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135 tisíc eur pre Lučenec
V stredu 30. mája sa vo Fiľakove uskutočnilo výjazdové rokovanie
vlády SR. Na zasadnutí vláda hodnotila aj akčný plán rozvoja okresov Lučenec a Poltár, ktorý bol schválený v roku 2016 a v okrese Lučenec mal pomôcť s vytvorením 1400 pracovných miest. Podľa slov
predsedu vlády Petra Pellegriniho ich bola k 30. aprílu vytvorená
už približne polovica, presne 753. Vláda vyčlenila pre každý okres
jeden milión eur predovšetkým na projekty obcí. Ako uviedol Pellegrini, chcú pomôcť obciam a mestám, aby odľahčili ich rozpočty.
Milión eur, ktoré získa okres Lučenec, sa rozdelí medzi 45 projektov. Mesto Lučenec dostane 135 tisíc eur na rekonštrukciu miestnej
komunikácie a verejných priestranstiev v časti Opatová, Ulica Borhyho a zároveň mesto žiadalo aj o poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády na vytvorenie interaktívneho detského ihriska na Námestí republiky. Ďalšie financie pôjdu na obnovu
komunikácií, verejných budov, výstavbu ihrísk, kanalizácie, ako
aj na obnovu kultúrnych pamiatok vo viac ako 30 obciach okresu.
Po zasadnutí vlády sa uskutoč- 400 tisíc eur a ďalších šesť pronila tlačová konferencia za účasti jektov je v konaní. Myslím si, že
predsedu vlády, primátorov okre- plnenie bude už v najbližšej dobe.
su Lučenec a Poltár. Výber z od- Ja som aj dnes požiadala vládu vo
povedí primátorky mesta Alexan- vzťahu k iným projektom, ktoré
dry Pivkovej na otázky novinárov: máme v akčnom pláne, ale neriešia sa regionálnym príspevkom, aby
sa spružnilo odborné hodnotenie
PLNENIE AKČNÉHO PLÁNU
a vyhodnocovanie v rámci výziev,
Za mesto Lučenec môžem po- pretože tam máme ďalších sedem
vedať, že v rámci akčného plánu projektov za mesto, kde čakáme,
máme schválených 18 projektov, ako budeme úspešní. Pán prez ktorých bolo 5 zrealizovaných. miér nám prisľúbil, že aj v týchto
Doposiaľ máme zazmluvnených otázkach bude aktívny a možno
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očakávať, že pri všetkých podaných
projektoch, ktoré už teraz máme na
vyhodnotení možno trištvrte roka
až rok, bude proces vyhodnotenia
urýchlený.
PLNENIE ZAMESTNANOSTI
Ďalšou témou, o ktorej sme hovorili, bola téma plnenia zamestnanosti. V rámci Priemyselného
parku a Priemyselnej zóny majú
investori veľký záujem o investovanie v našej lokalite. Druhá vec je,
do akej miery sme schopní naplniť
ich predstavy vo vzťahu k personálnym veciam. Aj v tomto prípade som
požiadala vládu SR a pána predsedu Pellegriniho, aby sme možno
viac pocítili podporu väčších investícií. Aj keď vieme, že tá podpora je smerovaná aj podľa číselných
štatistík pre malých a stredných
podnikateľov, čo v našom meste
už cítime, máme čísla o zvýšenom
počte pracovných miest, ktoré sú
novovytvorené. Takže možno ani
netreba veľkých investorov na veľké investície, ale skôr podporovať
malých a stredných podnikateľov,
ktorí už sú v našom meste a regióne.

Sú tu aj domáci podnikatelia, ktorí nám vytvoria 20-30 pracovných
miest, ktoré sú stabilne udržateľné. Zároveň, čo sa týka zamestnanosti a pracovných príležitostí pre
mladých ľudí, musím konštatovať
aj to, že v dnešnej dobe je mnoho
mladých ľudí, ktorí žijú s rodičmi.
Pokračovanie na strane č. 2

1. Slovenská liga
vo futsale
5. zápas Finále Play Off
stav série 2:2

ŠK SLOVAN
Futsal

Bratislava
Mimel

Lučenec

Športová hala
Hant Aréna Bratislava
v piatok 1. júna 2018
o 19.30 hod
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135 tisíc eur pre Lučenec
Pokračovanie zo str. 1
Na ponuku od úradu práce nereflektujú, pretože sa im mzda zdá
nízka. Ich výdavky na bývanie sú
sčasti pokrývané rodičmi. To znamená, že nie sú nútení sa osamostatniť, nie sú nútení pracovať a zabezpečovať si svoje výdavky. Toto
je jedna skupina mladých ľudí. Samozrejme tu máme aj druhú skupinu, ktorá je vyštudovaná, vzdelaná a má vyššie ambície. Oni už
ale odišli do iných, rozvinutejších
častí Slovenska alebo do zahraničia. Ale vždy je to o ich prioritách.
Či chce mladý človek pracovať a žiť
napríklad s rodičmi a má možnosť
si zadovážiť svoj príjem cez rodičov,
alebo je ambicióznejší a chce sa postaviť na vlastné nohy. Za mesto
ale môžem povedať, že sa nám
mladí ľudia aj vracajú. Zakladajú
si rodiny a chcú kvalitne žiť. Prichádzajú do Lučenca možno viac
finančne zabezpečení, odkupujú
si staršie nehnuteľnosti, opravujú zdedené alebo idú bývať do našich mestských nájomných bytov.
FINANCOVANIE
REKONŠTRUKCIÍ
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Keďže som aj predsedníčkou
Združenia miest a obcí Novohradu, tak som požiadala vládu, aby
hľadala systémové riešenie, aby
obciam a mestám pomohla pri

financovaní rekonštrukcií miestnych komunikácií, tam, kde si nevieme pomôcť z iných zdrojov. Tak,
ako vieme čerpať dotácie cez Štátny
fond rozvoja bývania na nájomné
byty, boli by sme radi, keby sa našlo systémové riešenie na výhodné čerpanie dotácie aj na opravy
miestnych komunikácií, možno aj
vo forme dotácií a úverov.

Tohtoročnou prioritou
mesta sú aj cyklistické
chodníčky

OBCHVAT MESTA
LUČENEC – PRELOŽKA
CESTY I/75
Najdôležitejšou dnešnou témou
bol obchvat mesta Lučenec, preložka cesty I/75. Dostala som od
pána premiéra odpoveď, že pokiaľ nenájdeme vhodné riešenie
s pánom ministrom dopravy, ktoré
hľadáme už dlhšiu dobu vo vzťahu k rýchlostnej komunikácii R2,
k ceste I/71 a I/75, tak sa znovu
na rokovaní vlády bude obchvat
prerokovávať. Pán premiér bude
hľadať riešenie, aby sme ukončili
majetkovo-právne vysporiadanie
a ďalej pokračovali v investičných
procesoch, aby sme mohli začať
s výstavbou spomínaného obchvatu
v našom meste čo najskôr.

text: Mária Bérešová
foto: Zoltán Schnelczer

OZNAM PRE
REMESELNÍKOV
A VÝROBCOV
Región Neogradiensis, z. p. o.
oznamuje remeselníkom a výrobcom, že:
Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky
„Regionálny produkt NOVOHRAD“
bude vyhlásená v mesiaci jún 2018.

POZVÁNKA NA STRETNUTIE PSORIATIKOV A ATOPIKOV
Výbor Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, klub Lučenec pozýva
všetkých členov, ako aj sympatizantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 12. júna 2018 o 15:00 v zasadačke okresného úradu.
Program: Vyhodnotenie Euromelanom Day (Taliana Pavlusová).
Zmeny v zákonoch o nároku a práve dlhodobo nemocných a seniorov.
Prednášať bude pracovníčka úradu práce. Tešíme sa na vašu účasť.

