvo mesta
• Cenu mesta
• Cenu primátorky
• Uznania mesta Lučenec:
a) Čestné uznanie mesta Lučenec
b) Ďakovný list mesta Lučenec
c) Športovec roka. Športový
kolektív roka. Tréner roka.
• Odmeny
Ak sa vo vašom okolí nachádza
osoba, kolektív, inštitúcia, ktorá
si podľa vášho názoru zaslúži ocenenie mesta Lučenec, zašlite svoje
návrhy na adresu: Mestský úrad
v Lučenci, Ulica novohradská 1,
984 01 Lučenec alebo e-mailom:
sekretariat@lucenec.sk v termíne do 15. 5. 2018.

NÁVRH MUSÍ OBSAHOVAŤ:
a) osobné údaje navrhovaného
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť,
u právnických osôb presné meno
a sídlo, identifikáciu štatutárneho zástupcu)
b) životopis
c) zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za
ktorú je navrhované ocenenie,
popis dosiahnutých úspechov,
rozpis doteraz udelených ocenení a vyznamenaní)
d) autorizácia návrhu (meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania
návrhu, prípadne označenie
orgánu, ktorý návrh podáva).
Bližšie informácie o druhoch
vyznamenaní a spôsobe predkladania návrhov nájdete na www.lucenec.sk, VZN č. 10/2009.

miliónov EUR z vlastných fondov EIF: 200 mi- roku na cestách vážne zranenia, často to boli
liónov EUR z kapitálového nástroja InnovFin zraniteľní účastníci cestnej premávky, ako sú
v rámci programu Horizont 2020, 105 milió- chodci, cyklisti či motocyklisti.
Na Slovensku bol v minulom roku počet
nov EUR z programu COSME (program EÚ
pre malé a stredné podniky) a 105 miliónov úmrtí na cestách 57 osôb na milión obyvateEUR z Európskeho fondu pre strategické in- ľov, v roku 2016 to bolo 51 a v roku 2010 až 65.
Európske cesty boli s priemerom 49 smrvestície (EFSI), tzv. Junckerovho plánu. Zvyšok financií získajú vybraní správcovia fon- teľných úrazov na milión obyvateľov aj v roku
dov predovšetkým od nezávislých investorov. 2017 zďaleka najbezpečnejšími na svete. Pre
Tento program prispeje aj k fungovaniu únie porovnanie, celosvetový priemer je 174 úmrkapitálových trhov, pre ktorú je rizikový ka- tí na milión obyvateľov.
Komisia v súčasnosti pracuje na súbore
pitál dôležitý, v Európe však nie je dostatočne rozvinutý. V roku 2016 napríklad investo- konkrétnych opatrení, aby prispela k splnevali fondy rizikového kapitálu v EÚ približne niu cieľa EÚ znížiť počet smrteľných úrazov
6,5 miliardy EUR, kým v USA to bolo 39,4 na cestách od roku 2010 do roku 2020 v každom členskom štáte na polovicu. Zároveň ale
miliardy EUR.
platí, že za presadzovanie právnych predpisov
BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH
a zvyšovanie informovanosti, sú v prvom rade
Zverejnená predbežná štatistika bezpečnoszodpovedné vnútroštátne a miestne orgány.
ti cestnej premávky za rok 2017 už druhý rok
po sebe ukazuje zhruba dvojpercentné zníženie počtu úmrtí na cestách v EÚ. V roku 2017
prišlo na cestách EÚ o život 25 300 ľudí, čo je
o 300 menej ako v roku 2016 (–2 %) a o 6 200
menej ako v roku 2010 (–20 %). Najlepšie výKontakt:
sledky v EÚ vykázalo Švédsko (25 úmrtí na
Europe Direct Lučenec, Radnica,
milión obyvateľov), Spojené kráľovstvo (27),
Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
Holandsko (31) a Dánsko (32). V porovnaní
tel./fax: 047/43 31 513
s rokom 2016, najväčší pokles úmrtí zaznae-mail: europedirect@lucenec.sk
menali Estónsko (–32 %) a Slovinsko (–20 %).
web: www.edlucenec.eu.
Ďalších 135 000 osôb utrpelo v minulom
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Pozývame obyvateľov mesta Lučenec
na predstavenie rezidenčného projektu
Kráľovský vŕšok
dňa 22. mája 2018 o 17.00 hod.
v bare Horná Dolná,
Hlavná 37, Lučenec - Malá Ves.

Seminár EÚ pre mladých
v Spojenej škole v Detve

OZNAM PRE OBČANOV
MALOVESKEJ ULICE A MALEJ VSI
Vzhľadom k tomu, že v tejto časti nie sú potraviny, k rozvozu chleba bude pristavené auto
s rozličným tovarom. Auto bude pristavené
v piatok cca o 9.00 alebo 9.15 hod. na tých
stanoviskách, ako je rozvoz chleba.

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka Lučenec oznamuje, že dňa 17. mája 2018
o 15.00 hod. usporiada v priestoroch Denného centra pre seniorov na Herzovej ulici v Lučenci prednášku so zdravotnou tematikou (MUDR. Križová). Prednáška je podľa plánu činnosti a všetci členovia sú vítaní.

Družstvo MsP Lučenec
obsadilo 3.miesto
na streleckej súťaži v Komárne

Okresný úrad
Lučenec

Oblastný výbor
SZPB v Lučenci

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

Spomienkové
oslavy
73.výročia víťazstva
nad fašizmom
pri Pamätníku padlých na Ulici J. Kármána

Dňa 27.4.2018 sa v priestoroch strelnice Komárno uskutočnil 21.
ročník medzinárodnej streleckej súťaže o putovný pohár primátora
mesta Komárno v streľbe zo služobných zbraní mestských a obecných
polícií, na ktorom sa zúčastnilo aj družstvo MsP Lučenec v zložení
Ján Tuček, Štefan Belko, Milan Abelovský, Milan Kamenský, ktoré
získalo 3. miesto v silnej konkurencii 17 zúčastnených družstiev zo
Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
text: Mária Bérešová

foto: MsP Lučenec

• oslavy pokračujú kladením vencov
pri Pamätníku rumunských vojakov
a Pamätníku padlých vojakov sovietskej
armády v lučeneckom mestskom parku

