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Deň, ktorý patrí
všetkým mamám

Akcia sa začala registráciou,
prihlásilo sa viac ako 250 účastníkov. Priebežne odštartovali aktivity pod vedením pracovníkov
materského centra, deti potešil
skákací hrad, drevený kolotoč,
vozenie na koníkoch či balóniky.
Pre malých i veľkých bol pripravený bohatý kultúrny program.
O dobrú náladu sa postarali protagonisti Divadla z domčeka, na
pódiu vystúpili mažoretky z Centra voľného času, Hugo Sníčka
Každý deň mamička zlatá, vždy so svojimi hosťami (maskot Rik
a vždycky znova, žiada sa mi a Adelka Heftyová).
povedať ti tie najkrajšie slová.
„Mysleli sme aj na mamičky, ktoJemné, nežné ako dúha a pre- ré sa môžu napríklad nechať nalíkrásne ako kvietky, ale márne čiť alebo si vypočuť koncert Petra
hľadám slová, neschopné sú všet- Cmoríka,” prezradil organizátor
ky. Vyjadriť, čo v srdci chovám, Tomáš Belko. O tretej hodine sa
ako ťa ja rada mám. Daj mi líčko, uskutočnil symbolický pochod
miesto slov ťa vrúcne pobozkám. okolo Námestia republiky, aby
organizátori upozornili na dôleDruhá májová nedeľa patrí všet- žitosť našich mám. Každého návkým mamám. Míľa pre mamu je števníka čakala tombola s peknýpodujatie venované Dňu matiek, mi cenami. Ďakujeme všetkým
ktoré organizujú materské centrá mamám za ich lásku a obetavosť.
na Slovensku. V Lučenci sa toto
podujatie konalo už po šiestykrát
12. mája 2018. Organizátormi
text a foto: Monika Nagyová
boli Materské centrum Jahôdka
a mesto Lučenec.

Na pamätníku sú vyryté mená tých,
ktorým patrí naše ďakujem
S pietou a pokorou spomienok
kladieme kvety, vence na pamätné miesta. Presne ako pred rokmi, tak aj 9. mája 2018. Stretli
sme sa, aby sme zaspomínali a
poďakovali tým, ktorí stáli pri
zrode našich mierových dní. Na
pamätníku sú vyryté mená tých,
ktorým patrí naše ďakujem.
Spomienkové oslavy 73. výročia víťazstva nad fašizmom sa
uskutočnili pri Pamätníku padlých na Ulici J. Kármána v Lučenci.
Po štátnej hymne Slovenskej
republiky Alexandra Pivková

10

17.5.2018

17. mája 2018

spoločne s Igorom Samoškinom
(prvý tajomník veľvyslanectva
Ruskej federácie na Slovensku),
Pavlom Baculíkom, Branislavom
Hámorníkom a ďalšími položili kyticu kvetov. Medzi hosťami nechýbali poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lučenci,
politických strán a hnutí, zástupcovia spoločenských inštitúcií
a zástupcovia médií.
Pokračovanie na str. 4
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Primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková
a poslanci volebného obvodu č.2
Vás pozývajú na predstavenie
projektu Kráľovský vŕšok.

v rámci Noci
Mestského múzea
Lučenec

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

na Medzinárodný deň detí

Oslava MDD

Program:

•
•
•
•
•

9:3O

VIDIEŤ A VYSKÚŠAŤ SI BUDETE MÔCŤ:

3.6.2018

v mestskom parku

Magnetkovo – Les starých remesiel
Šaška Baška
Rozprávkoví maskoti
Koncert
Tombola o krásne ceny

Registrácia je pri hlavnom vstupe do
parku (oproti strednej priemyselnej
škole stavebnej) od 9:30 do 12:00.
Registračný poplatok: 1,- €
(v cene drobné občerstvenie)

• liatie zvonu podľa stredovekej technológie
• kúpiť si kvalitnú vlnenú látku alebo čili
• vytvoriť si historickú listinu
• vyskúšať si techniku plstenia
• upliesť si košíček
• zamachliť sa hlinou
• vidieť brúsenie nožov a rezbu do parožia
• ochutnať pečivo a buchty či klobásky
• uhasiť smäd pivkom a vineou
• vytiahnuť si „Mačku vo vreci“
• zasúťažiť si
• o lučeneckých trhoch a trhovníkoch
porozpráva riaditeľka štátneho archívu
• náladu oživí ľudový rozprávač s kmotrou
z folklórnej skupiny Bažalička
• ľudová hudba p. Konôpku
• atmosféru oživia folkloristi
súboru RADOSŤ a IPEĽ
• nočnou prehliadkou Vám lektorky
vyrozprávajú príbehy z expozícií

Ulica Dr. Herza 1
Radnica - nádvorie

Viac zábavy na Ľadove
Relaxačno-oddychový areál pri vodnej nádrži Ľadovo
má už svoje brány otvorené. V súčasnosti môžu obyvatelia
okrem občerstvenia využiť na krátenie voľného času
stolný tenis, petanque, bocciu, volejbal, nohejbal, basketbal,
detské ihrisko, pieskovisko, preliezačky, hojdačky.

Miesto konania:
Mestský park Lučenec
Spoluorganizátor:
Centrum voľného času
Magnet Lučenec

Na trh
do mesta

od 18:00 do 22:00

CVČ
MAGNET

19.5.2018

Dňa 22. mája 2018 o 17.00 hod. v bare Horná Dolná, Hlavná 37, Lučenec - Malá Ves.

www.lucenec.sk
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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

Vstup 10,- eur

Vzhľadom na rozhodovacie procesy príslušných schvaľovacích
orgánov, na realizácii ktorých sú mesto Lučenec a prevádzkovateľ
závislé, ďalšie služby pre obyvateľov budú k dispozícii v prvej polovici júna 2018. V požičovni malých plavidiel si občania môžu požičať:

- vodné bicykle (pre 4 až 5 osôb)
- člny-veslice (pre 4 osoby)
- paddleboard
- kajak
Prevádzka bude za poplatok v mesiacoch jún, september otvorená
len počas víkendov od 10:00 do 18:00 a v mesiacoch júl, august bude
otvorená každý deň od 10:00 do 18:00.

adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

Poznámka: V prípade nepriaznivého počasia bude požičovňa zatvorená!
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Súťažná prehliadka
v modernom tanci

Last Folio/Posledný príbeh
Yuri Dojč

Cenu riaditeľky Novohradského osvetového strediska
Márie Ambušovej získalo rómske Slniečko chamoro z Poltára.
Novohradské osvetové stre- juniori zo Súkromnej základnej
disko v spolupráci s mestom Lu- umeleckej školy Lučenec - Opačenec zorganizovalo 17. apríla tová s valčíkom Labutie jazero,
Regionálnu súťažnú prehliadku mažoretky Iuvenes z Radzoviec
v modernom tanci o Cenu primá- s Twilight choreografiou, Tanečtorky mesta Lučenec a riaditeľky ná škola Wanted s choreografiou
Novohradského osvetového stre- Run that. Cenu riaditeľky Novodiska v Lučenci. Do súťaže sa pri- hradského osvetového strediska
hlásilo 19 skupín. Každá tanečná získalo rómske Slniečko chamoskupina bola výnimočná svojím ro z Poltára s choreografiou Na
tancom. Porota mala ťažkú úlo- konci dňa.
Tí najúspešnejší prezentovahu vybrať najlepších.
Prvú kategóriu vyhrali žiačky zo li náš región (24.4.) na krajskom
Súkromnej základnej umeleckej kole v Žiari nad Hronom. Každý
školy Lučenec - Opatová s chore- vystupujúci z Novohradu získal
ografiou Anjelik môj. Okrem po- dobré umiestnenie a pekné zážitky.
stúpenia do krajského kola získali
aj Cenu primátorky mesta Lučetext a foto: Monika Nagyová
nec. V druhej kategórii zvíťazili:

Cenu primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej si vybojovali
žiačky Súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec - Opatová

Mamy robia svet lepším
Do synagógy v nedeľu 13. mája prijali pozvanie mamy, staré a krstné mamy, niektoré
doprevádzané partnermi, deťmi či vnúčatami. Na podujatí nechýbala primátorka mesta
Alexandra Pivková, ktorá si pozorne vypočula slová prihovárajúcich sa a potleskom spolu s ďalšími poslucháčmi ocenila vystúpenie
speváckeho zboru The Chamber choir.
V tento sviatočný deň pozdravil prítomných
viceprimátor mesta Pavol Baculík slovami: „...
na svete je toľko krásy, len je potrebné mať otvorené oči, ktorými by sme to videli. Potrebujeme
srdce, ktorým by sme milovali a ruky, ktorými
by sme objímali. A práve láskavé mamy vedia
citlivo vnímať svet, úprimne milovať, vedia odpúšťať. Svojou nekonečnou dobrotou pohladiť

V piatok 4. mája sa konala v synagóge vernisáž kanadského fotografa so slovenskými koreňmi Yuri
Dojča. Súčasťou výstavy fotografií je aj film dokumentujúci vznik
myšlienky a tvorbu LAST FOLIA.
V príhovoroch zazneli slová o tolerancii, priznaní si chýb minulosKatya Krausová počas vernisáže
ti, smutnej kráse a nádeji. Kurátor- s kanadským fotografom
ka výstavy Andrea Moravčíková
Yuri Dojčom.
predstavila projekt LAST FOLIO
likvidujúceho ich sny a túžby. Zoprejavom:
stali
po nich prázdne školy, knihy,
„Život je plný náhod, ktoré nám
topánky
v poličke, či nedopísané
často otvoria nové nepoznané svelisty.
Viac
ako 10 rokov je výstava
ty. Brány, cez ktoré do nich vstupuLAST
FOLIO
súčasťou Yuriho životjeme, sú nečakané a zaujímavé. Sú
ného
odkazu,
ktorý šíri po celom
pre nás oponou, za ktorou sa skrýsvete.
Cez
fragmenty
zaprášených
va poznanie a dávno hľadané odpopredmetov,
ktorých
majitelia
zahyvede. Bola to náhoda, ktorá v roku
nuli
v
koncentračných
táboroch,
či
1968 zmenila Yuriho z londýnskeho
priamo
vo
svojich
domovoch,
prináštudenta na utečenca, pretože rodná
krajina pred ním odrazu zatvorila ša smútok, vyzýva k zamysleniu, no
všetky brány. Bola to náhoda, keď najmä uzatvára kapitolu zla v nasa Yuri po štúdiách v Toronte začal šej histórii. Niektoré z fotografií
venovať fotografii. Ale mimoriad- vznikali aj v našej synagóge, v čase
ne šťastná náhoda, pretože o pár keď reprezentovala ruinu nielen vo
rokov je už Yuri Dojč svetoznáme význame slova, ale aj vo význame
meno na poli umeleckej i komerč- zničeného sveta židovskej kultúry.
nej fotografie. V roku 1997 na po- Preto zmysel tejto výstavy v priestore
hrebe otca náhoda priviedla Yurimu synagógy prezentuje návštevníkovi
do cesty pani, ktorá prežila Osvien- obetu ľudí, na ktorých sa nikdy nečim. Prišla takmer o celú rodinu, aj smie zabudnúť. Svojou krásou fonapriek tomu nádej do života jej dá- tografie last folia očarujú celý svet,
vajú priatelia s podobným osudom. a tak nech to urobia aj v Lučenci.“
Ďakujeme za poskytnutú finančnú
Toto stretnutie je impulzom k tomu,
i
morálnu
podporu. Výstavu si
že Yuri sa začína venovať fotografomôžete
pozrieť
do 24. júna 2018.
vaniu fragmentov života tých, ktorí
kedysi tvorili neoddeliteľnú súčasť
text: Andrea Moravčíková
našej histórie a kultúry. Ich živofoto: Monika Nagyová
ty sa zmenili príchodom nacizmu