Spoločným znakom regiónu Novohrad je nedostatočne vyvinutá
cyklistická infraštruktúra. V rámci dlhodobej stratégie v tomto regióne rieši cyklistickú dopravu aj mesto Lučenec spolu
s obcami Vidiná, Halič, Tomášovce a Rapovce. Po spoločnej
príprave týchto obcí bol prijatý návrh vypracovať cyklistické
cestičky, ktoré prepojením sprístupnia v riešených územiach
obytné zóny, školské, zdravotné, kultúrne i priemyselné strediská s centrom mesta Lučenec. Cieľom vypracovaných projektov v oblasti podpory nemotorovej dopravy je zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce
s vytvorením podmienok pre bezpečnejšiu mobilitu obyvateľov.
Výstavbou cyklistických cestičiek sa mesto Lučenec spoločne
s obcami snaží prispieť k zníženiu emisií v doprave, riešeniu
dopravných problémov v intraviláne, zdravšiemu životnému
štýlu. Pri zvyšovaní životnej úrovne skvalitňovaním verejnej
infraštruktúry sa rozvíja turizmus s následným ekonomickým
efektom. Alternatívne sa využije voľný čas…
Realizácia projektu počíta s
vybudovaním Centra integrovanej dopravy v priestore pred
železničnou stanicou ako východiskového bodu pre všetky cyklistické cestičky v podobe spoločného prestupového uzla, pod
pracovným názvom „Predstaničné námestie”. Tu sa bude sústreďovať osobná, autobusová,
železničná doprava, ako aj mestská hromadná doprava. A práve z
„Predstaničného námestia” ako východiskového bodu sú navrhnuté
cyklistické cestičky do okolitých
obcí v regióne. Trasa Lučenec Halič, trasa Lučenec - Mikušovce - Rapovce, trasa Lučenec - Vidiná - Tomášovce.
V tomto vydaní Mestských
novín vám predstavíme cyklistické cestičky zabezpečujúce prepojenie obce Tomášovce s Vidinou
až po železničnú stanicu v Lučenci a cyklocestu Lučenec - Halič.

CYKLOCESTA LUČENEC VIDINÁ - TOMÁŠOVCE
Cieľom mesta Lučenec v spolupráci s obcami Vidiná a Tomášovce je
zlepšenie dostupnosti verejných
služieb, ako aj posilnenie väzby mesto-vidiek. Momentálne
je spracovaná realizačná dokumentácia vrátane rozpočtu, sú
k dispozícii kladné vyjadrenia
od všetkých dotknutých orgánov.
Rieši sa ešte vysporiadanie pozemkov a následne sa začne stavebné konanie prvej etapy úseku dlhého 1,8km, ktorý prepojí Lučenec
a Vidinú. Celková dĺžka navrhnutej
trasy je 6,4km. Územie, ktorým
cyklistická cestička prechádza, je
rovinatého charakteru. Je rozdelená na trasy D, E, F.
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TRASA D – LUČENEC -

TRASA F - TOMÁŠOVCE

Cyklistická cestička nastupuje
od
hranice katastra Vidiná - TomáSTANICA LUČENEC
šovce.
Vedie okrajom poľa a pozdĺž
V meste Lučenec je cyklistická
Krivánskeho
potoka. V jazdných
cestička navrhnutá od železničnej
pruhoch
cesty
III/2644 pokračustanice po jestvujúcich mestských
je
až
do
obce
Tomášovce
k obeckomunikáciách v dopravnom konému
úradu.
ridore, ale aj na samostatnom cykTrasa F predstavuje dĺžku 2962
listickom páse osadenom pozdĺž
m
za predpokladanú cenu 438
cesty III/2666. Cyklistická cestič432,25
eur s DPH.
ka prechádza pozdĺž priemyselnej
zóny až po hranicu katastra Lučenec - Vidiná.
CYKLOCESTA
Trasa D predstavuje dĺžku 1813
LUČENEC - HALIČ
m za predpokladanú cenu 422
561,70 eur s DPH.
Cyklistická cestička je súčasťou
plánovaných cyklistických trás
Mesto Lučenec realizáciu prona území Novohradského regiójektu zabezpečuje dofinancovanu. Je navrhnutá tak, aby plnila
ním z vlastných zdrojov z rozdopravnú a rekreačnú funkciu
počtu mesta na roky 2018, 2019,
pre miestnych obyvateľov a pre
zo zdrojov VÚC a zo zdrojov AP
návštevníkov regiónu. Pri návrhu
(akčný plán).
cyklistickej cestičky boli rešpektované zásady ucelenosti cykliTRASA E - VIDINÁ
stických trás, spojenie zdrojov
Cyklistická cestička začína od a cieľov a jej atraktivít.
hranice katastra Lučenec - Vidiná.
Prechádza cez obec Vidiná a poCyklistická cestička v meste
kračuje v teréne okrajom Kriván- Lučenec prepojí obytné územie
skeho potoka po hranicu katastra a priľahlé inštitúcie, zabezVidiná - Tomášovce.
pečí sprístupnenie nákupných
Trasa E predstavuje dĺžku 1629 a občianskych stredísk. Jej začiatok
m za predpokladanú cenu 263 je na železničnej a autobusovej
942,48 eur s DPH
stanici v Lučenci, prechádza
ZAČIATOK ŽELEZNIČNÁ

najväčšími obytnými zónami
a
napojí sa na rekreačnú zónu
POZNÁMKA:
Ľadovo.
Jej pokračovanie vedie
Trasy D a E sú tohtoročnou pricez
katastrálne
územie Halič
oritou a predpoklad začatia reaa
končí
v
obci
Halič.
Prepojí
lizácie je v roku 2018!
významné kultúrne a historické

miesta v riešenom území. Rieši
sa ešte povolenie na výrub drevín,
vysporiadanie pozemkov a následne môže začať povoľovací proces
na dĺžku 5,4km ktorá prepojí Lučenec s obcou Halič. Na túto etapu
(trasa C a D) bude mesto Lučenec
žiadať financie z IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Územie, ktorým cyklistická
cestička prechádza, je rovinatého
charakteru. Je rozdelená na trasy
A, B, C (kataster Lučenec) a D, E
(kataster Halič).
TRASA A:
Železničná stanica - Ul. Ľ.
Podjavorinskej. Predstavuje dĺžku
794 m s predpokladanou sumou
250 877,81 eur s DPH.
TRASA B:
Ul. Ľ. Podjavorinskej - Ul.
okružná. Predstavuje dĺžku 1664
m s predpokladanou sumou 288
151,96 eur s DPH.

TRASA C:
Ul. okružná - kataster obce
Halič. Predstavuje dĺžku 2764
m s predpokladanou sumou 351
810,37 eur s DPH.
TRASA D:
kataster Halič - čistička odpadových vôd. Predstavuje dĺžku
2709 m s predpokladanou sumou
422 318,81 eur s DPH.