5
4
9
1

V programe vystúpia žiaci zo Základnej školy
s materskou školou J. Kármána
s vyučovacím jazykom maďarským Lučenec
a spevokol REZEDA

www.lucenec.sk

13:OO

text: Michaela Hrnčiarová

Prijmeme do pracovného pomeru strojníka s platným preukazom na obsluhu
čelného kolesového nakladača a pásového bagra. Miesto výkonu práce: Lom
Šiatorská Bukovinka. Kontakt: 0918 720
877, 0915 982 826 
PO/44

9.5.2018

Vo štvrtok 19.04.2018 sa konal seminár
EÚ pre mladých v Spojenej škole v Detve za
účasti nášho Informačného centra Europe
Direct Lučenec. Študenti získali aktuálne informácie, čo ponúka EÚ pre mladých v súčasnosti, a to napr. štúdium, stáže, práca v EÚ.
Na seminári tiež odzneli aj informácie o aktuálnych témach v EÚ: 10 priorít Európskej
komisie, Európa 2020, Investičný plán pre
Európu, téma volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 a tiež predsedníctvo Bulharska v Rade EÚ a Európsky rok kultúrneho
dedičstva 2018. Ďakujeme pekne za aktívnu
účasť študentov na seminári a tiež za spoluprácu a ústretovosť Spojenej školy v Detve.
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„Stará a nová škola“

V dňoch 9.4. - 13.4.2018 našu s kapacitou 20 detí, v 3D premieMŠ Dr. Herza v rámci cezhra- taní sa stali deti a študentky súničnej spolupráce ERASMUS časťou vesmíru. Ďalšou zaujímanavštívili študentky pedagogic- vosťou pre české študentky bol
kej školy a pedagogického lýcea slovenský folklór a tradície. Naša
z Prahy a študentky z PaSA Lu- materská škola v rámci projektu
čenec. Deti s porozumením prija- Regionálna výchova plní konkrétli pedagogické vedenie v českom ne úlohy celoročného podprojektu
jazyku a spontánne si osvojili frá- „Stará a nová škola“ v priestoroch
zy z divadielka o drakovi a tema- „Školy našich predkov“ v lučeneckej
ticky nadväzujúce básne a piesne. radnici. Spoznali tradičné zariaV následných aktivitách, ktoré sa denie dadova, predvojnovej a pomotivačne viazali k obsahu di- vojnovej školskej triedy. Pani Marvadla, prejavili svoje pracovné, ta Galádová priblížila študentkám
grafomotorické, výtvarné, ma- tradičné zvykoslovie a obyčaje vítematické a pohybové zručnosti. tania jari. Deti spievali, recitovaAj deti z našej materskej školy si li a tancovali na tému vynášania
pripravili pre návštevu zaujímavé Moreny a prinášania leta.
podujatia. Pozvali sme ich do Platext a foto: Želmíra Urdová,
netária, ktoré bolo umiestnené na
Iveta Filčíková
pôde MŠ. V nafukovacej kopule

Deň Zeme na DSA
V piatok 20. apríla sme si na Katarína Hricková, ktorá nám
našej ZŠ s MŠ DSA na Kubínyiho pomohla s výsadbou kvietkov
námestí pripomenuli DEŇ ZEME a inej zelene v priestoroch školy.
rôznymi aktivitami.
Taktiež žiaci školy vyzbierali odDo aktivít sa zapojili všetky pad na všetkých uliciach v okolí
triedy z našej školy. Začali sme našej školy.
rozhlasovým vysielaním, kde sa
Týmto sa chcem poďakovať žiažiaci dozvedeli ako vznikol Deň kom , ako krásne zvládli všetky priZeme, prečo je dôležitá ochrana pravené aktivity, ako opäť ukázali
životného prostredia, aké je dô- svoju fantáziu pri tvorení posteležité, aby sa separácia odpadu rov a taktiež veľká vďaka patrí aj
stala našou každodennou činnos- triednym učiteľom, ktorí im poťou. Nasledovalo maľovanie fa- máhali a podporovali ich. A čo dorebných posterov na tému: Ako dať na záver? Ochrana životného
si predstavujem skrášliť okolie prostredia by nemala nechať ľaalebo priestory našej školy. Žiaci hostajným nikoho z nás, nakoľopäť vytvorili krásne postery plné ko sme s ním spojení každý deň
farieb a nápadov.
nášho života. A len na nás záleží,
Na nádvorí školy si žiaci vyskú- v akom prostredí budeme niekoľšali vyseparovať zmes odpadu na ko rokov my a naše deti žiť. Nečas. Niektorí zistili, že nie je to až zabúdajme, že príroda vždy dáva
také jednoduché ako sa zdá. V ten- pôžičku, ale nikdy nezabudne
to deň nás poctila svojou návšte- predložiť svoj účet.
vou aj bývala reprezentantka Slotext: Silvia Ďuriková
venskej republiky v basketbale

„Skrášlime si prostredie“
v Špeciálnej základnej škole

Deň Zeme, naša škola a včely
Deň Zeme je venovaný našej
„modrej planéte“. Pripomíname si
ho každoročne 22. apríla. Netradične a pútavo sme si tento deň
pripomenuli aj v našej škole ZŠ
Haličská cesta 7 . Okrem mnohých iných aktivít zameraných
na ochranu, tvorbu a zveľadenie
nášho životného prostredia nás
navštívil skúsený včelár - učiteľ
dôchodca, ktorý sa včielkam venuje 50 rokov a je nositeľom vyznamenania ZLATÁ VČELA.
Úvod besedy prebiehal tak,
že deti hľadali a aj nachádzali
možnosti, ako žiť na našej planéte
lepšie, zdravšie a radostnejšie
a nesprávali sa k nej tak macošsky. Žiaci prekvapili svojimi
vedomosťami, ale aj tým, že dokázali zmysluplne prepojiť ochranu a tvorbu životného prostredia
so včelami. Mnohí žiaci poznali