a povzbudiť vo chvíľach, keď ostatní sme bez- Mária Hroboňová, kazateľ cirkevného zboru
radní. Mamky vedia pritúliť, ochrániť, vedia po- Bratskej jednoty baptistov Tomáš Kohút, serozumieť všetkému, čo je potrebné. Ste jedineč- nior Reformovanej cirkvi Miklós István a kané ženy - mamky. Nositeľky života. Starostlivo zateľ Cirkvi adventistov s.d. Marek Kaba.
vychovávate svoje deti, strážite teplo rodinnéSlávnostný koncert plný krásneho spevu
ho krbu. A popri starostlivosti o rodinu a do- a hudby v podaní hostí z Bratislavy bol darmácnosť dokážete neraz zvládnuť i pracovný čekom mesta Lučenec. Na stretnutí sa zúčastnila
život, kde rovnako preukazujete svoje odborné, aj riaditeľka Odborného učilišťa internátneho
ale i ľudské vlastnosti. A ten, kto zvláda sivú v Lučenci Miriam Garajová so svojou mamičkaždodennosť, je skutočný hrdina. Svojou od- kou a kolektívom spolupracovníkov, ktorí sú
danou a bezhraničnou láskou ponúkate šťastie nápomocní pri výrobe medovníkov.
nielen deťom, ale cez materinskú lásku celý svet
Podujatie Srdce na dlani je tradične zavŕšené
robíte lepším.“
odovzdaním symbolického srdca ku Dňu matiek.
Neskôr nasledovali príhovory zástupcov Všetkým láskavým mamám prajeme veľa zdracirkví, plné krásnych myšlienok s vrúcnymi via, spokojnosť, radosť a úsmev na každý deň.
želaniami pre mamy. Duchovným slovom sa
prihovorili za Rímskokatolícku cirkev Mirotext: Renáta Libiaková Peržeľová
slav Ščerban, farárka evanjelickej cirkvi a.v.

4 | spravodajstvo
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Na pamätníku sú vyryté mená tých,
ktorým patrí naše ďakujem

Okienko EÚ
REFORMA PRAVIDIEL EÚ O OCHRANE ÚDAJOV 2018
Od 25. mája 2018 vstúpia do platnosti nové pravidlá ochrany údajov - GDPR. Prísnejšie pravidlá
ochrany údajov znamenajú, že ľudia budú mať väčšiu kontrolu nad
svojimi osobnými údajmi a podniky
budú využívať rovnaké podmienky.
Pripájame niekoľko zaujímavých
publikácií o uvedenej tematike:
https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-citizens_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/data-protection-overview-citizens_sk.pdf

https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-sme-obligations_sk.pdf
Tiež pre občanov je k dispozícii
webová stránka, kde môžete nájsť
všetky potrebné informácie: https://ec.europa.eu/commission/
priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_sk

AKÚ ÚNIU CHCETE? - 12 OTÁZOK PRE VŠETKÝCH OBČANOV EÚ
Oslavy pokračovali kladením zdecimované fašistické Nemecko,
vencov pri Pamätníku rumunských hlavný agresor vojny, bude donúhrdinov a pri Pamätníku padlých tené podpísať kapituláciu.
Následne západní spojenci totálvojakov sovietskej armády v lučeneckom mestskom parku. Záver ne rozdrvili nemecký odpor na záslávnostného zhromaždenia pat- padnom fronte. Medzitým bolo
ril spevokolu Rezeda a žiakom zo 3. mája 1945 dovŕšené oslobodeZákladnej školy s materskou ško- nie Slovenska, keď posledné zvyšlou J. Kármána s vyučovacím jazy- ky nemeckých vojsk zlikvidovali
v Javorníkoch a Bielych Karpatoch.
kom maďarským.
Dňa 7. mája 1945 bola v sídle
TROCHU Z HISTÓRIE
štábu západných spojeneckých
UKONČENIA DRUHEJ
vojsk v Remeši podpísaná kapitulácia, ktorú okrem predstaviteľov
SVETOVEJ VOJNY
Dňa 8. mája si krajiny EÚ pripo- Nemecka podpísalo osem spojemínajú výročie ukončenia druhej neckých generálov (ZSSR, Veľká
svetovej vojny v Európe. Deň ví- Británia, USA, Francúzsko), priťazstva nad fašizmom je štátnym čom 8. mája 1945 do 23:01 mali
sviatkom aj Slovenskej republiky. byť ukončené všetky boje. SovietDruhá svetová vojna vypukla ske vedenie však pokladalo ten1. septembra 1939, keď hitlerovské to dokument za priebežný, a preNemecko napadlo Poľsko. Vojská to sa tento akt podpisu zopakoval
agresorov (najmä Nemecka a Japon- z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietska) v prvých rokoch vojny dosa- skeho štábu v Berlíne-Karlhorste.
hovali veľké víťazstvá na všetkých
Dňa 9. mája 1945 zdolali posledfrontoch. K obratu v prospech spojencov, na čele ktorých stáli veľmoci né zvyšky nemeckých vojsk v Pra- ZSSR, Veľká Británia a USA, došlo he, keď českým povstalcom prišli
na prelome rokov 1941 a 1942, keď na pomoc sovietske vojská. Časť
sovietske vojská odrazili nápor fa- Európy, ktorú oslobodili západní
šistov v bitke o Moskvu. O rok ne- spojenci, si Deň víťazstva pripomískôr zopakovali prelomový úspech na 8. mája a vo východnom bloku
v bitke o Stalingrad. Tú Červená ar- na čele so ZSSR ho oslavovali až na
máda víťazne zavŕšila v zime v roku základe oslobodenia Prahy 9. mája.
Po páde socialistického bloku sa
1943. Západné veľmoci začali obmedzovať rozpínavosť fašistickej moci vo viacerých východoeurópskych
a teroru predovšetkým zastavením krajinách presunuli oslavy Dňa vínemeckého ťaženia v severnej Af- ťazstva nad fašizmom na 8. mája.
rike, dobytím Sicílie a úspešným
vylodením v Normandii.
text a foto: Ján Šnúrik a internet
Na prelome apríla a mája v roku
1945 bolo len otázkou času, kedy

Európska komisia otvorila on- že občania zohrávajú pri diskusii
line verejnú konzultáciu, v ktorej o budúcnosti Európy hlavnú úlohu.
chce prostredníctvom 12 konkrétnych a jednoduchých otázok poOnline konzultácia s občanmi:
žiadať o názor na budúcnosť Eu- https://ec.europa.eu/commission/
rópy všetkých občanov Európskej consultation-future-europe_sk
únie. Zaujíma ju, akým smerom by
text: Michaela Hrnčiarová
sa podľa občanov mala Európska
únia v budúcnosti uberať. Otázky
Kontakt:
do konzultácie vypracovala skupiEurope Direct Lučenec, Radnica,
na 96 občanov (vrátane štyroch zo
Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
Slovenska) z 27 členských štátov. tel./fax: 047/43 31 513
Ide o jedinečný príklad participa- e-mail: europedirect@lucenec.sk
tívnej demokracie, ktorý ukazuje, web: www.edlucenec.eu.

CESTA EURÓPSKOU ÚNIOU - OSLAVA DŇA EURÓPY
Deň Európy pripadá na 9. mája.
Naša Súkromná základná škola
s materskou školou DSA v Lučenci si tento deň pripomenula milou
aktivitou. Už pred dvomi týždňami si členovia Žiackej školskej rady
vyžrebovali krajiny EÚ, ktoré budú
reprezentovať so svojimi triedami.
Dopadlo to nasledovne: 3. A - Česká republika, 4. A – Veľká Británia,
5. A – Španielsko, 6. A – Portugalsko, 6. B – Chorvátsko, 7. A – Poľsko, 7. B – Nemecko, 8. A – Grécko,
8. B – Francúzsko, 9. A – Taliansko.
Triedy varili národné jedlá, podávali

tradičné nápoje, učili sa základné
jazykové frázy, zisťovali zaujímavosti z histórie, geografie, športu
a maľovali, tancovali. O vynaliezavosti a chuti pracovať hovoria fotografie. Po krajinách chodili 3 turisti z každej triedy, ktorých vítali
v každom štáte sprievodcovia. Nakoniec turisti svoje vedomosti využili pri súťažných aktivitách, ktoré
pre nás pripravili pracovníčky Informačného centra Europe Direct
Lučenec. Proste skvelý deň.
text: Lenka Dymová
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Tridsaťdeväť žiakov má
bezpečnú prepravu autobusom
Kto ešte nevyužil šancu v po- ktorý počas vyučovania štartudobe bezplatného cestovania pre je o 7:30 z Rapovskej križovatky
deti do 15 rokov, môže tak urobiť. a zastaví na štyroch zastávkach
Bezplatná doprava sa týka žiakov (ZŠ Vajanského, pri Tržnici, pred
základných škôl v Lučenci vo veku Špeciálnou základnou školou na
do 15 rokov s trvalým alebo pre- Ulici I. Erenburga a na Zvolenchodným pobytom v Lučenci a aj skej 59). Tridsaťdeväť žiakov zátých, ktorí navštevujú základnú kladných a materských škôl má
školu zriadenú na území mesta. možnosť sa bezpečne a bezplatSpoločným cieľom mesta Lučenec ne prepraviť za doprovodu dvoch
a Slovenskej autobusovej dopravy pracovníčok komunitného centra
Lučenec a.s. je aj naďalej zatrak- ráno do svojich škôl. Po skončetívniť cestovanie MHD. Podrob- ní vyučovania sa autobus so žiak- je pravidelná školská dochádznejšie informácie môžete získať mi vracia späť. Terénna pracov- ka. Prepravu prímestského auv Infocentre autobusovej stani- níčka popoludní odovzdá žiakov tobusu spustilo mesto Lučenec
ce, Ulica mieru, Lučenec, počas v dohodnutom čase komunitným 9. mája 2018 na základe iniciaotváracích hodín pondelok - ne- pracovníčkam, ktoré sa deťom ne- tívy vedenia Špeciálnej základnej
deľa od 6:00 do 17:00.
skôr venujú.
školy, Zvolenská cesta, Lučenec.
Ďalšou tohtoročnou novinkou
Prvoradým cieľom mesta Luče- Po ukončení projektu 30. júna
je školský prímestský autobus, nec je bezpečnosť žiakov a druhým 2018 a samotnom vyhodnotení sa

rozhodne o možnom pokračovaní
prepravy detí z Rapovskej
križovatky.

text: Ján Šnúrik
foto: ilustračné

FOTOOBJEKTÍVOM Z MESTA LUČENEC

Zabezpečovanie kosby v meste Lučenec.

Výsadba kvetinových záhonov v meste (Mestský park).