POZNÁMKA:

Trasa C a D sú tohtoročnou prioritou a predpoklad začatia realizácie je v roku 2018!
TRASA E:
čistička odpadových vôd Obecný úrad Halič. Predstavuje dĺžku 1410 m s predpokladanou sumou 145 830,17 eur s DPH.
Celková dĺžka všetkých trás
cyklistickej cestičky je 9,6 km
so šírkou 2,5 m
Mesto Lučenec realizáciu projektu zabezpečuje dofinancovaním
z vlastných zdrojov.
VYUŽITIE CYKLISTICKÝCH
CESTIČIEK…
…je plánované pre každú vekovú
kategóriu, v prvom rade pre obyvateľov mesta Lučenec a blízkych obcí
okresu. Budú slúžiť pre bezpečné
prepojenie obytných častí mesta
a pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov a cykloturistov na cestách.
POZNÁMKA
Cyklotrasu Lučenec - Rapovce
vám predstavíme v nasledujúcom
vydaní Mestských novín.
text: Roland Vass, Ján Šnúrik
foto: Ilustračné
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Cyklobusom
do Ábelovej a Látok
Organizátori cyklobusu s partnermi projektu: Banskobystrický samosprávny kraj,
mesto Lučenec, OCR Turistický Novohrad
a Podpoľanie, Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s., v mesiacoch jún - júl august 2018 opäť otvárajú pre cykloturistov dve trasy. Každú sobotu, nedeľu od 30.
júna do 26. augusta bude premávať špeciálny cyklobus, ktorý odvezie cestujúcich s bicyklami z Lučenca na dvoch trasách.
LUČENEC - VIDINÁ - LOVINOBAŇA
- MÝTNA - LÁTKY PRAŠIVÁ
Odchody sú od 30. júna (každú sobotu)
podľa cestovného poriadku prepravcu Slovenskej autobusovej dopravy a.s. Lučenec od
9:00 - nástupište č. 7 (bude označená logom)
z Autobusovej stanice v Lučenci s príchodom
o 10:30 Látky - Prašivá. Späť: odchod od 30.
júna (každú sobotu) o 13:30 Látky - Prašivá,
cez Mýtnu a Lovinobaňu s konečnou 15:00
Autobusová stanica Lučenec. Cena cestovného: 2 eurá/osoba aj s bicyklom TAM a 2
eurá/osoba SPÄŤ. Pozor, kapacita je obmedzená do 18 bicyklov! Túto službu môžu využiť aj turisti bez bicykla, avšak budú uprednostňované osoby s bicyklami.
„Prostredníctvom Mestských novín chcem
poďakovať všetkým partnerom, ktorí sa pričinili o toto už tradičné podujatie. Stretneme
sa na nástupišti SAD,“ povedal viceprimátor
Pavol Baculík.

Okienko EÚ
Menej jednorazových
plastov = čistejšie moria
a oceány
Keďže objem plastového odpadu v oceánoch a moriach stále narastá, Európska komisia navrhuje nové celoeurópske pravidlá,
v ktorých sa zameriava na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria až 70 % morského
odpadu v Európe.
NOVÝMI PRAVIDLAMI
ZAVEDÚ TIETO OPATRENIA:

a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch,
ako sú nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a poháre, tabakové
výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky),
vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky.
Ciele v oblasti zberu: členské štáty budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš z nápojov, napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.
Požiadavky na označovanie: niektoré výrobky budú musieť mať jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie o tom, ako odpad triediť, o negatívnom
vplyve výrobku na životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom. Táto požiadavka sa
bude vzťahovať na hygienické vložky, vlhčené utierky a balóny.
Členské štáty budú musieť zvýšiť povedomie
spotrebiteľov o negatívnom dopade odpadu
z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja,
ako aj o dostupných systémoch opakovaného
použitia a možnostiach nakladania s odpadom
pre všetky tieto výrobky.

Zákaz niektorých plastových výrobkov: ak
existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Zákaz sa bude vzťahovať
na plastové vatové tyčinky, príbory, taniere,
slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré
budú musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov. Jednorazové nádoby na
nápoje vyrobené z plastov budú na trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zo- Novými opatreniami sa:
stanú pripevnené k nádobe.
• obmedzia emisie 3,4 milióna ton ekvivalentu CO2,
Ciele zníženia spotreby: členské štáty budú
• zabráni škodám na životnom prostredí, ktomusieť obmedziť používanie plastových náré by do roku 2030 predstavovali ekvivalent
dob na potraviny a pohárov.
22 miliárd EUR,
Povinnosti výrobcov: výrobcovia pomô- • podľa odhadov ušetrí spotrebiteľom 6,5 mižu pokryť náklady na nakladanie s odpadom
liardy EUR.

Seminár EÚ pre mladých na Gymnáziu vo Fiľakove

LUČENEC - HALIČ - STARÁ HALIČ
- TUHÁR - POLICHNO - ÁBELOVÁ
Odchody sú od 1. júla (každú nedeľu) podľa cestovného poriadku prepravcu Slovenskej
autobusovej dopravy a.s. Lučenec od 9:00 nástupište č. 7 (bude označená logom) z Autobusovej stanice v Lučenci s príchodom o 9:45
do Ábelovej.
Späť: odchod od 1. júla (každú nedeľu) o 10:00
Ábelová s konečnou 10:42 Autobusová stanica Lučenec. Cena cestovného: 1 euro/osoba aj
s bicyklom TAM a 1 euro/osoba SPÄŤ. Pozor,
kapacita je obmedzená do 18 bicyklov! Túto
službu môžu využiť aj turisti bez bicykla, avšak budú uprednostňované osoby s bicyklami.

V stredu 23. mája sa konal ďalší seminár EÚ
pre mladých na Gymnáziu vo Fiľakove (foto),
ktorý organizovalo naše Informačné centrum Europe Direct Lučenec. Študenti počas
seminára získali aktuálne informácie, čo poOrganizátori odporúčajú si pred odcho- núka EÚ pre mladých v súčasnosti, a to napr.
dom rezervovať miesto na telefónnom čísle štúdium, stáže, práca v EÚ. Na seminári tiež
informácií: 0911 787 834 denne v čase od odzneli aj informácie o aktuálnych témach
6.00 do 17.00 hod.
v EÚ: 10 priorít Európskej komisie, Európa
2020, Investičný plán pre Európu, téma volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019
text: Ján Šnúrik
a tiež predsedníctvo Bulharska v Rade EÚ

a Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.
Ďakujeme Gymnáziu vo Fiľakove za spoluprácu pri organizovaní uvedeného seminára.
text: zdroj ZEK v SR
Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.
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Noc múzeí a galérií
s tematikou skla
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Na trh do Lučenca
Dňa 19. mája si jarmočnú atmosféru pripomínali po prvýkrát v lučeneckom mestskom
múzeu na podujatí Noc v múzeu s podnázvom
Na trh do mesta. „Na prvý ročník Noci mestského múzea Lučenec sme vybrali motív trhy
a trhovníctvo. Snažili sme sa ľudom ukázať
slávu lučeneckých trhov, veľavravnú po celom
hornom Uhorsku. Navodzujeme atmosféru na
začiatku 20. storočia, ktorú môžu návštevníci
vidieť na fotografiách rozmiestnených po celom našom nádvorí,“ povedala vedúca Mestského múzea Lučenec Andrea Moravčíková.
Na nádvorí dostali priestor aj tradičné remeslá
ako napr. zvonolejári, včelárstvo, vyrábali sa
tu košíky alebo škrabali motívy do hliny. Falšovali sa staré historické listiny, kde si deti
mohli starou technikou vyskúšať, ako sa robí
úvod a iniciála. Okrem toho ich čakala „mačka vo vreci“ alebo iné hry. Pre ostatných bol
pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom vystupovali lučenecké folklórne súbory
Radosť a Ipeľ, kmotry z FS Bazalička z Plachtiniec -Príbeliec, ľudová hudba Konôpkovci.
Do histórie lučeneckých trhov a trhovníkov
nás zaviedla riaditeľka lučeneckého štátneho
archívu Kristína Becániová.