výrok Alberta Einsteina: „Keď
vymrú včely, ľudstvu neostáva
viac ako štyri roky života.“ Súčasťou besedy bola aj prezentácia,
včely uzavreté vo včelej klietke,
úľ, ochutnávka rôznych druhov
medu. Žiaci mali možnosť vyroUž sa stáva tradíciou, že žiaci
biť si z tzv. medzistienok farebné a zamestnanci Špeciálnej základvoňavé sviečky a tiež si mohli od- nej školy so sídlom na Zvolenskej
liať do silikónových foriem vosko- ceste 59 v Lučenci sa aktívne zavé figúrky.
pájajú do verejnoprospešnej akcie „ Skrášlime si prostredie“ vyNa záver by som sa chcela po- hlásenej mestom Lučenec. Tento
ďakovať, hlavne v mene našich rok to bolo v dňoch 16. až 21. aprížiakov včelárovi – Mgr. Milanovi la. Najskôr sme svoju pozornosť
Grexovi za všetko, čo nám venoval. zamerali na ulice susediace s naNielen medík, sviečky, čas..., ale šou školou. Vyzbierali sme papiehlavne posolstvo, ktoré je naozaj re, nečistoty a odstránili neporiahodné zamyslenia: “Správajme sa dok, ktorý bol počas zimy ukrytý
k našej modrej planéte zodpoved- pod snehom. Týmto sme sa snažili
ne a nedovoľme včelám zahynúť!” skrášliť a spríjemniť život obyvateľom mesta Lučenec. So žiakmi
sme realizovali aj niekoľko aktivít
text: Iveta Rutkayová
zameraných na environmentálnu

výchovu. O našich aktivitách sa
bližšie dozviete na stránke našej
školy www.szslc.edu.sk. Nakoniec sme našu pozornosť zamerali na našu školu. Žiaci pod vedením vyučujúcich upratali areál
školy, nafarbili lavičky, pozametali pevné plochy. Presadili kvety,
ktoré celoročne zdobia vnútorné
priestory školy. Našou snahou
bolo zmeniť a upraviť naše prostredie, urobiť ho krajším a lepším. Pani učiteľka Árvaiová, Bernátová, Polomská a tiež pán učiteľ
Póni zasvätili žiakov do výstavby
a úpravy skalky. Zakúpili rastlinky,
pripravili a zrealizovali samotný projekt. Využili sme aj rastliny poskytnuté mestom Lučenec.
Našu snahu podporil aj pán Marián Svorád z firmy Svoma. Skalka
bude slúžiť aj ako učebná pomôcka. Vytvoríme environmentálnu
nástenku. Snahou je pokračovať
v tejto činnosti vytvorením pocitového chodníka.
Riaditeľ školy ďakuje sponzorom,
zamestnancom a žiakom školy.
text: Jozef Porubovič

4. mája 2018

pozvánky | 9

www.lucenec.sk
VÁ S
P O Z Ý VA J Ú
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15:OO

Srdce
na dlani

13. 5.2017

Účinkujú:
Spevácky zbor

The Chamber Choir

4.5.

Koncertu bude predchádzať
duchovné slovo v podaní
predstaviteľov cirkví

Yuri Dojč
LAST FOLIO

24.6.2018

Slávnostný koncert
ku Dňu matiek

adresa:
Adyho 69/7, Lučenec
•

Vstup zdarma

•
•

www.lucenec.sk

•
•

Rakúske kultúrne fórum
Kancelária veľvyslanectva Kanady
Kanadská rada pre umenie

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lučenec
Evanjelická cirkev a.v. Lučenec
Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov Lučenec
Reformovaná cirkev Lučenec
Cirkev adventistov s.d.

www.lukus.sk
Vstup na vernisáž voľný.

adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

LUČENEC

Stanislav Štepka

BESAME
MUCHO

12.5.2018
CACIB
13.5.2018
CACIB

Správa o ľuďoch
na hlavnej a vedľajšej koľaji

GENERÁLNY PARTNER

23.6.2018 o 19.00 hod.
23. 6. 2018 o 19.00 hod.
Divadlo B. S. Timravy Lučenec

vernisáž:
4.5.2018 (piatok)
o 17.00 hod.

Divadlo B. S. Timravy Lučenec

vstupné: 15,- € v deň predstavenia: 16,-€ predpredaj: www.kultura.lucenec.sk

Mes t s k ý p a rk

VSTUP ZDARMA
www.novohraddog.sk

10 | kino / inzercia
www.kinoapollo.sk
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
do pondelka 15.30 do 19.15 hod.

4.5.2018 
9.5.2018 

17:00
17:00

DVE A POL KAČKY
(Duck Duck Goose)

7

5€

4.5.2018 
10.5.2018 

19:00
19:00

DUBČEK

12

5€

9. 5. 2018 

17:00

APOŠTOL PAVOL
(Paul, Apostle of Christ)

12

10.– 11. 5. 2018 

5€
19:00

READY PLAYER ONE:
HRA SA ZAČÍNA (Ready Player One)

5€

12
16. 5. 2018 

19:00

FK – THELMA

15

pre členov FK 3 €
(pre členov FK 3,- €)

17. – 18. 5. 2018 

4€
17:00

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY

3€

17.– 18. 5. 2018 
POMSTA (Revenge)

15

19:00

5€

MESTSKÉ NOVINY
dvojtýždenník mesta Lučenec
Vydáva mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO:
00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564
Sídlo redakcie a inzercia:
Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144
Telefón: 047/430 72 34
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
Redaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178

TIRÁŽ

Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom
vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka
materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj
neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.