Vyhradzovanie parkovacích miest pre osoby s ŤZP.

Úprava chodníka vo štvrti Malinovského.

Zabezpečovanie prác na zhotovovaní ďalších prekrytých
uzamykateľných kontajnerových stanovíšť (Námestie republiky 2).

Umiestnenie retardéra v Malej Vsi (Ul.slnečná).
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Návšteva hradu Modrý Kameň

Na rekonštrukciu materskej
školy schválili 68 tisíc eur
Keď ešte v roku 2017 vyhlásila
Vláda Maďarska výzvu na podporu materských škôl na Slovensku s výchovným jazykom maďarským vo výške 4,5 miliárd
forintov, možno málokto v našom meste očakával, že jednou
z podporených škôl bude Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským, J. Kármána 25/5, Lučenec.
Financie boli určené na rekonštrukciu 58 materských škôl na
Slovensku.

Strecha budovy materskej
školy pred rekonštrukciou.
firma Costruo, spol. s r.o. Lučenec počas jarných februárových
prázdnin začala s rekonštrukčnými prácami a hotovo mohli stavbári povedať koncom apríla 2018.

Mesto Lučenec, OZ Novohrad súčasťou projektu Spoznajme
v spolupráci s DSA zorganizovali krásy Novohradu.
tradičnú jarnú prechádzku, kto„Cieľom týchto prechádzok, turá tentokrát bola na hrad Modrý ristických ciest je spoznávanie nášKameň. Výlet mal veľa záujemcov, ho okolia. Modrý Kameň je okraktorí vytvorili tri skupiny na ko- jom Novohradu. Som rád, že sa na
mentované vstupy. V rámci pre- tomto našom podujatí zúčastnilo
hliadky sme mohli vidieť nádvorie toľko záujemcov,“ povedal vicehradu, SNM - Múzeum bábkar- primátor Pavol Baculík.
ských kultúr a hračiek, výstavné
Poďakovanie patrí firme Lipa
priestory, kde vystavujú arche- s.r.o., ktorá hradila dopravu a kažologické nálezy. Na stenách sme dému, kto sa zúčastnil tohto výletu.
sa mohli dočítať o histórii SloPOZNÁMKA
vanov alebo kráľov, ktorí v tých
V mestských novínách vás bučasoch pôsobili na našom úze- deme informovať aj o tradičnej vymí. Prehliadka sa páčila každé- sokohorskej túre, ktorá sa uskumu aj napriek chladnému poča- toční 16. júna 2018.
siu. Po skončení návštevy hradu
sa uskutočnila malá prechádztext a foto: Monika Nagyová
ka na kalváriu. Celá akcia bola

Rozšírenie a skvalitnenie systému zberu
biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Lučenec bolo úspešné pri harmonogramu, ktorý bol zve„Projekt som pripravoval spoloččerpaní
európskych fondov z ope- rejnený v Mestských novinách
ne s primátorkou mesta Alexanračného
programu kvalita život- a je zverejnený na stránke mesta
dou Pivkovou, ktorá nás od prvej
„Chcem len dodať, že ruku k dieného
prostredia
pod názvom pro- www.lucenec.sk.
chvíle podporovala. Bolo potrebné lu pridajú aj rodičia detí, ktorí 19.
jektu
„Zavedenie
systému zberu
našu budovu zrekonštruovať. Pro- mája brigádnickou formou pomôBRO
z
rodinných
domov v meste
V prípade, že sa v nádobe budú
jekt bol napísaný tak, aby obsia- žu so zveľadením našich školských
Lučenec“.
Mesto
Lučenec
zabeznachádzať
aj iné zložky komunálhol tie rekonštrukčné časti, ktoré priestorov. Chceme ešte do slávpečilo
do
rodinných
domov
rozneho
odpadu,
nádoba nebude
by sme aj tak museli urobiť. Bolo nostného otvorenia zrekonštruovoz
240
l
hnedých
zberných
návyvezená!
nutné vymeniť strechu. Uskutoč- vanej materskej školy napríklad
niť hydroizoláciu stien, vynoviť opraviť a zrekonštruovať preliez- dob určených na zber biologicky
Ak ste si ešte neprevzali 240 l
fasádu na čelnej a bočnej stene ky, vymaľovať niektoré oprave- rozložiteľného odpadu.
hnedú
zbernú nádobu na biolobudovy, zabezpečiť tepelnú izolá- né steny v budove. Tešíme sa aj
gicky
rozložiteľný
odpad, môžeciu, znížiť strop a ďalšie potrebné na primátora družobného mesDO OZNAČENEJ HNEDEJ
te
si
ju
prevziať
každý
pracovúkony súvisiace s rekonštrukciou,“ ta z Pápy Tamása Áldozó, ktorý
240 LITROVEJ ZBERNEJ
ný
deň
v
čase
od
15:00
do
16:00
povedal riaditeľ ZŠ s MŠ s vyu- pri tejto príležitosti v maďarskom
na
Mestskom
úrade
v
Lučenci
NÁDOBY
PATRÍ:
čovacím jazykom maďarským J. meste zorganizoval zbierku,“ dooddelenie
dopravy
a
životného
Tráva,
seno,
burina,
lístie,
Kármána, Lučenec Péter Csúsz. dal Péter Csúsz.
odrezky zo stromov a kríkov prostredia, 2. poschodie, č. dvePočas roku 2017 prišla na Slodo dĺžky 1 m, štiepka, šupky rí 320 u J. Fekiačovej, resp. po
vensko výborná správa. Maďarská
Budova materskej školy bude
vláda schválila na rekonštrukciu slávnostne odovzdaná 30. mája z čistenia zeleniny a ovocia, ká- telefonickom dohovore na tel.
vové a čajové zvyšky, starý chlieb, čísle 047/4307211.
spomínanej materskej školy ne- 2018 o 15.00 hod.
kvety, nespotrebované plody z ovocelých 68 tisíc eur a tesne pred
cia
a zeleniny.
Vianocami už boli financie na
Vývozy
zo zberných nádob budú
text: Jarmila Fekiačová
text a foto: Ján Šnúrik
účte mesta Lučenec. V tomto
realizované
od
21.5.2018
v
zmysle
roku po verejnom obstarávaní
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Deň Štefánika

SPOD BRADLA VZLIETOL HORE K HVIEZDAM,
VYLETEL PONAD MONT BLANC, TAHITI.
TATRANSKÝ OROL POŽIČAL MU KRÍDLA,
BY Z KRÍŽA SŇAŤ ŠIEL NÁROD PRIBITÝ.
Milan Rastislav Štefánik sa ni- v podaní zboru SPOLUHLÁSKY zo
kdy netajil svojím vlastenectvom, ZŠ M. R. Štefánika. Prítomní boli
a tak nečudo, že bol vo svojej svedkami slávnostného aktu polodobe pre mnohých tŕňom v oku. ženia vencov a kvetov pri pamätAj jeho dodnes nie úplne vyšet- níku M. R. Štefánika. Zborovým
rená záhadná a najmä zbytočná spevom a básňou sa predstavili aj
smrť je témou mnohých diskusií seniori spevokolu REZEDA. V pría teórií. No nech boli okolnosti hovore primátorky mesta Alexandry
náhleho úmrtia matematika, as- Pivkovej nechýbali slová uznania,
tronóma, letca, politika Milana riaditeľka Domu Matice slovenskej
Rastislava Štefánika akékoľvek, v Lučenci Miroslava Podhorová
aj po rokoch od svojho úmrtia v príhovore priblížila život tohto
má tento významný muž neza- významného muža našich dejín.
stupiteľné miesto v našej histó- Následne sa účastníci presunuli
rii. Svojím posolstvom má dôle- k buste Štefánika a v sídle okresžité miesto i v našej súčasnosti ného úradu položili vence, kde sa
a budúcnosti.
prítomným prihovoril prednosta
Účastníci Dňa Štefánika si úradu Branislav Hámorník. Beh
v štvrtkové dopoludnie 3. mája o Pohár Matice slovenskej sa ko2018 uctili pamiatku významného nal pod taktovkou viceprimátora
Slováka Milana Rastislava Štefáni- Pavla Baculíka.
ka. Spomienkové oslavy začali hymŠkôlkari kresbami kriedou na
nickou piesňou Kto za pravdu horí chodník pred mestským úradom
vrátili Štefánika do ulíc znázornením lietadiel, hviezd i sŕdc. Slávnostná vernisáž detských prác
Memoriál Štefánika vo foyeri mestského úradu bola pripravená pedagógmi zo ZŠ M. R. Štefánika
a podporená účasťou pani Gálovej
zo spoločnosti Štefánika a ďalších
vzácnych hostí.
S odbitím dvanástej hodiny sme
poznali nielen mená ocenených
na výtvarnej súťaži, ale i víťazov
Matičného behu (výsledkový sumár strana 13).
text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Monika Nagyová

Najcennejšie bohatstvo – rodina
V maďarskom meste Balassagyarmat pripravili krásnu medzinárodnú výstavu prác detí na tému
rodina pod názvom Pueri Fabri,
bol to už 26. ročník. Slávnostná
vernisáž s odovzdávaním cien sa
konala v piatok 11. mája 2018, kde
si dvadsiati najúspešnejší prevzali
ocenenia. Medzi nimi ocenenými
zažiarili aj Lučenčanky.
Druhé miesto v kategórii ZUŠ
získala Leona Libiaková, Cenu poroty Veronika Brunnerová a Cenu
primátora Natália Panciková. Za
úspech patrí poďakovanie talen- Novohradská ul. 2, Lučenec za podtovaným dievčatám i pedagógom, poru a rozvíjanie talentov.
ako učiteľke výtvarného odboru
text: Renáta Libiaková Peržeľová
Michaele Gregušovej zo ZUŠ n.o.

Dajte deti na tenis

Po úspechoch z minulých rokov
sa tenisový klub Hradová rozhodol opäť otvoriť bezplatný tenisový kurz pre deti. Prihlásiť sa môžu
škôlkari a žiaci základných škôl
z celého regiónu. TK Hradová
ponúkne dohľad skúsených trénerov, každému dieťaťu zabezpečí
tenisovú raketu, loptičky a aj kurt.
Všetci účastníci tak kurz absolvujú bez poplatkov. Tenisový kurz
bude prebiehať v športovom areáli Rocket Club na Športovej ulici v Lučenci.
„Po úspechu prázdninovej tenisovej školy sme sa rozhodli deťom
opäť ponúknuť možnosť zoznámiť
sa s tenisom. Ekonomická situácia
mnohých rodín nie je najlepšia, no
to by nemalo stáť v ceste deťom,
ktoré chcú športovať a tráviť svoj
čas lepšie s digitálnymi technológiámi. Preto je celý základný kurz
bezplatný. Tí, ktorých tenis osloví,
môžu pokračovať v našom klube
so zvýhodnenými podmienkami,“
povedal Martin Podhora, prezident TK Hradová.