Noc múzeí a galérií je podujatie, ktoré sa
koná v jeden deň na celom Slovensku. Hlavnou myšlienkou podujatia je predstaviť zákulisie fungovania múzeí. Novohradské múzeum
a galéria v Lučenci sa každý rok snaží poodhaliť toto zákulisie. Tento rok predstavili históriu sklárstva cez jednotlivé prednášky, z ktorých sú najvýznamnejšie od Milana Púpalu
a Júliusa Križániho. V rámci programu si deti
mohli vyskúšať rôzne výzdobné techniky skla,
urobiť bábiky z odpadového materiálu alebo si
zahrať ekohry, ktoré pripravila Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina. „Spojili sme sa
s Divadelným súborom Timrava z Lučenca, ktorí
Organizátori pripravili ešte jednu zaujínám pomohli oživiť našu stálu expozíciu Poklamavosť pre návštevníkov podujatia. Pri tejdy minulosti. Divadelníci stvárňovali rôzne histo príležitosti zvonolejári odliali zvon podľa
torické postavy, ktoré nás sprevádzali do minutradičnej stredovekej metódy. „Dnes sme odlosti,“ prezradila etnologička Michaela Škodová.
lievali jeden malý zvon vážiaci približne 1,5 kg.
Okrem programov si návštevníci mohli pozrieť
Večer okolo ôsmej sa vykope, rozbijeme formu
výstavu Variácie skla z Novohradu a Podpoľaa zistíme, či sa podaril, čo sme vlastne odliali,“
nia a Interaktívnu výstavu vedeckých hračiek
prezradil mladý zvonolejár Róbert Slíž.
KALEIDOSKOP. Celé podujatie sprevádzala
dobrá hudba, jedlá a zábava.
Návštevníkov čakali tradičné domáce špeciality, výstavy v priestoroch radnice a dobrá
text a foto: Monika Nagyová
nálada až do neskorého večera.

text: Monika Nagyová
foto: Nina Pacherová

na vernisáž
výstavy

Vážení milovníci Tálie, OZ B. S. Timravy vás touto cestou pozýva
na našu jubilejnú 125. premiéru. Pripravujeme hru Osvalda Záhradníka „Zurabája alebo Epitaf pre živého“, ktorú uvedieme 15. a 18.
júna o 18:00 na doskách našej domácej scény v Divadle B. S. Timravy, Lučenec. Veríme, že si nájdete čas a poctíte nás svojou návštevou.
text: Lýdia Poláková, predsedníčka občianskeho združenia B. S. Timravy
foto: Diana Lajzová

Szabóov
grafický
Lučenec

s podtitulom
„Cestovanie“

XXI. ročník celoslovenskej
a XIV. ročník medzinárodnej
výstavy

Ulica Dr. Herza 1
Radnica
výstavná sála

14.6.2018

10:OO

Pozvánka na 125. premiéru
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CYKLUS Z BLÍZKA/Z ĎALEKA

Andrej Andreev INÉ BULHARSKO

Pozeraním dokumentárnych
filmov, cestovaním rozširujeme
svoje obzory, spoznávame kraje
blízke i ďaleké, zoznamujeme sa
s ich životom, načítavame emócie.
Nezaplatiteľným sa stáva, keď sa
osobne zoznámime s ich obyvateľmi, kultúrou, zvykmi, hudbou, či
gastronómiou. O to vzácnejšie je
priblížiť cudzie kraje tu, len niekoľko krokov od svojho domova.
Príjemne sme prekvapení, keď
sa jedná o môjho suseda, ktorého meno znie tak trošku exoticky. V cykle Z BLÍZKA/Z ĎALEKA budeme v Mestskom múzeu
Lučenec každoročne prezentovať
národnostné menšiny, cudzincov žijúcich medzi nami, našou
kultúrou, spoločnosťou niekedy
s problémami, inokedy s milými,
úsmevnými príhodami. Za zvukov temperamentného hudobného vstupu skupiny BLAKANSAMBEL sa v Mestskom múzeu
Lučenec/Radnica vo štvrtok 10.
mája otvorila výstava fotografií
Andreja Andreeva prezentujúca
INÉ BULHARSKO.
Pri príležitosti predsedania Bulharska Rade Európskej únie v prvom polroku roka 2018 sme sa rozhodli ukázať krajinu z iného uhla
pohľadu, než ako ju načítavame
počas turistickej sezóny. A nebol
to jediný dôvod. Krasimír a Katarína Damjanovovci sú blízki spolupracovníci, ktorým vďačíme za
vzácne postrehy i pomoc nielen na
pracovisku múzea, ale aj v osobných vzťahoch prerastajúcich do
vzácneho priateľstva. Na výstave
si návštevníci môžu pozrieť dokumentárne filmy o bulharskom
cárovi, jeho vzťahu k Slovensku

a pôsobení v Svätom Antone a
na Muráni.
POĎAKOVANIE
Poďakovanie za príjemnú atmosféru vernisáže patrí Bulharskému veľvyslanectvu na Slovensku,
mestu Lučenec, pánovi Tončovi
Delčevovi z firmy Alista z Prešova, firme Bach Systems, Ivanovi a Vladimírovi Novodomským.
Výstavu si môžete pozrieť do 10.
júna 2018.
POZNÁMKA:
Naplno si môžete vychutnať
bulharské špeciality v rámci týždňa bulharskej kuchyne v dňoch
od 4. do 8. júna 2018 v Tančiarni
a pivovare Franz.
text: Andrea Moravčíková
foto: Nina Pacherová

Tanečná škola získala titul
druhý vicemajster Slovenska

Viac ako 1600 tanečníkov z 39
tanečných klubov zo Slovenska
súťažilo v hip hop kategóriách
na majstrovstvách Slovenska pod
názvom NEXT STEP v Košiciach
(18. - 19. máj). Tanečná škola Wanted reprezentovala mesto Lučenec s takmer 50 tanečníkmi vo
všetkých vekových kategóriách
v disciplínach: sólo, duo, battle,
skupinová formácia. Konkurencia
bola skutočne silná a medzinárodná porota najlepšie ohodnotila našich najmladších súťažných Wanteďákov, ktorí v detskej kategórii
Rookie champ získali 2. miesto
s hip hop choreografiou RUN
THAT. Bronz si vytancoval v hlavnej vekovej kategórii hip hop sólo
muži David Kováč (17-roč.) a získal titul druhý vicemajster Slovenska. Hneď za ním sa umiestnil na
štvrtom mieste Patrik Budáč (20roč.). Finálové siedme miesto obsadilo hip hopové duo David Kováč & Patrik Budáč.
Juniorské kategórie mali účasť
aj 80 súťažiacich, preto za veľký
úspech považujem umiestnenia
našich sólistiek a dua, ktoré sa
pretancovali až na 29. priečku.

Tesne pred bránou do finále
zostali juniori s hip hop choreografiou RIOT, ktorí boli vo svojej kategórii najmladší súťažiaci
a vytancovali si 9. miesto.
UMIESTNENIA TŠ WANTED
LUČENEC V KOŠICIACH:
2. miesto - detská veková kategória,
Hip Hop choreografia RUN THAT
3. - hl. kategória, Hip Hop sólo muži,
David Kováč
4. - hl. kategória, Hip Hop sólo muži,
Patrik Budáč
7. - hl. kategória, Hip Hop duo, David Kováč & Patrik Budáč
9. - jun. kategória, Hip Hop choreografia RIOT
29. - jun. kategória, Hip Hop sólo
dievčatá, Paťka Gondášová
29. - hl. kategória, Hip Hop duo, Oliver Slovák & Paťka Gondášová.
Po majstrákoch sa už ideme venovať príprave záverečnej show,
ktorá sa koná 15. júna 2018 v kine
Apollo Lučenec.
Viac info nájdete na www.stefanchlebo.sk / www.stodido.sk
text a foto: Štefan Chlebo,
vedúci a tréner TŠ Wanted.