– nemecký, francúzsky, ruský alebo španielsky
• od 7. ročníka hodiny s anglickým lektorom
• v popoludňajších hodinách krúžky cudzích
jazykov alebo jazyková škola v priestoroch školy
• návštevy a pobyty v európskych krajinách
v rámci partnerských vzťahov a projektu
Erasmus+
• účasť v rôznych súťažiach v oblasti cudzích
jazykov
• kvalitne vybavená jazyková učebňa
• softvér podporujúci osvojenie cudzieho jazyka
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 22. mája
ZŠ, UL. VAJANSKÉHO 2844/47, LUČENEC
oznamuje, že uskutoční prijímacie skúšky 2018. Podmienky prijatia sú uvedené na wedo triedy so zameraním na cudzie jazyky do bovej stránke školy www.zsvajanlc.edu.sk
Rodič alebo zákonný zástupca nahlási záu5. ročníka. V triede s posilneným vyučovaním
jem vedeniu školy do 15. mája 2018.
cudzích jazykov Vám ponúkame:
Tel.: 047 451 26 92, 047 43 33 794, e-mail:
• v 5. ročníku anglický jazyk každý deň
PO/43
• od 6. ročníka druhý cudzí jazyk podľa výberu skola@zsvajanlc.edu.sk		
ĽUDOVÉ PIESNE Z REGIÓNU
Mesto Lučenec vydalo multimediálne CD
v spolupráci s Môlča records s.r.o., Banská
Bystrica pod názvom Od Lučenca cesta vykladaná – Piesne z Novohradu/Ľubomír Lőrinčík
a Ľudový orchester. CD obsahuje repertoár
ľudových piesní typických pre región Novohrad. Záujemcovia o CD si ho môžu zakúpiť
za 8 EUR v Mestskom informačnom centre
v Lučenci, Radnica, Ul. Dr. Herza č. 1, vchod
z Námestia Kubínyiho.

SPOLU TO ZVLÁDNEME –

BRÁNA PRÍBEHOV DOKORÁN –

KNIHY NÁM POMÔŽU

BESEDY SO SPISOVATEĽMI, HISTORIKOM,

HUDOBNÍKOM, HERCOM
BBSK - Novohradská knižnica vás pozýva na
BBSK – Novohradská knižnica vás pozýva
cyklus tvorivých dielní a workshopov pod nána
cyklus besied pod názvom Brána príbezvom Spolu to zvládneme - knihy nám pomôžu.
hov
dokorán: dňa 18.mája 2018 – Poďme sa
Máj 2018 - Dúhovou krajinou - práca s odvšetci
zahrať na rozprávku – Divadlo Halipadovým materiálom, jarné spracovanie koláží
ganda
–
príbehy z rozprávkového automatu ako dúha, kvety a rozprávkové postavičky. Tvopodujatie
s Romanom Sorgerom, 31.mája 2018
rivé dielne v troch cykloch na oddelení pre deti.
Rozprávky
P. Dobšinského so spisovateľom
Ako si krtko ušil nohavičky - workshop pod vePetrom
Glockom,
október 2018 - Mlynárske
dením umeleckej tkáčky a spracovateľky ľanu
povesti
–
beseda
so
spisovateľkou Hanou KoĽubomíry Žilkovej dňa 11.5.2018. Jún 2018 - Po
škovou,
12.októbra
2018 - Po rokoch znorozprávkových stopách P. Dobšinského - práca
va
v
knižnici
–
beseda
so spisovateľkou Gabis hlinou a modelovanie z hliny na motívy rozkou
Futovou,
18.októbra
2018 - Hevi – nielen
právok P. Dobšinského v troch cykloch. Výrospisovateľ
–
beseda
so
spisovateľom
Danieba šperkov - workshop pod vedením šperkárky
lom
Hevierom,
október
2018
Od
rozprávok
Janky Slávikovej, kde si deti vyrobia svoj vlastný
šperk dňa 13.6.2018. September 2018 - Roz- k národným dejinám – prednáška s historikom
právková krajina - jesenné tvorenie z odpado- Pavlom Mičianikom, 8.novembra 2018 - Kde
vého materiálu, listov, halúzok a rôznych plo- končia slová, začína hudba – podujatie so spisodov v troch cykloch. Dnes budem drotárom JA vateľom a hudobníkom Branislavom Jobusom,
- pod vedením umeleckého drotára Júliusa Bú- december 2018 - S príbehmi a rozprávkami
toru sa deti prenesú o niekoľko desaťročí späť po svete – multikultúrne čítanie a rozprávaa samy si vyskúšajú prácu s drôtom. Október nie so známymi osobnosťami mesta a regiónu,
2018 - Namaľujem si svoju rozprávku - v troch december 2018 - Brána príbehov dokorán
cykloch tvorivých dielní sa s deťmi zameriame – výstava výtvarných prác detí s tematikou
na kresbu suchým pastelom, maľovanie tempe- uskutočnených z podujatí cyklu Brána príbehov
rovými farbami na témy rozprávkových príbe- dokorán spojená s dramatizovaným čítaním
hov. Vystrúham si husličky - umelecký rezbár príbehov. Všetky podujatia sa budú konať
Ladislav Koblíček deťom priblíži spracovanie v Novohradskej knižnici ZADARMO.
dreva na hudobný nástroj husle. November
2018 - Svet fantázie, kúziel a strašidiel - práca
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
s keramickými črepníkmi, dekorovanie s použipredeti@nklc.sk, sluzby@nklc.sk
tím textilu, machovej gumy a servítok. Tvorivé
tel. číslo: 43 244 77, 45 119 32
dielničky prebehnú v troch cykloch. December
Hlavný partner podujatí
2018 - darčeky z „Rozprávkovej izbičky“- v cykle troch tvorivých dielničiek sa zameriame na
vianočnú tematiku a s deťmi budeme vyrábať
drobné darčekové predmety a dekorácie. VšetPodujatia z verejných zdrojov podporil Fond
ky aktivity a podujatia sa budú konať na odna
podporu umenia 
PO 33-34-35 PO/41
delení detí Novohradskej knižnice.
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Mestská organizácia
jednoty dôchodcov
hodnotila trojročnú činnosť
Deviateho marca sa v jedálni Strednej odbornej školy na Zvolenskej ceste č. 83 v Lučenci konala hodnotiaca členská schôdza MO
Jednoty dôchodcov Slovenska Lučenec. Hlavnou úlohou za uvedené roky bolo rozširovať
členskú základňu, kde i napriek prirodzenému úbytku členov nedošlo k zníženiu. Ku dňu
schôdze má organizácia 360 členov. Výročné
členské schôdze sa konali za pomerne veľkej
účasti, od 120 až po 150 členov, na ktorých
sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia
mesta ako primátorka mesta Alexandra Pivková, viceprimátor Pavol Baculík, prednosta okresného úradu Branislav Hámorník, ako
aj okresná predsedníčka Jednoty dôchodcov