TENISOVÝ KURZ
• začína sa 28. mája a končí 1. júla
• záujemcovia z celého regiónu
sa môžu prihlásiť do 25. mája
v Rocket Clube na Športovej ulici v Lučenci; prihlášky môžete
priniesť osobne do Rocket Clubu, alebo ich pošlite mailom na
rocketclublucenec@gmail.com
• každé dieťa bude mať zadarmo
k dispozícii tenisovú raketu, loptičky, trénera a kurt;
• v posledný deň kurzu sa uskutoční tenisová olympiáda;
• po skončení kurzu si deti môžu
kúpiť tenisovú raketu s 50-percentnou zľavou alebo sa pridať
k TK Hradová so zvýhodnenými podmienkami;
• celý kurz je bezplatný.
POZNÁMKA:
Prihlášky vám na požiadanie
zašleme emailom.
text: Zuzana Krasnay
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Vyhodnotili výtvarnú súťaž

Čarovný svet

Retromáj opäť zavítal do parku
Sviatok práce Lučenčania oslávili aj spomienkami spred roku
1989. Mnohí si pamätajú prvomájové sprievody, mávadlá, cigánsku
a dychovú hudbu. Návštevníkov
podujatia čakalo premietanie archívnych záberov z osláv 1. mája
v Lučenci, vystavené autá z čias
socializmu ako Volga, T613, Škoda
Octavia a možnosť platenia československými mincami. „Zaujímavosťou bolo to, že na chvíľu opäť získali hodnotu československé mince,
za ktoré si ľudia mohli kúpiť pivo,

párky či guláš. Tak ako to bolo
kedysi na prvého mája,“ povedal
organizátor podujatia Stanislav
Spišiak. Súčasťou bola aj zberateľská retro burza s kuriozitami,
ktoré pripomínali roky socializmu. Celé podujatie spríjemnila
skupina Traditional Dixie Stompers a najväčšie československé
hity. Organizátori nezabudli ani
na deti, pre ktoré pripravili skákací hrad i rôzne iné aktivity.
text a foto: Monika Nagyová

Malý Slávik 2018

NEBOLA SOM VESELÁ OD SOBOTY VEČERA...

V poradí šestnásty ročník detskej speváckej súťaže mesta Lučenec MALÝ SLÁVIK sa konal tradične v MŠ na Rúbanisku I/16. Vo
štvrtok 3. mája 2018 sa tu zišlo spolu 26 speváckych talentov. V úvode
sa predstavil detský tanečný súbor
Lúčik pod vedením organizátorky koordinátorky súťaže Lenky Lukáčovej, s ktorou spolupracovali kolegyne Stanka Golianová a Lívia
Rapcová. Speváci súťažili v troch
kategóriách podľa veku. Porota (I.
Benčoková, M. Černá, S. Vasilková,
S. Golianová ) po ťažkom rozhodovaní rozhodla nasledovne:
Kategória 3 - ročné deti: 1. miesto
Zina Dudášová (MŠ Partizánska cesta, LC), 2. miesto Zoe Šinková (MŠ
Rúbanisko II/2, LC).
Kategória 4 - 5 - ročné deti: 1.
miesto Alison Spodniaková (MŠ

Najlepší v kategórii A, zľava Mia Danková, Nelka Purdeková,
Samuel Romaňák.
Už po siedmykrát sa v areáli
Materskej školy M. R. Štefánika
v Lučenci stretli deti z 12 materských škôl, aby si tí najlepší (102
prác) prevzali ocenenia za ich
šikovnosť. Pani učiteľky nazvali túto výtvarnú súťaž: Čarovný
svet. Touto tematikou si maličkí
výtvarníci pripomenuli 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského, rozprávkara, ktorý zbieral rozprávky.

Kategória B (boli udelené 2 prvé
miesta): 1. miesto Patrik Bartko,
Rúbanisko 2 LC a Klaudio Rácz,
MŠ Veľká nad Ipľom, 2. miesto
Terézia Šofárová, MŠ Partizánska
LC, 3. miesto Ria Kelemenová, MŠ
Bratrícka-Opatová LC.
Ceny a diplomy odovzdal viceprimátor mesta Pavol Baculík
spoločne s riaditeľkou materskej
školy Dagmar Horáčikovou.

Podľa záujmu účastníkov
výtvarnej
súťaže (v tomto ročníku
VYHODNOTENIE
ich bolo o 22 viac ako vlani) sa
VÝTVARNEJ
organizátorom podujatia podarilo
SÚŤAŽE
presne trafiť rozprávkovú tému,
na ktorú vytvorili množstvo
Kategória A: 1. miesto Mia Dan- malieb vyvesených po stenách
ková, MŠ Partizánska LC, 2. miesto a nástenkách Materskej školy M.
M.R.Štefánika, LC), 2. miesto Mia Nelka Purdeková, MŠ Partizánska R. Štefánika.
Palócová (MŠ Partizánska, LC), 3. LC, 3. miesto Samuel Romaňák,
miesto Viktória Hercegová (MŠ Rú- MŠ Rúbanisko 2 LC.
text a foto: Ján Šnúrik
banisko II/2, LC) a Peter Andil (MŠ
Partizánska, LC).
Kategória 6 -7 - ročné deti:
1. miesto Lucia Franeková (MŠ
Bratrícka, LC), 2. miesto Evelyn
Líšková (MŠ Rúbanisko I/16, LC),
3. miesto: Lukáš Lengyel (MŠ M. R.
Štefánika, LC).
Deti si z podujatia okrem diplomov
odniesli aj hodnotné ceny. Ďakujeme
sponzorom, ktorí nás podporili: Termálne kúpalisko Rapovce a
wellness Novolandia, Turistická a
informačná agentúra Karpaty Slovakia, autoservis Konkurent, Alianz
- Mário Čeman a M. Červenáková.
text: Lívia Rapcová
foto: Gabriela Sarvašová

Najlepší v kategórii B, zľava Klaudio Rácz, Patrik Bartko,
Terézia Šofárová, Ria Kelemenová.

17. mája 2018
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Tradičné stavanie mája
pred Divadlom B. S. Timravy

Majáves nesklamal

svojich návštevníkov

Krásne folkloristky vysoký smrek ozdobili stuhami.

Dobrovoľní hasiči už vedia, ako na to.

Pri stavaní mája pred divadlom sa chlapi zapotili.

Na konci apríla sa v centre LuO kultúrny program sa postarali
čenca stretli zástupcovia mesta deti z folklórneho súboru Radosť.
s obyvateľmi, aby postavili máj V rámci programu zaspievali a zapred Divadlo B. S. Timravy. „Máj sa tancovali aj folkloristi z folklórnestavia mladým dievčatám a ženám. ho súboru Ipeľ, ktorí predviedli
Chlapci nám postavili máj, čo si tanec z Novohradu a Detvy. Pri
iné môžeme priať,“ povedala pri- tanci a speve ich sprevádzala ľumátorka mesta Alexandra Pivko- dová hudba z Novohradu. Pri stavá. Ako máj slúžia najmä vysoké vaní mája pomáhali členovia folrovné stromy (najčastejšie jedle klórneho súboru Ipeľ a lučeneckí
alebo smreky) zbavené kôry. Ich dobrovoľní hasiči, za čo im patrí
vrcholce sa zdobia pestrofarebný- poďakovanie.
mi stuhami a mnohokrát na ňom
visí aj fľaštička s alkoholom, ktotext a foto: Monika Nagyová
rú podľa zvykov si chlapci rozlejú ako odmenu po zrútení mája.

Spoločné foto „guľášistov“ s organizátormi podujatia.

Prvý máj si užili aj obyvatelia Novohrad, na 2. mieste skončiMalej Vsi. Okrem osláv sviatku lo družstvo Greksa-R2 Mýtna
práce postavili aj máj na VIII. roč- a 3. miesto obsadila Poľná Kuchyníku Majávesu. Akcia nebola len ňa Armádneho Zboru Lučenec.
o zábave a speve, ale aj o varení. Popri varení sa tancovalo a spieOd ranných hodín sa konala sú- valo v podaní detí z folklórneho
ťaž vo varení gulášu, do ktorého súboru Radosť, Dubkáčik a žiakov
sa zapojilo 7 zmiešaných tímov. ZUŠ na Novohradskej ulici v LuVíťazným družstvom sa stalo OZ čenci. Stavanie mája sa uskutočnilo pred Rúr Gasom, kde pomáPOZVÁNKA NA JEDINEČNÉ OPERNÉ PREDSTAVENIE G. VERDI - LA TRAVIATA
hali lučeneckí dobrovoľní hasiči
a
aj návštevníci Majávesu. Dobrá
Jedinečné veľkolepé operné predstavenie pod holým nebom! KráPredpredaj:
nálada
a zábava pokračovala v posa Verdiho hudby, nádherné árie, nezabudnuteľný príbeh kurtizáwww.kultura.lucenec.sk
hostinstve
Horná Dolná. Poduny v predstavení, aké ešte v Lučenci nebolo! Veľký orchester, zbor,
MIC Lučenec
jatie
organizovalo
mesto Lučesólisti, a všetko „naživo“.
Kino APOLLO
nec v spolupráci s OZ Novohrad.
Účinkuje: Štátna opera Banská Bystrica
29.6.2018 o 21:00, amfiteáter Lučenec

Vstupné: 13 eur
text a foto: Monika Nagyová
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Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená od štvrtka
do pondelka 15.30 do 19.15 hod.

17. – 18. 5. 2018 

17:00

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY

3€

17. – 18. 5. 2018 
POMSTA (Revenge)

15

23. – 25. 5. 2018
30. – 31. 5. 2018
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
(Ruslan i Ljudmila)

23.5.2018 

19:00

5€
17:00
17:00

5€

REHABILITAČNÝ POBYT
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
v SR, základná organizácia VP-K16 Lučenec
organizuje 2. júna 2018 rehabilitačný pobyt
do kúpeľného mesta Eger s návštevou Údolia krásnych žien. Odchod autobusu je ráno
o 6:30 spred budovy Mestského úradu, Ulica novohradská 1, Lučenec. Príchod späť do
Lučenca bude o 22:00. Prihlásiť sa môžete
u Júliusa Vargu - 0948 009 654 alebo u Márie Kuttnerovej - 0908 918 624.