Tvorivé dielne enkaustiky pre učiteľov

Pred mesiacom sme realizovali stretnutie členov metodického združenia a predmetovej komisie špeciálnej základnej školy
netradičným spôsobom. Vďaka

Novohradskému osvetovému
stredisku v Lučenci sme si v ich
priestoroch Tvorivej dielne - Dielničky vyskúšali výtvarnú techniku enkaustiky, ktorá bola pre nás

veľmi zaujímava. Jej teoretickú a
praktickú rovinu nám spostredkovala Eva Srníková, ktorá nás
prekvapila i malým pohostením,
za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
Príjemná tvorivá atmosféra
nás podnecovala k zaujímavým
výtvorom. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu

text: Martin Jakabšicová,
Jana Bernátová
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MEPOS, s.r.o. Fiľakovská cesta,
!!! NOVÝ
LETÁK
!!!
984 01 Lučenec.
Tel.: 0905
342 019
mepos@zkomeposlc.sk
VÝKUPe-mail:
ODPADOVÉHO
PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV
MESTE LUČENEC 2018
Internet:Vwww.meposlc.sk
IČO: 31595758

Odhad. čas výkupu Miesto výkupu

Odhad. čas výkupu Miesto výkupu

v meste Lučenec 2018

aktuálne
informácie

Výkup odpadového papiera
POZOR ZMENA ČASU VÝKUPU !!!
a jedlých !!!olejov

Hlavná, Nábrežná
Begova, J. Kármána 15:20 hod.
A. Jiráska - bytovky 15:30 hod.
Jasná, Sadová, Mesačná,
Daxnerova
Slnečná
Bratrícka, Kláštorná, 15:35
Bezpečnostná prestávka
08. 01. 2018
( Pondelok )
Parašutistov, J. Jiskru
papier
ahod.
použitéFiľakovská
jedlé oleje aj na zbernom
16:05
VÝKUP
ODPADOVÉHO
PAPIERA:
VÝKUP POUŽITÝCH12:50
JEDLÝCH
05. 02. 2018
( Pondelok )
hod.
Továtenská 1 - 11 dvore
v
areáli
spoločnosti
16:10 hod.
L. Svobodu MEPOS, s.r.o. za
Vašou
balíky
05. úlohou
( Pondelok
) a do- OLEJOV Z DOMÁCNOSTÍ:
03. 201je8 iba zhotoviť
13:05 hod.
Továrenská 13 - 27
rovnakých
podmienok
ako pri mobilnom vý16:30
hod.
Osloboditeľov
2018 vozidlu
( Pondelok
)
9. 04
niesť0ich
k .nášmu
označenému
13:25 hod.
Mikovínyiho
Týmto žiadame hlavne
gazdinky,
aby po- kupe16:50
hod.
Bottu
odpadov.
hod.
P. Petényiho
( Pondelok
) odvá- užitý olej nevylievali 13:35
14.PAPIERA,
05. 2018 kde vám
VÝKUP
váš papier
do odpadu,
ale
usklad17:00 hod.
Banšela
13:45
hod.
Tkáčska
žime 04.
a vymeníme
ho
za
toaletný
papier:
06. 2018
( Pondelok )
Pondelok
7:30 - 15:30
ňovali v plastovej nádobe.
Olej môžete
odo17:10 hod.
Čajkovského
13:55 hod.
Revolučná
6 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera
Utorok
7:30 - 15:30
17:20
hod.
Maloveská
14:05
hod.
Potočná
vzdať počas výkupu odpadového papiera za
Výkup 68
odpadového
papiera:
ECONOMY
m,
14:15
hod.
Bórhyho
17:30
hod.
Vansovej
nasledovnú odmenu:
Streda
7:30 - 17:30
Vašou
je=iba
zhotoviť
balíky a doniesť
14:25 hod.
Záhradná
10 kgúlohou
papiera
1 balíček
kuchynských
utierok,ich k nášmu
17:40 hod.
Hviezdoslavova
za
3
litre
použitého
jedlého
oleja
=
1
rolka
Štvrtok
7:30 - 15:30
vozidlu1označeného
PAPIERA“,
kde Vám váš papier
14:45 hod.
Jegorovova
kg papiera,,VÝKUP
= 1 balíček
hygienických
18:00 hod.
Rádayho
toaletného
papiera,
za
1,5
litra
použitého
odvážime
a vymeníme ho za toaletný papier:
14:50 hod
Perlitziho
Piatok
7:30 - 15:30
18:10 hod.
Majakovského
– bytovky
vreckoviek,
15:00 hod. vreckoviek.
Tichá, Úzka, Zámocká, Sobota*
= 1 rolka=toaletného
papiera ECONOMYoleja
68 m,= 1 balíček hygienických
6 kg papiera
18:20 hod.
Majakovského
– rod. domy
8:00 - 13:00
10 kg papiera
1 balíček servítok.
Pod Kaštieľom
= 1 bez
balíček
kuchynských
10 kg
papiera
Balík
musí byť
prímesí
textilnýchutierok,
obaZároveň oznamujeme obyvateľom mes1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek,
lov, rôznych kovaní, kartónov a pod.
ta Lučenec, že je možnosť vykúpiť odpadový
*Otvorený každý nepárny týždeň
10 kg papiera = 1 balíček servítok,
Zároveň oznamujeme obyvateľom mesta
Pondelok
7:30 - 15:30
Balík musí byť bez prímesí textilných obalov,
Lučenec, že je možnosť vykúpiť odpadový
Utorok
7:30 - 15:30
rôznych kovaní, kartónov a pod.
papier a použité jedlé oleje aj na zbernom
Streda
7:30 - 17:30
dvore v areáli spoločnosti MEPOS, s.r.o. za
Štvrtok
7:30
- 15:30
rovnakých podmienok ako pri mobilnom
Piatok
7:30 - 15:30
Výkup použitých jedlých olejov
z domácností:
výkupe
odpadov
06.
07.
2018
05.
07.
2018
03.
07.
2018
02. 07. 2018
04. 07. 2018
8:00
- 13:00
Týmto
aby
použitý olej
10.
08.
2018
09. 08. 2018 Sobota*
07. 08.
2018
06. 08.žiadame
2018 hlavne gazdinky,
08. 08. 2018
*Otvorený každý nepárny týždeň
nevylievali03.
do09.
odpadu,
plastovej
07. 09. 2018
06. 09. 2018
04.v09.
2018 nádobe.
2018 ale uskladňovali
05. 09. 2018
Olej môžete
odovzdať počas výkupu
odpadového
05. 10. 2018
04. 10. 2018
02. 10.
2018
01. 10. 2018
03. 10. 2018
MEPOS, s.r.o. Fiľakovská
cesta,
09.0905342019
11. 2018
08. 11.
2018984 01 Lučenec Tel.:
06. 11. 2018
papiera
05. 11.
2018 za nasledovnú odmenu:
07. 11. 2018
07. 12. 2018
06. 12. 2018 Internet: www.meposlc.sk
04. 12.
2018
03. 12. 2018
toaletného
papiera, 05. 12. 2018 e-mail: mepos@zkomeposlc.sk
za 3 litre použitého
jedlého oleja = 1 rolka

pondelok utorok

za 1,5 litra použitého oleja = 1 balíček hygienických vreckoviek.
12:00 Begova, J. Kármána
12:05 A. Jiráska - bytovky
12:20 Daxnerova
12:30 Bratrícka,
Kláštorná,
Parašutistov,
J. Jiskru
12:50 Továtenská 1 - 11
13:05 Továrenská 13 - 27
13:25 Mikovínyiho
13:35 P. Petényiho
13:45 Tkáčska
13:55 Revolučná
14:05 Potočná
14:15 Bórhyho
14:25 Záhradná
14:45 Jegorovova
14:50 Perlitziho
15:00 Tichá,
Úzka,
Zámocká,
Pod Kaštieľom
15:20 Hlavná, Nábrežná
15:30 Jasná, Sadová,
Mesačná, Slnečná
15:35 Bezpečnostná prestávka
16:05 Fiľakovská
16:10 L. Svobodu
16:30 Osloboditeľov
16:50 Bottu
17:00 Banšela
17:10 Čajkovského
17:20 Maloveská
17:30 Vansovej
17:40 Hviezdoslavova
18:00 Rádayho
18:10 Majakovského – bytovky
18:20 Majakovského – rod. domy