Bankové konto duše

Jedného dňa som sa stretla so starším pánom, s ktorým sme spolu čakali na vyšetrenie u lekára. Možno aj vy poznáte ten pocit,
keď prídete do čakárne plnej ľudí a hneď v prvom momente by ste sa najradšej otočili. Občas to však okolnosti zariadia inak a z obvykle
nie veľmi príjemného čakania sa stane obohacujúci zážitok.
Môj „spolučakateľ“ mal, ako som sa počas
nášho rozhovoru dozvedela, deväťdesiat rokov a počas svojho života prežil rôzne obdobia. Nie vždy mu život prinášal to, čo chcel.
Občas to bolo pre neho náročnejšie, inokedy
slnko presvetlilo jeho život a po búrke vždy
uvidel dúhu. „Štandardný“ rozhovor na takýchto miestach začína... Odkiaľ ste? Pracujete? Čomu sa venujete? Počas rozhovoru
mu z tváre vyžarovalo pochopenie a láskavosť.
Žiadne hodnotenie, súdenie, či porovnávanie.
Len pokoj a láska k neznámemu človeku. Keď
natrafíte na takéhoto človeka, dôležité je iba
to, že cítite tú energiu. Na základe tohto pocitu dôverujete dovtedy cudziemu človeku
a počas rozhovoru prestávate vnímať miesto,
kde sa nachádzate, aj dôvody, pre ktoré ste
sa tam ocitli.
Pri rozhovore s týmto pánom som mala
pocit, ako keby som sa ocitla v príbehu, ktorý napísal najlepší spisovateľ sveta. A vlastne, áno, môj pocit bol správny, lebo scenár
aj jednotlivé obrazy mal na starosti ŽIVOT.
Práve ten mu dal možnosť vyrastať v chalúpke pod lesom, kde v jednej izbietke žil so
svojimi rodičmi aj súrodencami. Ako dieťaťu behať po lúkach a domov sa vrátiť len keď
bol hladný. Spomínal mi, že mamka mu odkrojila veľký krajec chleba a natrela ho masťou. Do školy chodil pešo aj niekoľko kilometrov a niekedy, keď napadlo viac snehu, ani ho

p. Lošťáková, za čo im patrí veľká vďaka, ako
aj ich sponzorstvo. Akcie, na ktorých sa členovia pravidelne zúčastňujú: oslavy oslobodenia mesta Lučenec, marec - mesiac knihy,
tradičný pochod do prírody spojený s opekačkou v lučeneckých kúpeľoch, oslavy SNP
pri pomníku padlých v Budinej a na rôznych
zájazdoch podľa plánu práce. Okrem nami
plánovaných akcií sme sa zúčastňovali aj aktivít Matice slovenskej, najmä pri 150. výročí narodenia B. S. Timravy. Pri tejto príležitosti patrí naše poďakovanie Dobrovoľnému
hasičskému zboru v Lučenci za prípravu pohostenia na športových hrách.
Na záver patrí poďakovanie celému výboru a dôverníčkam za ich obetavú prácu, ako
aj všetkým členom JDS, ktorí sa zúčastňujú
na všetkých akciách.
text a foto: Elena Bakuľová

v ňom (kým bol menší) nebolo vidieť. Počas
svojho života stretol rôznych ľudí vo svojom
súkromnom aj pracovnom živote, a aj keď si
nie s každým rozumel, vždy sa snažil zachovať vo svojom srdci lásku. Porozprával mi aj
o svojom manželstve, o tom, čo sa mu navždy
zapísalo do duše. Hoci v posledných rokoch
svojho života žije v meste, pre jeho dušu sú
potešením rozhovory s rôznymi ľuďmi. Práve
tie ho naďalej obohacujú a aj vo vyššom veku
sa od mladších všeličo nové dozvie, či naučí.
Ku koncu nášho rozhovoru mi povedal niečo, čo odvtedy vo mne rezonuje a myslím si,
že už naveky bude napĺňať moje vnútro: „Do
mojej duše sa zapísali rôzne udalosti, chvíle,
ľudia. Duša je ako nádoba, ako banka, do ktorej v laboratóriách nalejú rôzne esencie, ktoré po zmiešaní vytvoria jedinečnú vôňu. Pri
rozhovoroch s ľuďmi sa snažím byť dobrým
poslucháčom a občas si kladiem otázku, či sú
šťastní ľudia, ktorí majú kontá v bankách plné,
ale ich bankové konto duše je prázdne. Na čo
budú raz takíto ľudia spomínať?!“
Prajem si, aby stále žil a rozdával tú úžasnú
energiu všetkým, ktorí to chcú a vedia cítiť.
Prajem si, aby sme nezabúdali na tie najdôležitejšie veci v živote a pri tom, ako sa napĺňa
konto v banke, sme napĺňali aj bankové konto duše. Prajem si, aby sme sa snažili o pochopenie, vytvorenie príjemného prostredia,
o ohľaduplnosť, rešpekt, úctu... Ja sa o tom
snažím tiež. A vy?
text: Veronika Chudjaková

FÉNIX združenie na ochranu
a presadzovanie ľudských práv
www.fenixzdruzenie.sk
infolinka: 0948 284 137