VÝSTAVA VEDECKÝCH HRAČIEK

5€

12
24. – 25. 5. 2018 o 19:00
POLNOČNÁ LÁSKA
(Midnight Sun)

12

5€

30. 5. 2018 o 19:00
FK – VNÚTORNÉ SLNKO
(Un beau soleil intérieur)

15

pre členov FK 3 €

31. 5. 2018 
APOŠTOL PAVOL
(Paul, Apostle of Christ)

12

4€
19:00

5€
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V rámci Národného projektu Podpora vybraných
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS 2014+: 312041A136) Poskytovateľ
Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

vyhlasuje výberové konanie na jedno praKLUB VOĽNÉHO ČASU KVOK POZÝVA
covné miesto
• na zoznamovací večierok 23. mája 2018 od
ODBORNÉHO PRACOVNÍKA KC
17:00 - Kolonáda 8, Lučenec. Pozývame
všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť,
Výberové konanie sa uskutoční dňa
• na preteky o najrýchlejšieho krížovkára 21.
28.5.2018
o 10:00 hod. v priestoroch zasamája 2018 od 16:00. Prihlásiť sa môžete tedačky
II.
poschodie
č. d. 321 na Mestskom
lefonicky do 18. mája 2018 – 0903 756 883,
úrade
v
Lučenci,
Ulica
novohradská č. 1 .
• do svojich novootvorených priestorov v ponZáujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu
delok - stredu - piatok od 14:00 do 18:00
písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť
alebo podľa potreby. Adresa: Kolonáda 8, osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v LučenLučenec.
ci (prízemie budovy), alebo zaslať poštou na adresu

19:00

DUBČEK

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky podporuje
výkon KC: Komunitné centrum Lučenec

BBSK - Novohradské múzeum a galéria Lučenec, OZ Vedecká hračka z Banskej Bystrice
vás pozýva na Interaktívnu výstavu vedeckých hračiek KALEIDOSKOP. Od udelenia
prvého patentu na kaleidoskop vynikajúcemu
škótskeho fyzikovi a popularizátorovi vedy
Davidovi Brewsterovi uplynulo viac ako 200
rokov. Kaleidoskop bol vlastne vedľajší produkt jeho výskumu polarizácie svetla. Prvý
kaleidoskop bol z trubice, v ktorej Brewster
umiestnil na jednom konci niekoľko zrkadiel
a na opačnom konci pár priesvitných diskov,
medzi ktoré vložil koráliky. Spočiatku vedecký
prístroj sa stal zakrátko populárnou hračkou.
Pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier,
hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých
pod názvom Kaleidoskop ponúka veku primerané priblíženie a objasnenie prírodných zákonov a vedeckých poznatkov, vedecké hračky,
hračky pre predškolákov, stavebnice, spoločenské hry, hlavolamy, drobné experimenty,
radosť a zábavu.
Výstava Kaleidoskop potrvá v priestoroch
Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho
nám. 3 v Lučenci do 10. júna 2018. Pre školské skupiny je potrebná rezervácia vopred,
a to na telefónnom čísle 047/ 433 23 97 alebo e-mailom na info@nmg.sk.

Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu.
Obálku je potrebné označiť heslom „NEOTVÁRAŤ“
„Výberové konanie - KC“.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23.5.2018 do 12.00
hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do
výberového konania boli doručené po termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového
konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti
o prijatie do zamestnania:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo
formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť,
resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií,
s ktorými v minulosti spolupracoval,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na
osobitnom formulári
Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC, ktorého výberová komisia
vyberie na výberovom konaní na uvedenú
pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky
preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením
výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri
mesiace). Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum Lučenec, Rapovská križovatka. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.6.2018.
Poznámka: Výberové konanie v plnom znení nájdete na www.lucenec.sk

17. mája 2018
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www.lucenec.sk
LITERÁRNY LUČENEC 2018
XII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
BBSK - Novohradská knižnica vyhlasuje
XII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
Literárny Lučenec 2018. Do súťaže sa môžu
prihlásiť žiaci 5. - 9. ročníkov ZŠ, osemročných gymnázií, žiaci stredných škôl a dospelí. Literárne formy súťaže sú poézia, próza.
Súťažné práce musia byť pôvodné a doteraz
nikde nezverejnené. Práce žiadame zasielať
v 3 papierových kópiách, ako aj e-mail poštou.
Bližšie informácie a podrobné podmienky
súťaže sú uvedené na webovom sídle: www.
nklc.sk. Termín zaslania prác je do 30.9.2018
na adresu: Novohradská knižnica, J. Kármána
2, 984 01 Lučenec k rukám Moniky Šatarovej.
Kontaktné údaje: +421 47/4511932, 4326369,
email: literarny.lucenec@nklc.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov XII. ročníka súťaže bude dňa 21.11.2018 v historickej budove Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza
240/1, Lučenec.
Hlavný partner
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Poďakovanie sponzorovi
Novohradská knižnica v Lučenci ďakuje firme Eurosweet, s.r.o. majiteľovi a konateľovi
Romanovi Kubincovi za poskytnutie cukroviniek deťom a žiakom, ktorí sa zúčastnili dňa
10. mája 2018 kultúrno-vzdelávacieho podujatia Les ukrytý v knihe v Mestskom parku altánok.
PO/50

RIADKOVÁ INZERCIA
- Predám byt v Lučenci. 0915 809 222 PO/11
- Kúpim prenosnú, prefabrikovanú (betónovú)
garáž - sklad. Cenu rešpektujem. 0905 100 840.

PO/46
- Predám bicykel, dvere, nábytok, lustre, televízor, plynový sporák, škoda octavia. 0907
615 064
PO/53
JULKO BOMBALA SA V ROKU 1989
„POBIL“ ZA SPRÁVNU VEC

Skvelý a dobrý človek,
Julko Bombala, nás opustil vo veku nedožitých 60
rokov. Dňa 14. mája 2018
sme s ním v duchu oslávili narodeniny a spomínali na udalosti, ktoré nás
s ním v roku 1989 spájali. Bol aktívnym členom
Organizačného výboru VPN v Mäsokombináte
Lučenec, chcel spravodlivosť vo vzťahu k riadeniu a vedeniu závodu, ako aj k pracovným,
ba priam morálnym a zákonným podmienkam práce pre robotníkov. Patril k tým, ktorí
sa v jeho zamestnaní nedali zastrašiť a zorganizovali štrajk. Tým sa pridali k podpore požiadaviek VPN nielen v Mäsokombináte, ale aj
k podpore požiadaviek Koordinačného výboru
VPN Lučenec. Vieme, cez čo všetko si museli
členovia VPN vrátane Julka Bombalu v spomínanom podniku osobne prejsť a pretrpieť, aby
dosiahli spravodlivosť a zmenu, ktorá prispela k demokracii v našom meste.
Prosíme, toto si Lučenčania pripomínajte,
aby sa nezabudlo na jeho osobné hrdinstvo.
text: Daša Filčíková
Julko bol pevný v názoroch, priamočiary a veľmi citlivý na nespravodlivosť, kvôli ktorej veSPOMIENKY
del byť horlivý aj bez ohľadu na nebezpečenNavždy prestali pre
stvo (nezastrašilo ho ani to, že sa pri jeho dome
v 1989 obšmietali Štb-áci a vypytovali sa naňTeba hviezdy svietiť, už
ho; v práci sa naňho vyvíjal nesmierny tlak smenavždy prestalo pre Teba
rujúci
až k prepusteniu). Julko Bombala chcel
slnko hriať, ale Tí, čo Ťa
spravodlivosť
nielen v 1989-om roku, chcel ju
mali radi, nikdy neprestále:
pravda
bola
preňho viac ako pokora prastanú na Teba spomínať.
covníka pred nadriadeným. On v Nežnej revolúcii obstál. To ho však nikdy nezbavilo túžby
Dňa 3. mája 2018 uplypo slušnosti, úcte a zákonnosti zo strany štánulo 16 rokov, čo nás navždy opustil manžel, tu voči svojim občanom aj v dnešných časoch.
otec a starý otec Imrich Fülöp. Kto ste ho poČesť Tvojej pamiatke.
PO/49
znali, venujte mu tichú spomienku. S láskou
text: Miroslava Čermáková, členka
spomínajú manželka, deti a vnúčatá. PO/47
Mama. To slovo je cennejšie ako hocijaké iné na
svete. Keď Ťa už niet, rúti
sa nám svet. Spi sladko,
snívaj svoj večný sen, v
spomienkach sme pri
Tebe každý deň.

Organizačného výboru VPN v Mäsokombináte Lučenec v r. 1989, Ján Šnúrik, Eva Rusnáková (členovia Pracovného koordinačného
výboru VPN Lučenec v r. 1989).
foto: Eva Rusnáková

ZÁJAZD DO MAĎARSKÉHO EGRU
Oznamujeme Vám, že sa 9. júna 2018 uskutoční zájazd do termálneho a zážitkového kúpaliska Eger. Počas zájazdu ešte zavítame do
Údolia krásnych žien, kde bude ochutnávka
Dňa 15. mája 2018 si pripomíname 2. výročie vín. Doprava je 7,50 eur. Odchod autobusu
úmrtia našej mamy Želmíry Eschler- Toldyo- je o 6:00 spred Mestského úradu, Novohradvej rod. Mitterovej. Tí, ktorí ste ju poznali, ská 1, Lučenec. Prihlásiť sa môžete na t. č.:
Andrea Krivánsky 0908 525 840 alebo Brivenujte jej prosím tichú spomienku.
gita Mihalčáková 047/43 258 89.
PO/45
Smútiace dcéry a rodina
PO/48

PONUKA PRE DETI POČAS PRÁZDNIN
Ponúkame už 23. ročník Letných anglických
konverzačných táborov pre deti pod vedením
lektorov z USA. Bude prebiehať v priestoroch
ZŠ Vajanského denne v termíne 2. - 12. júla 2018
(okrem 5. júla, soboty a nedele) v čase od 9:00
do 14:30 hod. (spolu 8 dní). Účastníci (deti od 6
do 11 rokov) budú rozdelení podľa svojich znalostí a veku do malých skupín (od úplne začiatočníkov až po pokročilých). V každej skupine
bude slovenský tlmočník/pomocník. Obed bude
zabezpečený v školskej jedálni. V poobedňajších hodinách budú pod vedením amerických
lektorov prebiehať športové aktivity, tvorivé
dielne, ako aj spoločenské hry. Účastnícky poplatok 80 € zahŕňa obedy, pitný režim, prenájom priestorov, učebné materiály. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť do 5. júla 2018 v Mestskom
informačnom centre (tel. 4331513), v Coffeeshope 3Pe, e-mailom na inslovakia@stonline.
sk alebo na tel. č. 0907 169 875. 
PO/51
text: MZ YMCA, IN Network Slovakia
a BJB Lučenec

PONUKA PRE DORASTENCOV
Ponúkame vám jedinečnú príležitosť - Letný anglický tábor pre dorastencov (od 12 rokov) pod vedením 17 lektorov (prevažne stredoškolákov) z Arizony, USA. Bude prebiehať
v priestoroch ZŠ Vajanského v termíne 2. - 6.
júla 2018 (spolu 5 dní). Zaujímavé aktivity budú
zamerané na rozvoj konverzácie v angličtine
v malých skupinách. Obed bude zabezpečený
v školskej jedálni. V poobedňajších hodinách
budú prebiehať športové aktivity, tvorivé dielne, ako aj spoločenské hry. V prípade dostatočného záujmu bude možnosť naučiť sa základy
baseballu a zahrať si tento pre nás netypický
šport. Účastnícky poplatok 40 € zahŕňa obedy, pitný režim, prenájom priestorov, učebné
materiály. Pre účastníkov nad 13 rokov ponúkame Anglický pobytový tábor na Chate Komenského v Račkovej doline, ktorý bude prebiehať v termíne 22. - 28. júla 2018. Účastnícky
poplatok je 130 € (ubytovanie s plnou penziou).
Doprava je možná individuálna alebo zabezpečíme autobusovú dopravu (+20€). Záujemcovia o obidva tábory sa môžu prihlásiť do 5. júla
v Mestskom informačnom centre (tel. 4331513),
v Coffeeshope 3Pe, e-mailom na inslovakia@stonline.sk alebo na tel. č. 0907 169 875.
PO/52