12:00 Železničná, Petöfiho
12:05 Erenburgova 17 - 32
12:15 Erenb. – rodinné domy
12:25 Zvolenská 2, Mierová
vnútroblok 38 - 54
12:55 Zvolenská – rodinné domy
13:05 Nová
13:15 Kuzmányho, Lermontova
13:35 Kráľová
13:45 Mierová 27-31, rod. domy
4-10
14:05 Jókaiho, Nejedlého,
Sládkoviča
14:15 Bezpečnostná prestávka
14:50 M. Rázusa - od nadjazdu
po Železničnú
15:00 M. Rázusa – po Partizánsku (bytovka 51–53)
15:10 M. Rázusa - po Palackého
15:20 Kukučínova, Jánošíkova
15:30 Dukelských hrdinov
15:40 Novohradská
15:50 M. Rázusa – vnútroblok
34 - 44
16:00 Novohradská – Čínsky múr
16:20 Nám. rep. III. - výškový
16:30 Nám. rep. I. a II. - výškové
16:40 Nám. rep. 16 – 25 – za
okresným úradom
17:00 Partizánska 3 – 13
vnútroblok
17:10 Partizánska 4 – 8 bytovky
17:20 Svätoplukova
17:30 Ľ. Štúra
17:50 A. Bernoláka
18:00 Gorkého, Smetanovo. nám.
18:10 Maróthyho, Tehelná,
Timravy
18:25 Podjavorinskej
18:35 Jesenskej, Ponickej, Timku

12:00 hod.
12:05 hod.
12:20 hod.
12:30 hod.

streda

štvrtok

piatok

IČO: 31595758

12:00 Rúbanisko I.
vch. 9 - výškový
12:10 Rúbanisko I. vch. 23-27
12:20 Rúbanisko I vch. 17-22
12:40 Rúbanisko II. blok K
12:50 Rúbanisko II. blok L
13:00 Rúbanisko II. blok M
13:10 Rúb. I. vch. 10 - výškový
13:20 Rúb. I. vch. 11 – výškový
13:30 Rúbanisko I. vch. 12 - 15
13:40 Rúbanisko I. vch. 1 - 8
13:50 Bezpečnostná
prestávka
14:20 Rúb. III. 40 – 52; 28 - 31
14:40 Rúbanisko III.
9 – 17; 18 - 27
15:05 Rúbanisko III. 37 - 39
15:15 Rúb. III. 32 – 36; 53 - 58
15:35 Rúb. III. výškové I.-II.-III.
15:55 Rúb. III. výškové IV. a VI.
16:10 Rúb. III. výškové V. a VII.
16:25 Rúb. II. blok A vch. 1 - 9
16:45 Rúb. II. výškové blok
H - G vch. 59 - 60
17:05 Rúb. II. blok B
vch. 10 - 18
17:20 Rúb. II. blok C
vch. 20 - 28
17:35 Rúb. II. blok D
vch. 30 – 38
17:50 Rúb. II. blok E
vch. 40 – 48
18:05 Budovateľov
18:15 Rúb. II. blok F vch.
50 – 58; Okružná
18:30 Rúb. II. výškové blok
I - J vch. 61 - 62

12:00 Nám. republiky 6 – 14
(dvor od Štefánikovej)
12:10 M. R. Štefánika 16 - 23
12:20 M. R. Štefánika 13 – 15
- výškové
12:35 M. R. Štefánika 10 - výšk.
12:45 M. R. Štefánika 1 - 9
13:00 Garbiarska
13:10 Šoltésovej
13:20 Baráková
13:30 Parková
13:40 Modré zeme
13:50 Mlynská, Jarná, Vinohradná
Letná, Lúčna, Krátka
14:10 Osada, Šolochova,
Jarková, Benku
14:20 Bezpečnostná prestávka
14:50 J. Szabóa
15:00 F. Lehára
15:10 B. Němcovej
15:25 I. Krasku
15:35 Kollára
15:45 Robotnícka
15:55 M. Nešpora
16:05 Dostojevského
16:15 D. Matejovie
16:25 Dobšinského
16:40 Haličská 1,2,3 (dvor od
Dukelských hrdinov)
16:50 Haličská po Fándlyho
17:00 Fándlyho, Chalupku,
Tolstého, Martinčeka
17:20 Haličská po Ľadovo
17:35 K. Supa
17:40 Gagarinova
17:50 J. Alexyho, Kukoreliho
18:05 Študentská, Nógrádyho
18:15 Kvetná
18:20 M. Bela
18:25 Malinovského
18:45 L. Novomeského

12:00 Vajanského – rod. domy
od Tuh. nám. po Wágnera
12:10 Wágnera
12:20 Poľná
12:30 Wolkra
12:40 Pekárenská, Mikušovská
12:50 Mládeže
13:00 Slovenskej republiky rád
13:10 Francisciho
13:20 Puškina, Tuhárske nám.
- bytovka
13:30 Pavlovova
13:50 P. Tótha
14:00 Hurbanova,
Jesenského,
Vargu,
Smreka
14:20 Špitálska
14:35 Kmeťova, Mocsáryho
14:45 Tajovského
14:50 Bezpečnostná prestávka
15:15 Masaryka,
Dr. Vodu,
Moyzesa
15:30 Komenského po Adyho
15:40 Komenského 20 - 29
16:00 Cintorínska, Slepá
16:20 Pivničný rad
16:40 Vajanského 15 - 21
16:50 Adyho 22 – 32; 10 - 20
17:10 Tuh. námestie 1 - 2
17:20 Vajanského 22 - 35
17:40 Vajanského 18 - 22
17:50 Hurbanova 1 - 4
18:00 Adyho 2 – 8 vnútroblok
18:20 Dr. Herza
18:30 Olbrachtova,
Sokolská, J. Husa, Malá
Šafárika, Gyurkovitsa

8 | spravodajstvo

Viac zábavy na Ľadove

Úspech v internetovej súťaži

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.

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.
Poznámka: V prípade nepriaznivého počasia bude požičovňa zatvorená!

CVČ
MAGNET

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

na Medzinárodný deň detí

3.6.2018

v mestskom parku

Program:

•
•
•
•
•

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

Registračný poplatok: 1,- €
(v cene drobné občerstvenie)
Miesto konania:
Mestský park Lučenec

9:3O

Oslava MDD

Spoluorganizátor:
Centrum voľného času
Magnet Lučenec

www.lucenec.sk

Na pôde Fakulty informácií
a informačných technológií STU
v Bratislave sa konala súťažná
konferencia Junior Internet AMAVET 2018. Do finále boli pozvaní vybraní študenti základných
a stredných škôl z celého Slovenska, aby počas dvoch dní obhájili svoje prezentácie v deviatich
súťažných kategóriách s rôznymi témami.
V kategórii Junior BLOG sa
do súťaže prihlásila aj Michaela
Križová, študentka Súkromného Gymnázia v Lučenci so svojím blogom https://cysticka-fibroza5.webnode.sk/, v ktorom píše
o svojom živote, úspechoch a neúspechov v športoch, ktorým sa
venuje. Píše najmä o jej živote
s ťažkou chorobou. Porotu jej
prezentácia veľmi zaujala a Michaela si z Bratislavy priniesla
pohár za 3. miesto. Gratulujeme.