RIADKOVÁ INZERCIA
- Predám byt v Lučenci. 0915 809 222 PO/11
- Predám 2-izbový byt v centre mesta Lučenec (2 balkóny). 0908 236 946
PO/29
- Hľadám dobrovoľníkov na vyrúbanie stromu - orech. 0915 562 586
PO/38
- Predám záhradku s chatkou v X. osadovej
záhrade Lučenec
PO/40
- Lacno predám oblečenie a topánky pre
chlapčeka. Od 0-1 roka, od 1-2 rokov, bežka,
vanička 0902 620 977
PO/42
OTVORENIE KLUBU VOĽNÉHO ČASU
Dňa 4. mája 2018 otvárame Klub voľného času - KVOK na Výstavisku - Kolonáda č.
8 v Lučenci so začiatkom o 15:00. Touto cestou
vás pozývame na slávnostné otvorenie, počas
ktorého sa viac dozviete o činnosti spomínaného Klubu voľného času. Vstup pre nečlenov 2 eurá. Bližšie info: 0903 756 883.PO/31
ZÁKLADNÝ VÝCVIK POSLUŠNOSTI PSOV
Kynologický klub Lučenec na Zvolenskej
ceste (za závorami vpravo) každú nedeľu od
10:00 do 13:00 prevádza základný výcvik poslušnosti psov pre všetky plemená. Bližšie
info: 0903 756 883.
PO/32
ZÁJAZD DO TISZAÚJVÁROSU
Oznamujeme, že dňa 26.05.2018 sa uskutoční zájazd do Tiszaújvárosu, do termálneho
kúpaliska. Doprava je 8 eur. Odchod je o 6:00
hod. z Lučenca, spred Mestského úradu. Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0908 525 840 - Andrea Krivánsky, 047/ 43 25 889, Brigita Mihálčáková. PO/39
POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ V DETSKÝCH JASLIACH
Detské jasle, Jókaiho 13 v Lučenci vás pozývajú na Deň otvorených dverí. Brány detských jaslí budú otvorené dňa 10. mája od
9.30 hod. do 10.30 hod. Teší sa na vás kolektív detských jaslí.
ZÁJAZD DO BÜKKSZÉKU
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
v Lučenci vás pozýva na zájazd do Bükkszéku
– kúpanie dňa 15. mája 2018. Odchod je ráno
o 7:00 hod. spred MsÚ v Lučenci. Občerstvenie a guláš v reštaurácii Harmónia. Info na tel.
čísle: 0911 294 432. Tešíme sa na vašu účasť.
BEZPLATNÉ VYŠETRENIE ZNAMIENOK
Aj tento rok chce Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť podporiť zmysluplnú aktivitu, ktorej
cieľom je upozorniť širokú verejnosť na naliehavosť a závažnosť problematiky kožných
nádorov. V rámci dní melanómu Euro Melanoma Day 2018 si môžete dať zdarma vyšetriť
znamienka v kožných ambulanciách od 7. do
17. mája 2018. Jednu z nich nájdete v Poliklinike Q, Rúbanisko II/77, Lučenec, na prvom
poschodí vpravo. Rád vás vyšetrí odborník
Pavel Prám v čase od 8:00 do 12:00.
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Skvelá reprezentácia mesta
Lučenec tanečnými pármi
z DANCE ATTACK Lučenec

Tanečné páry reprezentujúce
Dance Attack Lučenec sa postarali o množstvo skvelých umiestnení a medailí z rôznych kútov
Slovenska, ale i Čiech.
Druhú marcovú sobotu sa v neďalekom Žiari nad Hronom konala
bodovacia tanečná súťaž, kde lučenecké tanečné páry predviedli
skvelé výkony a domov si priniesli
aj 2 strieborné medaily.
Deti II E: 2. miesto Tomáš Tokár - Sofia Vinczeová, 4. miesto
Dominik Drugda - Grace Yulia
Gillman . JUNIOR I E: 2. miesto
Tomáš Tokár - Sofia Vinczeová, 9. miesto Dominik Drugda Grace Yulia Gillman. V ten istý
deň sa konala aj veľká medzinárodná súťaž pod hlavičkou svetovej federácie tanečného športu (WDSF) v Brne, kde sme mali
tiež zastúpenie v kategórii Seniori II Latina. Senior II Latin:
16. miesto Ľubomír Hochvart Iveta Hochvartová.
Na juhozápade Slovenska sa
predposledný marcový víkend konali majstrovstvá SR v štandardných tancoch. Keďže tanečná škola
Dance Attack sa zameriava najmä
na latinskoamerické tance, potešilo nás aspoň zastúpenie jedného
tanečného páru, a to seniorského,
ktorý sa postaral o historický
úspech. Manželský tanečný pár
vybojoval striebornú medailu vo
svojej vekovej kategórii. Senior
III + IV: 2. miesto Igor Frtús - Beáta Frtúsová. V uvedený víkend
priniesol aj ďalší manželský seniorský pár medailu z bodovacej
súťaže, ale tentokrát zo zahraničia, konkrétne z Českej republiky. S0 00I D Štandart: 4. miesto
Miroslav Nosáľ - Eva Nosáľová.

Trénovali sme s Matejom Tóthom

Senior I C Latin: 2. miesto Miroslav Nosáľ - Eva Nosáľová
Ďalšou zastávkou lučeneckých
párov bol Ružomberok, kde opäť
naše deti hviezdili. Všetky páry zaznamenali finálové umiestnenia.
Deti II E 3. miesto Tomáš Tokár
- Sofia Vinczeová, 4.miesto Dominik Drugda - Grace Yulia Gillman. Junior II E: 5.miesto Jozef
Gaál - Gabriela Farkašová.Opäť
Ako každý utorok aj 17.4.2018
zahraničie, opäť súťaž pod hlavičbol na Základnej škole M. R.
kou WDSF a Dance Attack v akcii.
Štefánika tréning Športovej
Krásna súťaž s množstvom výborakadémie Mateja Tótha, ale
ných tanečných párov. Senior III
tentokrát s olympijským víťaLatin: 33. miesto Igor Frtús - Bezom. Chodec Matej Tóth zavíáta Frtúsová
tal na naše tréningy, o 14.00 tréTanečným párom ďakujeme za
noval so školákmi 1. - 5. ročník
vzornú reprezentáciu klubu i mesa o 15:30 cvičil so škôlkarmi. “Teta Lučenec.
ším sa, že aj napriek môjmu nabitému programu sa mi podarilo prísť
osobne na tréning detí v mojej akadémii v Lučenci. Atmosféra počas
tréningu bola výborná, deti poslúchali, keď bolo treba zabrali, povzbudzovali sa a naopak, keď bolo
na programe cvičenie koncentrácie, bolo v telocvični hrobové ticho.
Aj tréning so škôlkarmi bol milý.
text a foto:
Malí štuplíci sa správali ako veľkí
TEAM Dance Attack Lučenec
športovci. Ďakujem vedeniu školy
JUDO –KATSUDO LUČENEC

za vytváranie podmienok. Zvláštne uznanie chcem adresovať trénerom, ktorí odvádzajú fantastickú prácu. Z Lučenca si odnášam
veľa pozitívnej energie. Pre nás zo
Športovej akadémie Mateja Tótha
je najväčšou odmenou vidieť radosť
detí z pohybu a že ich tréning baví,”
povedal Matej Tóth.
Deti mali možnosť naživo vidieť zakladateľa akadémie, poťažkať si zlatú olympijskú medailu z Ria a ukázať, ako trénujú
na ich „životnú olympiádu.“ Bola
to pre nich dostatočná motivácia
zdokonaľovať sa a ešte s väčšou
chuťou trénujú.
text a foto:
Zuzana Fungáčová