POZVÁNKA DO MÚZEA
Občianske združenie – RÚBANISKO III organizuje pre seniorov v rámci projektu SPOZNÁVAJ HISTÓRIU A KULTÚRNE DEDIČSTVO NÁŠHO REGIÓNU poznávací výlet do
Múzea bábkarských kultúr a hračiek - hrad
Modrý Kameň, ktorý sa uskutoční 7. júna
2018 t. j. vo štvrtok. Odchod autobusu o 9:00
od strediska AMBRA - Rúbanisko III/52.
Predpokladaný návrat do Lučenca je o 15:00.
Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa: telef.
kontakt 0907 811 725 -Jana Haláková. Projekt finančne podporili: Občianske združenie - RÚBANISKO III a mesto Lučenec.
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Norbert Gál so striebrom

Úspešná medailová žatva

lučeneckých karatistov v Budapešti

Reprezentanti a začínajúce nádeje Karate Klubu Miyagi Lučenec v nedeľu 6. mája úspešne
reprezentovali klub a mesto Lučenec na súťaži Karate Happy Kids
Cup 2018 v Budapešti. Turnaja
sa zúčastnilo viac ako 540 pretekárov z viacerých krajín. Slovensko reprezentoval aj náš klub. Vo
veľmi slušnej konkurencii 14 našich mladých pretekárov vyzbieralo vo viacerých disciplínach ako
kata, kumite, kata team, kihon
29 medailí. Tréneri klubu boli so
svojimi zverencami spokojní a ich
úspešné ťaženie bolo odzrkadlením dlhodobej a náročnej prípravy mladých karatistov. Zo súťaže
všetci odchádzali s úsmevom, keďže každý z našich súťažiacich doniesol na Slovensko po dva a viac
cenných kovov. Týmto výsledkom
náš klub získal 2. miesto najúspešnejšieho účastníckeho družstva
na turnaji. Veríme, že naše mladé nádeje budú naďalej napredovať. Svoje nadobudnuté zručnosti
a skúsenosti možno v budúcnosti zužitkujú na olympiáde, keďže
karate na pripravovanej olympiáde v roku 2020 v Tokiu bude
v premiére uvedené medzi plnohodnotné olympijské športy.
UMIESTNENIE KARATISTOV
HAPPY KIDS HUNGARY 2018:
Patrik Stančík (Kumite st. žiaci
1. miesto, Kata 2. miesto, Kata tím
3. miesto). Robert Albert (Kumite
Kadeti 1. miesto, Kata 2. miesto).
Martin Kliment (Kumite Kadeti
2. miesto, Kata 3. miesto). Martin Kubiš (Kata žiaci 3. miesto,
Kata tím 3. miesto). Lucas Novák

(Kata ml. žiaci 3. miesto, Kata tím
3. miesto). Lea Oravcová (Kadetky Kumite 2. miesto, Kihon
Ido 2. miesto). Nina Kulichová
(Kadetky Kumite 3. miesto, Kihod Ido 1. miesto). Jakub Kliment (ml. žiaci Kumite 1. miesto,
Kihon 1. miesto). Matias Chudý
(žiaci Kumite 1. miesto, Kihon
3. miesto). Adam Papp (Kumite
Kadeti 1. miesto, Kata 3. miesto).
Šimon Krúg (žiaci Kumite
3. miesto, Kihon 3. miesto). Lukáš
Bízik (ml. žiaci Kumite 1. miesto,
Kihon 3. miesto). Alex Krajnák
(ml. žiaci Kumite 2. miesto, Kihon
2. miesto). Nicolas Bagi (žiaci Kumite 3. miesto, Kihon 3. miesto).
DO LUČENCA PRICESTUJE
OKINAWI DR. YOSHIO KUBA
Karate Klub Miyagi Lučenec
nezaháľa a pre svojich dlhoročných zverencov, ale aj majstrov
z okolitých krajín pripravuje na 19.
mája 2018 medzinárodný seminár Okinawského Karate. Hlavným inštruktorom bude žijúca
legenda z Okinawi Dr. Yoshio
Kuba, držiteľ najvyššieho technického stupňa 10. Danu, ktorý
je zároveň aj prezidentom Asociácie akupunktúrnych liečiteľov
Japonska. Viac ako 70 účastníkov
z 8 krajín sveta bude mať tú česť
zdokonaľovať a rozvíjať techniky
tradičného okinawského karate
pod vedením majstra Kubu, ktorý
Európu navštevuje len výnimočne, no naše mesto bude mať túto
česť privítať ho už po druhýkrát!
text a foto: Ján Gašperík

V závere apríla (28. a 29. 4.)
sa v hlavnom meste Maďarska
uskutočnil medzinárodný Budapešť Cup. Jeden z najväčších
európskych turnajov hostil opäť
približne 1 200 džudistov, ktorí
bojovali na ôsmich tatami. Medzi nimi nechýbali ani pretekári
Junioru Lučenec.
V sobotu sa v náročnej konkurencii predstavili dorastenka a mladšie žiačky Junioru. Do Maďarska
nevycestovala vlaňajšia zlatá medailistka Alexandra Halajová, ktorá mala reprezentačné povinnosti.
Dorastenka Viktória Dirbáková
(do 63 kg) nemala víťazný vstup
do turnaja. Súperka ju do opráv
nepotiahla a Vikina sa už na budapeštianske tatami nepostavila.
Mladšia žiačka Karmen Mezóová
(do 50 kg) sa takéhoto obrovského turnaja zúčastnila po prvýkrát.
V úvode nastúpila proti neskoršej
medailistke, s ktorou si nedokázala poradiť. Postúpila však do opráv,
kde s českou džudistkou zviedla
vyrovnaný súboj. Viac síl ale mala
Češka. Karmen prehrala aj druhý
súboj a do ďalších bojov nezasiahla.
Nina Hanzlíková (do 45 kg) vstúpila
do turnaja lepšou nohou. Najskôr
porazila domácu a potom aj českú
džudistku. V treťom zápase sa bila
o post víťazky skupiny. Maďarská
reprezentantka mala podľa trénera
Michala Bokora viac šťastia. Novohradčanka už v opravách neuspela.
GÁL JEDINÝM MEDAILISTOM
Turnaj pokračoval v nedeľu zápasmi kategórií mini a starších žiakov/
žiačok. Filip Nemčický (do 45 kg)
začal svoj prvý zápas bez rešpektu,

čo súper využil a Filipa porazil. Jediným úspešným reprezentantom
Novohradu bol Norbert Gál. „Norbi
stabilne podáva dobré výkony a očakával som, že ma v Budapešti nesklame. Bil sa vynikajúco. Súperov porážal krásnymi ipponmi a dostal sa
až do boja o zlato. Ten mu, žiaľ, už
nevyšiel, no aj tak získal fantastickú striebornú medailu. Za svoje výkony si zaslúži obrovskú pochvalu.“
Trojica starších žiakov Junioru
už ale také šťastie nemala. Martin
Obročník (do 55 kg) podal podľa
trénera výborný výkon. Neustrážil si však súperove techniky, čo ho
stálo víťazstvo. Do opráv sa už nedostal, keďže v Martinovej váhovej
kategórii zápasilo až 59 pretekárov.
Početné boli aj skupiny zvyšných dvoch džudistov Junioru Samuela Pentku (do 50 kg) a Patrika
Gibaľa (do 40 kg). Pretekári, ktorí
Novohradčanov porazili, tak museli vyhrať ďalšie tri až štyri duely,
aby džudistov Junioru potiahli do
opravných zápasov. To sa však nestalo a po úvodnom prehratom zápase všetci traja z turnaja vypadli.
POĎAKOVANIE SPONZOROM
„Našim pretekárom nemám čo vytýkať. Turnaj mal úroveň európskeho pohára a zúčastnili sa ho špičkoví
pretekári. Naši dali do toho maximum, za čo si zaslúžia pochvalu. Za
podporu džudo klubu Junior Lučenec ďakujem našim sponzorom - firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec,“
zakončil tréner.
text: Ján Šnúrik

20. MÁJA 2018
MESTSKÉ KÚPALISKO

LC

REGISTRÁCIA: 8:30
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Oficiálne poradie Behu mládeže...
Za účasti 239 pretekárov z 11 základných a 4 stredných škôl sa
3. mája 2018 uskutočnil XXIV. ročník Behu mládeže o Pohár Domu
Matice slovenskej Lučenec.
VYHODNOTENIE XXIV. ROČNÍKA BEHU MLÁDEŽE
O POHÁR DOMU MATICE SLOVENSKEJ
KATEGÓRIA „A“ PRÍPRAVKA ŽIACI 2007 A ML. 700 M (1 OKRUH)
Jednotlivci: 1. Adam Velič, MŠ Radzovce, 2. Samir Faizi, MŠ M. R.
Štefánika., 3. Lukáš Gamboš, ZŠ a MŠ DSA. Družstvá: 1. ZŠ L. Novomeského LC, 2. ZŠ a MŠ DSA LC, 3. ZŠ Vajanského LC.
KATEGÓRIA „B“ PRÍPRAVKA ŽIAČKY 2007 A ML. 700 M (1 OKRUH)
Jednotlivkyne: 1. Karin Pilňanová, ZŠ L. Novomeského, 2. Sára
Schullerová, 3. Tereza Šišáková (obe ZŠ Vajanského). Družstvá: 1. ZŠ
Vajanského LC, 2. ZŠ L. Novomeského LC, 3. ZŠ Haličská cesta 7 LC.
KATEGÓRIA „C“ MLADŠÍ ŽIACI 2005/06 1400 M (2 OKRUHY)
Jednotlivci: 1. Jakub Kaliňák, 2. Marko Varga (obaja ZŠ M. R. Štefánika), 3. Kevin Bátora, ZŠ Haličská cesta 7. Družstvá: 1. ZŠ Haličská cesta 7 LC, 2. ZŠ L. Novomeského LC, 3. ZŠ Vajanského LC.
KATEGÓRIA „D“ MLADŠIE ŽIAČKY 2005/06 1400 M (2 OKRUHY)
Jednotlivkyne: 1. Lea Bačová, 2. Dominika Hroncová, 3. Janeta Ufrlová (všetky ZŠ L. Novomeského). Družstvá: 1. ZŠ L. Novomeského
LC, 2. ZŠ Vajanského LC, 3. Súkromné gymnázium LC.
KATEGÓRIA „E“ STARŠÍ ŽIACI 2003/04 2100 M (3 OKRUHY)
Jednotlivci: 1. Martin Biblyák, ZŠ L. Novomeského, 2. Erik Janíček,
ZŠ M.R.Štefánika, 3. Adam Alex, ZŠ L. Novomeského. Družstvá: 1. ZŠ
L. Novomeského LC, 2. ZŠ Haličská cesta 7 LC, 3. ZŠ Vajanského LC.