text: Ján Šnúrik

Sovičky na exkurzii
V rámci projektu Technická možnosť konkrétne vidieť maškôlka navštívili deti z MŠ, Ul. nuálnu výrobu drevených okien,
partizánska 273/19 v Lučenci dverí, lavíc... identifikovali na
v stredu 18. apríla 2018 nábytkár- základe priameho pozorovania
sky závod Ekoltech vo Fiľakove. rozdiely medzi výrobnou techExkurzia bola spojená s ukáž- nológiou vo firme a v stolárskej
kou práce v stolárskej výrobnej dielni. Ďakujeme učiteľkám Evke
hale, pozorovali, hodnotili výro- Telekovej, Svetke Hrončekovej
bu nábytku a bytových doplnkov. a riaditeľke MŠ Ivete Lekeňovej
Deti mali možnosť priamo vidieť za zorganizovanie krásnych zánajmodernejšiu výrobnú tech- žitkových exkurzií.
nológiu nábytku. Dňa 27. apríla
2018 sa zúčastnili ďalšej exkurtext: za rodičov S. Zdechovanová
zie, a to stolárskej dielni, Zvolenská cesta, Lučenec, kde mali

1. júna 2018
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Prvé „lastovičky“
z PaSA v Anglicku...

...tak možno nazvať výber žiačok tretieho ročníka, ktoré sa ako
prvé v 150 ročnej histórii školy
zúčastnili dvojtýždňovej stáže
v anglickom meste Gillingham.
Táto stáž predstavovala súčasť
povinnej odbornej pedagogickej
praxe v trvaní jedného mesiaca.
Prax sa realizovala v predškolskom zariadení Happy Bunnies
v troch vekovo rozličných triedach.
12 žiačok a dve sprevádzajúce učiteľky v termíne od 1. do 16.
mája 2018 vycestovali za novými
skúsenosťami a zážitkami, ktorých
vonkoncom nebolo málo. Hlavným cieľom stáže bolo spoznať
anglický systém výchovy a vzdelávania, porovnať ho so slovenským a rozšírili si obzory o nové

prístupy k predprimárnemu vzdelávaniu v zahraničí.
Okrem získania pracovných skúseností v zahraničnom prostredí
mali žiačky možnosť obohatiť si
slovnú zásobu o odbornú terminológiu v anglickom jazyku a cibriť
si každodenné jazykové zručnosti
napríklad počas prehliadky kultúrnych pamiatok Londýna a okolia mestečka Gillingham. Všetky
účastníčky získali medzinárodne
platný certifikát Europass a certifikát o absolvovaní praxe.
text: Katarína Oravcová
foto: Katarína Goodspeed

Návšteva francúzskych
pedagógov

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe.
Poskytuje príležitosti nielen pre
žiakov, ale aj pedagógov absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania
a prípravy vybudovať strategické
partnerstvá s inými organizáciami
a podnikmi na vytvorenie úzkych
väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.
Pedagogickí zamestnanci majú
príležitosť zúčastniť sa na programoch profesijného rozvoja v zahraničí spôsobom „job shadowing“
- pozorovanie v organizácii poskytujúcej vzdelávanie a odbornú prípravu. V rámci programu
Erasmus +, KA 1 v oblasti odborné

vzdelávanie a príprava navštívili v dňoch 23. až 27. apríla 2018
Obchodnú akadémiu v Lučenci
dve učiteľky z Francúzka, z odbornej školy Isabelle Viviani, Lyceé v Epinale. Počas pozorovania
vyučovacích hodín anglického jazyka mali možnosť profesionálne
sa rozvíjať, naučiť sa nové metódy vyučovania, ako aj vytvárať si
medzinárodné vzťahy s učiteľmi
na Obchodnej akadémii v Lučenci. Navštívili aj pamiatky a zaujímavosti mesta Lučenec. Odniesli
si veľa príjemných zážitkov a užitočných informácií.

školy. Naše poďakovanie patrí aj
bývalým kolegom, ktorí si prišli
s nami spolu pripomenúť historické etapy vývoja školy. Tento deň
bol silným impulzom pre ďalšie
roky našej školy.

Poznámka: Fotogalériu si môžete pozrieť na web stránke školy.

text a foto: Kvetoslava Kriváková

Čože je to 60-tka...
Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou na spomienky a stretnutia. Takúto možnosť mala aj Základná škola na Haličskej ceste
č. 7 v Lučenci v stredu 16. mája
2018 v kine Apollo, kde sme spoločne oslávili 60. výročie vzniku
našej školy.
Slávnostnou akadémiou sme si
pripomenuli toto krásne okrúhle
jubileum. Počas dvojhodinového
programu v kine vládla výborná
atmosféra, smiech a spokojnosť.
Šikovnosť našich detí a nadšenie z vydarených čísiel pestrého
programu obecenstvo odmenilo
potleskom. Sem-tam sa objavila sa naša škola dostávala vpred aj
aj slza v očiach rodičov a starých so svojou filozofiou - budovať
rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na školu, do ktorej deti chodia rady.
vystúpenie svojich najbližších. Celý Ďakujeme všetkým sponzorom,
program sa niesol v znamení jed- ktorí prispeli k slávnostnému
notlivých období, počas ktorých priebehu osláv 60. výročia našej

text: Katarína Ondrejková
foto: Gabriela Šagátová
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Po novom je pokladňa kina Apollo otvorená
od stredy do piatku 16.00 do 19.15 hod.
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!

6. a 13.6. 2018 

17:00

APOŠTOL PAVOL (Paul, Apostle
of Christ)
USA – 2018 – 107 min. – 2D –
historický/dráma – slovenské
titulky – uvádza ITA FILM

12

4,50 €

6. a 13.6. 2018 

19:00

DUBČEK
SR – 2018 – 86 min. – 2D – historický/dráma – originál verzia – uvádza FORUM FILM

12

4,50 €

7. - 8. 6. 2018 

17:00

UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
(Ruslan i Ljudmila)
Ukrajina – 2018 – 85 min. – 2D –
animovaný – SLOVENSKÝ DABING
– uvádza CONTINENTAL FILM

5€

7. - 8. 6. 2018 

19:00

VEZMI SI MA KAMOŠ
(Épouse-moi mon pote)

Fran. – 2017 – 92 min. – 2D
– komédia – ČESKÝ DABING –
uvádza BONTON FILM

12

5€
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RIADKOVÁ INZERCIA
- Predám 3-rámikový medomet s príslušenstvom
a iné záhradkárske potreby. 43 21225  PO/55
- Kúpim 2-izbový byt na Rúbanisku. Cena 22
000 eur v hotovosti. 0911 132 113	 PO/56
AKADÉMIA VZDELÁVANIA NOVOHRAD
Vám ponúka
• 7.6. Kurz obsluhy PC- Excel, Powerpoint
• 12.6. Aktuality v DPH s JUDr. Groszovou
• 21.6. Pokladničná agenda v praxi s Ing.
Matisovou
• Zápis do KURZU OPATROVANIA priebežne
• Nemčina pre opatrovateľky
• Jazykové kurzy v skupinách, aj individuálne
Informácie a kontakt: Ulica partizánska č.
17, Lučenec, tel.: 0911 936 120, 0902 930 235,
email: kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk.