Zlatá žatva medailí v zahraničí

V piatok 13.4.2018 judisti Kat- František, ktorý viezol 4-člennú 1.miesto: Varšo Michal, Ľuptáková
sudo klubu Lučenec, vycestovali posádku športovcov. Ako judo Klub Pavlína, Fekiačová Diana, Dovičič
na medzinárodný turnaj do Zalae- sme skončili na 4.mieste z 35 klubov Tomáš, Meša Andrej, Kilačko Migerszegu /Hun/. Za účasti blízke- a len jedno, a to Martinkino zlato chal, Strmeň Dalibor, Fekiač Miroho Slovinska, Rakúska, Rumun- nás delilo od bronzu. Takýto úspech slav, 2.miesto: Ľuptáková Pavlína,
ska, Slovenska a Maďarska súťažilo nás teší, ale my sme vycestovali za 3.miesto: Filip Gaňa.
spolu 332 štartujúcich z 35 klubov. prípravou, čo bolo dôležitejšie. DoÚspešným reprezentantom
Mesto Lučenec, našu športovú mov sme sa vrátili so skúsenosťa- gratulujeme a touto cestou
školu L. Novomeského a Sloven- mi a ešte k tomu s medailami, to ďakujeme sponzorom za podporu
skú republiku reprezentovalo 10 poteší každého. Najväčšiu radosť judo klubu - Milošovi Kelemenojudistov, ktorí si počínali výborne. som mal, keď som videl, ako sa deti vi, Stanislavovi Pisárovi, ZŠ L. NoSkončili s bilanciou 8 zlatých, jed- tešia z víťazstva a akú nadšenú at- vomeského a vedeniu školy, ďalej
no striebro a jeden bronz.
mosféru vytvárali aj cestou domov. triednym učiteľom za podporu ich
Vycestovali sme o deň skôr, nažiakov a uvoľnenie z vyučovacích
koľko nás čakala asi 5-hodinová ceshodín, mestu Lučenec, B6 Slovakia,
ta a ráno ťažký turnaj. Pre maďarEndogyn s.r.o., Ivimed s.r.o., Dušaských judistov je tento turnaj jeden
novi Pisárovi a v neposlednom rade
z bodovaných, a preto sme vedeli ,že
trénerskej trojici Peter Varga, Lucia Balašková , Róbert Rác a Frantam budú dobrí športovci, čo nám
pomôže k skvalitneniu našej prítiškovi Gaňovi za bezpečnú dopravu.
pravy. Našich judistov sprevádzal
text a foto: Róbert Rác
kouch tréner Róbert Rác a Gaňa
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Novohradskí basketbalisti zvíťazili
Basketbalový mančaft z centra Pánis 4, Mederi 0).
BKM Lučenec teraz čaká príNovohradu zavŕšil nadstavbovú
časť víťazstvom. Krajnovičova prava na finálový turnaj, ktorý sa
partia sobotnou (28.4.) výhrou cez víkend (12. a 13. mája) odohrá
nad Banskobystričanmi potvr- v športovej hale Arena v Lučenci.
dila pozíciu lídra tabuľky TOP 6.
ŠKP BBC BANSKÁ BYSTRICA BKM LUČENEC 76:98 (31:50)
Body za Lučenec: Griffin 20,
Zorvan 18, Vranješ 11, Jackuliak
V piatok večer (20.4) futsalisti Mimel Lučenec na domácej pôde
9, Radenkovič 2 (Majerčák 10,
privítali silného súpera Wild Boys ´02 Bratislava. Už úvod nasvedB. Pipíška 10, Čánik 9, Bendík 5,
čoval, že pôjde o kvalitný zápas. Hráči potešili každého fanúšika. Mimel Lučenec zaznamenal prvú semifinálovú výhru.

Semifinálové víťazstvá Mimel Lučenec

POZVÁNKA:
BKM Lučenec vás pozýva na
autogramiádu, ktorá sa uskutoční v piatok 4. mája od 16.00 hod.
do 18.00 hod. v obchodom centre Galéria v Lučenci.

1. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
SEMIFINÁLE PLAY-OFF, 20.4.2018
STAV SEMIFINÁLOVEJ SÉRIE: 1:0
MIMEL LUČENEC - WILD BOYS ´02 BRATISLAVA 2:0 (1:0).
MIMEL: Oberman, Mikuš, Klema - Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Hricov, Kočiš, Ferreira, Viana, Sobral, Steinwandter, Melo.
Góly: Ferreira, Viana. Rozhodovali: Ježík, Šlapka, Polomský. Divákov: 870. Mimel Lučenec od finále delí iba jedna výhra. V sobotu
(28.4.) urobili ďalší úspešný krok.
WILD BOYS ‘02 BRATISLAVA - MIMEL LUČENEC 2:7 (2:3)
STAV SÉRIE: 2:0 PRE MIMEL LUČENEC
MIMEL: Oberman, Klema, Mikuš - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Kuhajdík, Steinwandter, Sobral, Melo, Ferreira, Petík, Fehérvári. Góly: 9. Matejov, 14. Paštrnák - 5. (PK) 11. a 30. Viana, 10. Ferreira, 28. a 36. Melo, 39. Matejov (vlastný). ŽK: Ostrák - Steinwandter.
Rozhodovali: Bohun, Fischer. Divákov: 150.
Tretie semifinále play-off futsalovej extraligy sa odohral 1.5.
MIMEL LUČENEC - WILD BOYS ´02 BRATISLAVA 5:3 P.P. (0:0)
STAV SÉRIE: 3:0 (DO FINÁLE POSTÚPIL LUČENEC)
MIMEL: Oberman, Klema, Mikuš - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Steinwandter, Sobral, Melo, Ferreira, Petík, Fehérvári. Góly:
34. Fehérvári, 40. Ferreira, 40., Viana, 45. Melo, 47. Oberman - 22.
a 35. Paštrnák, 40. Šporánek. ŽK: Steinwandter, Melo. Rozhodovali: Peško, Ježík. Divákov: 800.
FUTBAL