BKM LUČENEC
PODPORUJÚ
MESTO Lučenec, Miroslav Tóth
- ELEKTRO M.T., Lučenec, KAM
RENT s.r.o., Lučenec, ERNSTPROFIL s.r.o., Lučenec, TRANSSILV s.r.o., Lučenec, Stavebné
Stroje Slovakia s.r.o., Bratislava,
JAKOMAT s.r.o., Lučenec, Hotel
Clavis, Lučenec, Dvor u Moniky
Lučenec, CBS-Bos s.r.o., Hradište, Slovexpres - autoslužby - Peter
Kucej, Lučenec, EX PRINT - František Šándori, Lučenec, 23 FOOD
COMPANY s.r.o., Lučenec, Bagetka Puccino, Lučenec, Gabriel Molnár - Creative, Lučenec, ARKON
a.s., Zvolen, M-MARKET Reality,

s.r.o., Lučenec, IKE, spol. s r.o.,
Pôtor, Piváreň Krokodíl, Lučenec, RETRO LC s.r.o., Lučenec,
4 Vitaldrink s.r.o., Lučenec, Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Lučenec

Džudisti Katsuda počas víkendu
získali až 16 zlatých medailí

Počas víkendu najmladší džudisti Katsudo klubu Lučenec bojovali na dvoch turnajoch. Jeden
z nich bol medzinárodný.
KATEGÓRIA „F“ STARŠIE ŽIAČKY 2003/04 1400 M (2 OKRUHY)
Na
turnajoch
si počínali výborJednotlivkyne: 1. Erika Kočišová, ZŠ L. Novomeského, 2. Verone.
Do
judo
klubu
tak pribudlo
nika Magicová, ZŠ Vajanského, 3. Ema Urbančoková, Gymnázium
spolu
vybojovaných
16 zlatých,
B.S.Timravy LC. Družstvá: 1. ZŠ L. Novomeského LC, 2. ZŠ Vajan4
strieborné
a
9
bronzových
meského LC, 3. ZŠ Haličská cesta 7 LC.
dailí, čo je veľmi pekným úspeKATEGÓRIA „G“ DORASTENCI 2001/02 2100 M (3 OKRUHY)
chom našich športovcov. To sa
Jednotlivci: 1. Milan Szabó, ZŠ L. Novomeského, 2. Adrian Tóth,
nestáva často, že s takou malou
ZŠ Radzovce, 3. Kevin Oláh, ZŠ Vajanského. Družstvá: 1. ZŠ L. Noa rozdelenou výpravou sme dovomeského LC, 2. ZŠ Vajanského LC, 3. Gymnázium B. S. Timravy LC.
kázali priniesť toľko medailoKATEGÓRIA „H“ DORASTENKY 2001/02 1400 M (2 OKRUHY)
vých ocenení.
Jednotlivkyne: 1. Michaela Lenhartová, Divín, 2. Kristína BaV sobotu sa konal turnaj mlaculíková, ZŠ M. R. Štefánika, 3. Tereza Šimonová, Gymnázium B. S. dých nádejí u našich kolegov
Timravy. Družstvá: 1. ZŠ L. Novomeského LC, 2. Gymnázium B. S. v Juniore Lučenec. Spolu sa
Timravy LC, 3. Pedagogická a soc. akadémia LC.
podujatia zúčastnilo približne
100
džudistov. Za Judo klub KatKATEGÓRIA „I“ JUNIORI 1 999/2000 2100 M (3 OKRUHY)
sudo
bojovalo 17 športovcov, ktorí
Jednotlivci: 1. Adrian Bakaliar, 2. Daniel Sabo, (obaja Gymnázium
si
vybojovali
nasledovné medailoB. S. Timravy), 3. Nikolas Kočiš, Súkromné gymnázium LC. Družvé
umiestnenia:
1. miesto Paulístvá: 1. Gymnázium B. S. Timravy LC, 2. SOŠ technická LC.
na Zábojníková, Petra Toroková,
KATEGÓRIA „J“ JUNIORKY 1999/2000 1400 M (2 OKRUHY)
Filip Fertál, Erik Mikuláš, Silvia
Jednotlivci: 1. Veronika Hrdličková, Obchodná akadémia LC, 2. KrisKilačková, Peter Peťko. 2. miesto
tína Kocherová, 3. Nikola Hazuchová (obe PaSA).
Martin Kanda, Samuel Pinzík,
Športové bežecké podujatie zorganizovali: mesto Lučenec, Dom Gabriel Bálint. 3. miesto Milan
Filčík jun., Luboš Krnáč, MarMatice slovenskej Lučenec, Centrum voľného času Lučenec.
kus Max Mravík, Dávid Bednár,
Erik
Vanzal, Michal Malík, Mária
POZNÁMKA
Pochová,
Aladár Rácz.
Hodnotili sa výkony jednotlivcov a družstiev. Do družstva sa zapoDruhý
turnaj
v nedeľu uspočítali najlepší traja. Pretekári súťažili na mestskom okruhu Námesriadal
Judo
klub
Ózd
Kazinbarcitia republiky s dĺžkou 700 m.
ka, ktorý mal tradične medzinárodnú účasť. Z nášho judo klubu
text: Radovan Sojka a Ján Šnúrik
štartovalo 13 džudistov. Počínali

si výborne, keď vybojovali 10 zlatých, jednu striebornú a jednu
bronzovú medailu. Z maďarského Ózdu si zlatú medailu vybojovali: Michal Varšo, Andrej Meša,
Diana Fekiačová, Mária Póchová,
Pavlína Ľuptáková, Petra Töröková, Martina Ľuptáková, Richard
Filčík, Adam Šlajferčík, Simon
Matuška. Striebornú medailu si vybojovali: Samuel Pinzík
a Filip Gaňa. Bronz získala Dominika Chudá. Všetkým džudistom Judo klubu Katsudo Lučenec gratulujeme a držíme päste
do ďalších bojov.
POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorom a podpore
judo klubu: Milošovi Kelemenovi, Stanislavovi Pisárovi, vedeniu
ZŠ. L. Novomeského, triednym
učiteľom za podporu ich žiakov
a uvoľnenie z vyučovacích hodín. Ďakujeme mestu Lučenec,
B6 Slovakia, Endogyn s.r.o., Ivimed s.r.o., Dušanovi Pisárovi.
V neposlednom rade patrí poďakovanie trénerskej trojici: Peter
Varga, Lucia Balašková, Róbert
Rác. Ďalej ďakujeme Františkovi
Gaňovi, Jane Ľuptákovej, Petrovi
Matuškovi, rodine Šlajferčíkovej
za bezpečnú a včasnú dopravu.
text: Peter Varga
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Z hokejového turnaja
s tretím miestom

3. FUT. LIGA, TIPOS - STRED 12.5.2018:
LUČENEC - ORAVSKÉ VESELÉ 2:1 (0:1)
MŠK Novohrad: Grujičič - Iboš, Vilhan,
Schvantner, Pipíška - Dedinský, Savič, Višič, Pavlovič (60. Radičevič) - Hajduk (53. Mészáros), Tannhauser. Góly: 55. a 82. Višič - 34.
Šupej. ŽK: Savič, Višič - Hojo, Pisarčík. Rozhodovali: Faber, Doval, Gonda. Divákov: 150.
Csaba Tóth (tréner MŠK Novohrad Lučenec): „V priebehu dvoch týždňov nás čakalo už
piate stretnutie. Po predchádzajúcich neúspešných výsledkoch sme šli do stretnutia plno zabodovať. V úvode zápasu sme mali dve veľké šance,
ale opäť sme ich nedokázali využiť. Na opačnej
strane nás súper za to potrestal gólom. V prvom
polčase sme hrali dosť nepresne. Cez prestávku
sme v kabíne hráčom vysvetlili, akým chybám
sa musia vyvarovať a čo na súpera môže platiť.
V druhej polovici zápasu sme už súpera nepustili
k ničomu a podarilo sa nám vypracovať mnoho
šancí. Dvomi peknými akciami sa nám podarilo
výsledok stretnutia otočiť vo svoj prospech. Strašne ťažko sa nám momentálne hrá. Máme úzky
káder a chýba aj kvalita. V zápase nám chýbali
Kováč s Iličom, ktorí sú zranení. Kulich bol na reprezentačnom zraze futsalistov do 20 rokov a Bíreš pauzuje kvôli trestu. Z dorastu sme mohli využiť len Meszároša a brankára Šágu, keďže aj oni
hrali svoj zápas v rovnaký deň ako my.“

Obaja kapitáni v súboji, vľavo Tibor Koták
(Kalinovo) s Milanom Vilhanom (Lučenec).

V sobotu 21. apríla 2018 sme na pozvanie
Hokejového klubu Titanov cestovali do Nitry.
Po trojtýždňovej tréningovej prestávke na
ľade si naši najmenší (ročník narodenia 2010
a mladší) išli zmerať sily na 3. ročník hokejového turnaja O pohár Titanov s rovesníkmi
z ďalších piatich mužstiev. V Nitre sa stretli
HC Lučenec, HC Veľký Krtíš, EHC Tulln (Rakúsko), Speeders Bratislava, Tigers Wienna
(Rakúsko) a domáci HK Titani Nitra.

Csaba Tóth (tréner MŠK Novohrad Lučenec): „V krátkom čase nás čakalo ďalšie derby
stretnutie. Museli sme nominovať hráčov doMužstvá boli rozdelené do dvoch trojčlenrastu kvôli vylúčeniu dvoch hráčov a zraneným
ných
skupín „A“ a „B“ a v skupine sa stretli kažhráčom (Bíreš a Schvantner boli vylúčení, Kováč
dý
s
každým.
HC Lučenec bojoval v skupine
s Iličom zranení), takže sme v tíme mali 7 hráčov
s
domácimi
Titanmi
a EHC Tulln (Rakúsko).
do 20 rokov. Síce sme si vypracovali mnoho šancí
Podľa
poradia
v
základnej
skupine sa ďalej
a chalani sa snažili hlavne v prvom polčase, ale
odohrali
zápolenia
o
umiestnenie,
a to spôopäť po chybe hlavného rozhodcu (viedol parasobom
A3-B3
zápas
o
5.
miesto,
A2-B2
zápas
doxne obe derby stretnutia), nariadil vymyslený
o
3.
miesto
a
A1-B1
zápas
o
1.
miesto.
pokutový kop. V druhom polčase sme síce tlačili
Naši si po skupinových bojoch zabezpečili
súpera, ale už sa nám nepodarilo vyrovnať stav
z
prvého
miesta finálový súboj s hráčmi HC
zápasu. Bohužiaľ, máme strašne úzky a mladý
Veľký
Krtíš.
káder. V tretej lige sa ešte ťažko uplatňujú.“

Finálový zápas bol vyvrcholením turnaja
6.5.2018: FIĽAKOVO - LUČENEC 3:0 (2:0)
a
pred
ním prebiehali ďalšie boje o umiestneFTC: Tojagič - Telek, L. Knieževič (80. Juhász),
nie.
Čakanie
na zápas si naši krátili futbalom
Rubint (64. Bari), Fajd - Husanik, Urbančok, S.
na
vonkajšom
ihrisku za krásneho slnečnéKnieževič, Lazsík - Strniša, Püšpöky. MŠK NoAKTUÁLNA TABUĽKA
ho
počasia.
Finálový
zápas ale našim nevyvohrad: Grujičič - Vilhan, Schvantner, Bíreš, Sa1. Dukla B. Bystrica
24 16 6 2 45:16 
54
šiel
podľa
predstáv
a
tentokrát
im boli hráči
vič - Pipíška, Višič, Kováč (54. Pavlovič), Tan2. Rimavská Sobota 24 13 3 7 65:32  45
HC
Veľký
Krtíš
nad
ich
sily
a
nakoniec
obsanhauser (90. Radičevič) - Kulich (75. Hajduk),
3. Lučenec
24 14 2 8 44:28  43
dili
hráči
HC
Lučenec
krásne
druhé
miesto.
Iboš (86. Dedinský). Góly: 12. a 77. L. Knieže4. Lipt. Hrádok
24 13 4 7 48:36  43
vič, 23. Püšpöky. ŽK: Telek, L. Knieževič, RuPRVÉ TRI MIESTA BOLI
5. Kalinovo
24 13 1 10 36:28  40
bint - Schvantner, Kováč, Tannhauser. ČK: 37.
6. Lipt. Štiavnica
24 12 3 9 30:37  39
OBSADENÉ NASLEDOVNE:
Schvantner (po 2 ŽK), 57. Bíreš (obaja MŠK No7. Martin
24 10 7 7 47:32 
37
1. HC Veľký Krtíš, 2. HC Lučenec, 3. Tigers
vohrad). Rozhodovali: Kolofík, Moják, Súhra8. Námestovo
24 9 8 6 39:30  35
Wienna (Rakúsko).
da. Divákov: 800.
9. Čadca		
24 10 5 9 41:35  35
Za HC Lučenec nastúpili títo hráči: Iványi
10. Žarnovica
24 10 4 10 29:37 
34
Csaba Tóth (tréner MŠK Novohrad Luče- - Juraštík, Barcaj, Boroš, Malatinec, Vojtek,
11. Or. Veselé
24 10 3 11 28:27 
33
nec): „Začiatok zápasu nám vôbec nevyšiel. In- Čeman, Gurin, Vojteková, Hrubík, Hrubíková.
12. Krásno n/K
24 8 4 12 32:41 
28
Myslím, že to bola príjemne strávená sokasovali sme zo štandardky rýchly gól. Podľa
13. Teplička n/V
24 7 5 12 35:41 
26
mňa, ak by nebola lopta tečovaná, skončila by bota, plná športových zážitkov s možnos14. Fiľakovo
24 6 2 16 24:51 
20
vedľa brány. Následne prišlo vylúčenie po dvoch ťou za krásneho, teplého, slnečného počasia
15. Nová Baňa
24 5 4 15 31:55 
19
žltých kartách (prísne rozhodnutie hlavného roz- sa trošku schladiť a zároveň zapotiť na ľade.
16. Detva
24 3 3 18 26:72 
12
hodcu - Schvantner) a druhý gól po našej strate Veľká vďaka patrí hráčom za predvedené výlopty.
Rýchly vývoj zápasu sme už nevedeli otočiť. kony a rodičom za ich podporu.
BUDÚCI PROGRAM
V
druhom
polčase prišlo zranenie Kováča a ná19.5.2018 o 17:00: Čadca - Lučenec
sledne
ďalšie
vylúčenie nášho hráča. Síce ôsmi
26.5.2018 o 17:00: Lučenec - Rimavská Sobota
v poli sme hrali lepšie ako v prvom polčase, no
8.5.2018 (DOHRÁVKA):
to už nám nestačilo. Súper vyhral derby zápas
LUČENEC - KALINOVO 0:1 (0:1)
o triedu. Gratulujem súperovi k výhre, len sa mi
MŠK Novohrad: Grujičič - Iboš, Vilhan, Pi- nepáčilo ich fair-play správanie.“
píška, Dedinský - Višič, Savič, Hajduk (65. Rác),
1.5.2018 (DOHRÁVKA):
Pavlovič (83. Mészáros), Tannhauser - Kulich.
Tréner: Csaba Tóth. TJ Baník: Rusnák - JuhaLUČENEC - LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA 1:2 (0:2)
niak, Kolka, Ivan, Pešič, Radič, Koták, Viana 28.4.2018: Lučenec - Žarnovica 0:2 (0:2)
(54. Sarvaš), Vančo (79. Karman), Segeč - Fer- 22.4.2018: Krásno nad Kys. - Lučenec 0:1 (0:1)
Strieborný tím z HC Lučenec
reira (59. Hronec). Tréner: Juraj Randlísek. Gól:
43. Ferreira (PK). ŽK: Pipíška, Dedinský, Savič
text a foto: Stanislav Vojtek
text a foto: Ján Šnúrik
- Ferreira, Juhaniak, Pešič, Hronec, Sarvaš. Rozhodoval: Kolofík. Divákov: 250.
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Suverénne víťazstvo Lučenčanov
v záverečnom turnaji

Krunoslav Krajnovič (odborný konzultant
BKM Lučenec): „Z našej strany bola prvá a tretia štvrtina trochu nervózna, ale spravili sme si
pohodlný náskok. Už po polčase sme vedeli, že
len ťažko prehráme a možno preto sme poľavili.
Najpodstatnejšie je, že sme splnili cieľ. Banská
Bystrica hrala lepšie ako v posledných dvoch
zápasoch a chcem im pogratulovať aj k výhre
nad Považskou Bystricou. V momente, keď som
prišiel do Lučenca, som o lige ani hráčoch nevedel nič. Spoločne sme to ale zvládli. V priebehu ďalších dvoch týždňov sa ukáže čo a ako.
Netreba nič predbiehať. Sadnem si s vedením
a uvidíme, ako to dopadne. Ak v tíme zostanem, cez leto čaká mňa aj vedenie klubu veľa
práce. Verím, že sa na ligu poriadne pripravíme. Chcem sa poďakovať hráčom, ktorí prijali
môj štýl roboty, vedeniu, ktoré ma oslovilo, fanúšikom a každému z klubu, priateľke, rodine,
kamarátom a všetkým, ktorí nás podporovali.“

BKM LUČENEC - BBC BANSKÁ BYSTRICA
V nedeľu sa neoslavovalo len v Leviciach,
ale aj v Lučenci, kde bolo na programe vy91:59 (23:11, 33:20, 9:12, 26:16)
VÝSLEDKY FINAL FOUR 1. LIGY:
vrcholenie Final Four 1. ligy. BKM Lučenec
BKM: B. Pipíška 22, Zorvan 15, Griffin 13,
napokon zvládol rolu papierového favori- Vranješ 11, Jackuliak 10, Radenkovič 9, Smik
SEMIFINÁLE
ta a po ročnej prestávke by sa mal objaviť 6, Majerčák 5. BBC: Rendla 19, Koczkáš 10,
IMC Slovakia Považská Bystrica opäť v Eurovia Slovenskej basketbalovej Siládi 9, Šoltés 6, Rozim 4 (Lepáček 5, FurBBC Banská Bystrica 72:97
lige. Basketbalisti BKM Lučenec suverén- čák 4, Šušanský 2, Chalupka, Mokroš, SuBKM Lučenec - BK ŠKP Štart BA 111:54
ne zvíťazili na záverečnom turnaji prvej ligy riak a Švarc 0). TH: 10/4 - 22/12, Fauly: 22 O 3. MIESTO
a celkovým triumfom v domácom prostredí 12, Trojky: 10 - 3.
IMC Slovakia Považská Bystrica - BK ŠKP
si vybojovali právo účasti v Eurovia SlovenFinále bolo napokon jednoznačnou záležiskej basketbalovej lige v sezóne 2018/2019. tosťou domáceho tímu. Lučenec nenechal nič Štart Bratislava 89:69
na náhodu a po veľmi dobrom, bojovnom výFINÁLE
Lučenec potvrdil papierové predpoklady, kone všetkých chlapcov na palubovke poraBKM Lučenec - BBC Banská Bystrica 91:59
keď si v semifinále hladko poradil so Štartom zil Banskú Bystricu 91:59. Po zápase si moBratislava po výsledku 111:54. V druhom se- hol tak zaslúžene užívať majstrovské oslavy
POZNÁMKA
mifinálovom dueli sa radovali z triumfu hráči a tiež zisk miestenky v Eurovia SBL v sezóV nasledujúcom vydaní Mestských novín
Banskej Bystrice, Považskú Bystricu zdolali ne 2018/2019. Tú by podľa našich informácií vám prinesieme pozápasové vyjadrenia ka97:72. Duel o tretie miesto lepšie zvládli bas- mali využiť a po ročnej prestávke sa tak opäť pitána tímu Simeona Jackuliaka a prezidenketbalisti IMC, nad Štartom zvíťazili 89:69.
predstaviť medzi slovenskou elitou.
ta klubu Michala Matalu.
ŠK SLOVAN BRATISLAVA MIMEL LUČENEC 2:1 P.P. (0:1)
SLOVAN: Brndiar, Karpiak - Solano, Haľko, Kyjovský, Rischer, Péchy, Genčúr, Belaník,
Rick, Rafaj, Kozár, Zdráhal, Vöröš. MIMEL:
Oberman, Klema, Mikuš - Viana, Brunovský,
Kočiš, Hricov, Steinwandter, Sobral, Melo,
Ferreira, Fehérvári, Csaba, Kuhajdík. Góly:
25. a 50. Haľko - 5. Viana. ŽK: Solano, Belaník - Steinwandter, Sobral, Melo, Klema.
Rozhodovali: Bohun, Ježík. Divákov: 500.
STAV SÉRIE: 1:0 PRE SLOVAN
(HRÁ SA NA 3 VÍŤAZSTVÁ).
Lučenčania do zápasu vstúpili výborne, keď
už v 5. min. vyhrávali po Vianovej strele, 0:1.
Do polčasu sa už ale fanúšikovia gólu nedočkali. Až krátko po zmene strán sa k slovu dostal domáci Haľko, ktorý skóre vyrovnal, 1:1.
Bojovnosť oboch tímov vyústila vo viacero
príležitostí, no ani jedna z nich nepriniesla do
konca riadneho hracieho času gólový zápis.
Stretnutie na bratislavskej palubovke sa tak
prenieslo do predĺženia. Všetko nasvedčovalo

tomu, že duel rozhodnú penalty. Necelú minútu pred koncom predĺženia ale rozhodca
odpískal Lučencu faul. Haľko zo štandardky
po druhýkrát prekonal gólmana Obermana
a strhol prvý finálový bod na stranu Slovanu Bratislava, 2:1.
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Do Bratislavy sme išli s cieľom priniesť do Lučenca víťazstvo. To sa nám nepodarilo. Hrali
sme veľmi zodpovedne smerom do defenzívy,
no v ofenzíve sme málo zakončovali. Zápas
bol vyrovnaný a vyhral šťastnejší. Mrzí ma, že
nám bude v domácom prostredí pre karty chýbať Gustavo. V Lučenci sa budeme snažiť sériu
vyrovnať. Ďakujeme našim fanúšikom, ktorí
boli fantastickí.“
BUDÚCI PROGRAM
18.5.2018 o 19:00:
Mimel Lučenec - ŠK Slovan Bratislava
(druhý finálový zápas)
stranu pripravil: Ján Šnúrik

1. Slovenská liga
vo futsale
2. zápas Finále Play Off

Mimel

Lučenec
ŠK SLOVAN
Futsal

Bratislava

Športová hala Arena
v piatok 18. mája 2018
o 19.00 hod

16 | inzercia / pozvánky
VEĽKÝ VÝPREDAJ

LIKVIDÁCIA OBCHODU

WRANGLER LEE

ZĽAVY NA VŠETOK TOVAR -70 až -80%

Stanislav Štepka

BESAME
MUCHO

Kubínyiho námestie č. 10 (vo dvore vedľa Tatrabanky), Lučenec



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

Divadlo B. S. Timravy Lučenec

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

Úprava pracovnej doby
V MESTSKOM INFORMAČNOM CENTRE (MIC)
Od 7.5.2018 sa zmenila 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.
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