DETI ZOSTALI BEZ TRÉNERA

Po prekvapivom a náhlom od- a zástupcov rodičov, ktorých deti
chode trénera Andreja Kamen- zostali bez trénera.
Vedenie futbalového klubu na
dyho nenašlo vedenie futbalového klubu MŠK Novohrad zaňho tomto stretnutí informovalo, že
adekvátnu náhradu a určité sku- dňom 23. apríla zabezpečilo deťom
piny detí zostali bez trénera viac trénera Mariana Berkyho. Rodičia
ako tri týždne. Následkom toh- zároveň namietali aj nedostatočnú
to stavu začali nespokojní rodi- informovanosť zo strany vedenia
čia voziť svoje deti na tréningy klubu, ako aj spôsob rozhodovado okolitých futbalových klubov. nia jeho správnej rady, preto na
stretnutí rodičia detí vyslovili poKvôli vzniknutej situácii sa pre- žiadavku prijať jedného zástupto rodičia obrátili na mesto, aby cu zo strany rodičov do správnej
ako hlavný poskytovateľ dotácie rady, s čím vedenie futbalového
vzniknutú situáciu pomohlo riešiť. klubu súhlasilo. Vedenie mesta
23. apríla sa na mestskom úrade iniciovalo ďalšie stretnutie o mekonalo stretnutie vedenia mesta, siac s cieľom vyhodnotiť splnenie
vedenia klubu MŠK Novohrad požiadaviek rodičov.

POZVÁNKA NA BASKETBALOVÝ TURNAJ
Basketbalový klub CEMERA Pelikán Lučenec vás srdečne pozýva
na 23. ročník medzinárodného basketbalového turnaja mužov Turnaj „6“ 2018. Organizačný výbor: Karol Kadlubek a František Mede.
PODMIENKY ÚČASTI:
-veková hranica na turnaji je stanovená na minimálne 15 rokov
- každý hráč môže hrať len jedno mužstvo
- družstvo musí mať jednotný úbor (dres) s číslami
- každé družstvo pri prezentácii zaplatí účastnícky poplatok
vo výške 20 eur.
Termín turnaja: 16. júna o 8.00 hod. Arena Nám. Artezkych prameňov – skupina.
Účastníci turnaja - Skupina: BK Cemera Pelikán A, BK Ekoltech
Krokodíl, BK Ružoví panteri (MR), BK Devils. Exhibičný zápas žien:
BK Karči Pelikán, SNKK Salgótarján (MR).
HRACÍ SYSTÉM A ČAS:
- zápasy sa odohrajú v skupine
- porazené mužstvá v skupine odohrajú zápas o 3. miesto
- víťazi odohrajú finálový zápas o víťaza turnaja
- 2x 20 minút hrubý čas, čas stojí len pri TH a oddychovom čase
- prestávka medzi polčasmi je 10 minút-medzi zápasmi 10 minút
- pri hre platí pravidlo o 24-tich sekundách, alebo podľa dohody
družstiev
- v prípade nerozhodného konečného výsledku sa predžuje po 5 minút
- hráč sa môže za zápas dopustiť maximálne 5-tich osobných chýb.
Kontaktná osoba: Karol Kadlubek - 0907 811 592.
Organizátor turnaja si vyhradzuje právo zmien na zabezpečenie
plynulého priebehu turnaja. Tešíme sa na stretnutie s vami a prajeme vám príjemný športový zážitok.
S pozdravom organizačný výbor.

stranu pripravila: redakcia MN
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V Malej Vsi vzniká nová
obytná štvrť nad kaštieľom

K

ráľovský vŕšok je novou rezidenčnou
štvrťou, ktorá prináša stavebné pozemky
s výhľadom na mesto a okolitú panorámu.
Ich umiestnenie umožňuje veľmi dobrý prístup nielen do centra, ale aj na cesty prvej
triedy smer Zvolen, Košice alebo Fiľakovo, s plánovaným napojením na rýchlostné cesty R2 a R7. Súčasťou projektu však
nie je len ponuka pozemkov na individuálnu výstavbu, ale taktiež revitalizácia celého priľahlého územia.

V HISTORICKY VÝZNAMNEJ

S KOMPLETNOU INFRAŠTRUKTÚROU

LOKALITE
A REVITALIZOVANÝM OKOLÍM
Samotný kráľovský vŕšok je miestom s boV projekte sa počíta s rekonštrukciou kaštieľa
hatou históriou. V 15. storočí bol dejiskom vrátane parku s unikátnymi drevinami a vodvýznamnej udalosti, známej bitky pri Lučen- nými plochami, ako aj s obnovením observaci, pri ktorej vojsko Jana Jiskru spolu s ob- tória a vybudovaním detského ihriska. Malá
rancami lučeneckej pevnosti porazilo počet- Ves tak bude môcť obyvateľom mesta ponúknejšiu armádu Jána Huňadyho. Dnes tu stojí nuť kultúrne a spoločenské vyžitie, a záronárodná kultúrna pamiatka – kaštieľ, posta- veň aj nový priestor pre oddych a rekreáciu.
vený na základoch pôvodného rozľahlého barokového kaštieľa, s priľahlým parkom a histext a foto: www.kralovskyvrsok.sk
torickou studňou.
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28. 5.2018

Peter
Breiner
Klavírny koncert
Významný klavírny virtuóz,
skladateľ, aranžér, dirigent.
Slovák s kanadským občianstvom
žijúci v New Yorku.
predpredaj:
www.kultura.lucenec.sk
MIC Lučenec
Kino Apollo

www.lucenec.sk

ÚPRAVA PRACOVNEJ DOBY
V MESTSKOM INFORMAČNOM CENTRE (MIC)
Od 7.5.2018 sa mení pracovná doba v MIC (Ulica Dr. Herza č. 1).
Posúva sa začiatok a koniec pracovnej doby nasledovne:
Pondelok - Sobota: 10.00 - 18.00 hod. Nedeľa: 14.00 - 17.00 hod.

Vstup 10,- eur

adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