PO/60
KURZY ANGLIČTINY - ZÁŽITKOVÉ UČENIE

SUPER PONUKA 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
- 14.30 (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. Tiež hľadáme dobrovoľníkov/tlmočníkov z radov študentov stredných
a vysokých škôl, ktorí by pomohli s organizačným zabezpečením tábora. Záujemcovia 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/61

UČÍTE SA NA HODINE
Akreditovaná medzinárodná jazyková škola s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od
JEDINEČNÁ PONUKA PRE DORASTENCOV.
septembra a októbra 2018 v Lučenci nové kurPonúkame vám jedinečnú príležitosť - Letný
zy angličtiny pre všetky vedomostné úrovne,
anglický
tábor pre dorastencov (od 12 rokov)
deti, mládež, dospelých a firmy, príprava na
pod
vedením
17 lektorov (prevažne stredoškolámaturity a štátnice B2/C2. Po ukončení abkov) z Arizony, USA. Bude prebiehať v priestosolventi získajú Európsky licencovaný certifiroch ZŠ Vajanského v termíne 2. - 6. júla 2018
kát - všeobecná angličtina a Business English
(spolu 5 dní). Zaujímavé aktivity budú zameraplatný v EÚ a USA. Testy, certifikáty a učebný
né na rozvoj konverzácie v angličtine v malých
materiál - zdarma. Učíte sa na hodine (Sedoskupinách. Obed bude zabezpečený v školskej
nova metóda). Lektorka s praxou 33 rokov vo
jedálni. V poobedňajších hodinách budú prevýučbe angličtiny (garantka jazykového vzdebiehať športové aktivity, tvorivé dielne, ako aj
lávania v SR). NOVINKA: DETSKÁ ANGLICspoločenské hry. V prípade dostatočného záKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov,
ujmu bude možnosť naučiť sa základy basevýučba ruského jazyka, kórejčina, japončina.
ballu a zahrať si tento pre nás netypický šport.
Info a prihlášky: Dr. Katarína Tóthová, Účastnícky poplatok 40 € zahŕňa obedy, pitný
PhD., tel.: 0907 825 372, levelaj@gmail.com režim, prenájom priestorov, učebné materiáwww.levelaj.sk, FB: Katarína Liščáková ly. Pre účastníkov nad 13 rokov ponúkame AnTóthová, LEVEL jazyková škola.
PO/59
glický pobytový tábor na Chate Komenského
v Račkovej doline, ktorý bude prebiehať v terZÁJAZD DO EGRU
míne 22. - 28. júla 2018. Účastnícky poplatok
Oznamujeme, že 16. júna 2018 sa uskutoč- je 130 € (ubytovanie s plnou penziou). Doprava
ní zájazd do termálneho a zážitkového kúpa- je možná individuálna alebo zabezpečíme autoliska Eger. Počas zájazdu ešte zavítame do busovú dopravu (+20 €). Záujemcovia o obidva
Údolia krásnych žien, kde bude ochutnávka tábory sa môžu prihlásiť do 5. júla v Mestskom
vín. Doprava je 7,50 eur. Odchod je o 6:00 informačnom centre (tel. 4331513), v Coffeehod. z Lučenca, spred mestského úradu (No- shope 3Pe, e-mailom na inslovakia@stonline.
vohradská ulica). Prihlásiť sa môžete na t.č.: sk alebo na tel.č. 0907 169 875. MZ YMCA, IN
PO/62
0908 525 840 Andrea Krivánsky, 047/43 25 Network Slovakia a BJB Lučenec.
889 Brigita Mihalčáková.		

PO/57

SPOMIENKA
Dňa 17. mája 2018
ZÁJAZD DO BOGÁCSA
uplynuli 3 mesiace,
Oznamujeme, že 23. júna 2018 sa usku- čo nás navždy opustoční zájazd do Bogácsa, do termálneho kú- til manžel, otec, starý
paliska. Doprava je 8 eur. Odchod je o 6:00 otec Mirko Kochan
hod. z Lučenca, spred mestského úradu (No- z Lučenca. Tí, ktorí ste
vohradská ulica). Prihlásiť sa môžete na t.č.: ho poznali, venujte mu
0908 525 840 Andrea Krivánsky, 047/43 25 tichú spomienku. S láskou spomína manžel889 Brigita Mihalčáková.	
PO/58
ka, deti a vnúčatá.
PO/54
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RIADKOVÝ INZERÁT
- Hotel P7, Kármána 22, Lučenec ponúka
prácu chyžnej. Info len seriózne a osobne
od 8:00 do 10:00. 
PO/63

Hojdačky na Nám. republiky
slúžia našim deťom -

NENIČME ICH!

- Predám notebook Lenovo Z50-70 za 249 eur.
0917 742 445

PO/65

Mesto Lučenec vybudovalo na Nám. republiky detské ihrisko, ktoré slúži nielen deťom
nášho mesta. Toto ihrisko pozostáva z hojPOZVÁNKA NA POSEDENIE PRI HUDBE
dačiek - reťazovej, vahadlovej, lezeckej steKlub voľného času KVOK v Lučenci uspo- ny a vežovej zostavy. V priestoroch je tabuľa
riada posedenie pri živej hudbe každý piatok s prevádzkovým poriadkom detského ihriska,
o 17:00, Kolonáda č. 8, Výstavisko, Lučenec. kde okrem iného je uvedený aj vek detí, ktoré
Vstup ZDARMA. O občerstvenie postarané. môžu toto ihrisko využívať. Podmienky poInformácie: Mária Kuttnerová, tel. č. 0908 užívania hojdačiek však dodržiavané nie sú,
918 624.

PO/64
či už z hľadiska veku detí ktoré ich využívajú,
alebo aj z hľadiska zaťaženia, resp. počtu detí,
ktoré sa na nich hojdajú. Z bezpečnostných
dôvodov bolo potrebné už jednu z hojdačiek
demontovať, nakoľko bola poškodená v dôVývozy 240 litrových zberných nádob na sledku preťaženia. Po dodaní náhradnej bude
biologicky rozložiteľný odpad (BRO) budú znovu umiestnená na detské ihrisko.
v mesiacoch jún, júl, august realizované každý týždeň v deň, kedy sa realizuje od rodin- Vytrhli stromčeky,
ných domov aj vývoz zmesového komunálokrasné kríky
neho odpadu.
Mesto Lučenec žiada obyvateľov v rodin- a zničili ďalšie dreviny
ných domoch, aby zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad vykladali v deň vývozu
ráno do 6:30. V prípade, že bude nádoba vyložená neskôr, nemusí byť vyvezená.
Ak ste si k rodinnému domu ešte neprevzali
240 l hnedú zbernú nádobu na biologicky
rozložiteľný odpad, môžete si ju prevziať na
Mestskom úrade v Lučenci - oddelení dopravy a životného prostredia, 2. poschodie,
č. dverí 320 u J. Fekiačovej, resp. po telefonickom dohovore na tel. čísle 047/4307211.

BRO vykladajte v deň
vývozu, ráno do 6:30

text: Jarmila Fekiačová

Opäť vydarený výlet
do maďarskej obce Hollókő
Iste ste už počuli o maďarskej obci Hollókő
(doslovný preklad Havrania skala), ktorá sa
nachádza v Novohradskej župe, asi 50 km od
Lučenca. Napriek tomu, že má len niečo vyše
tristo obyvateľov, je známa na celom svete
ako prvá tradičná maďarská dedina, zapísaná v roku 1987 do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Keď sa priblížite k obci, už z diaľky vidíte týčiaci sa hrad z 13. storočia. Aj stará časť obce
si zachovala pôvodný ráz, pričom je stále živá,
obyvateľov môžete navštíviť v ich dvoroch, v ktorých naozaj žijú a pracujú. Nejedná sa teda o
skanzen. Hollókő navštívi ročne asi 80 tisíc ľudí
zo všetkých kútov sveta. Možno si tu pozrieť
múzeum bábik v ľudových krojoch, hrnčiarske
a kováčske dielne, výrobu syrov, ale možno sa
priučiť aj tradičným remeslám a zvyklostiam.

Organizuje sa tu napríklad folklórny festival
Palócov - maďarskej etnickej skupiny s jedinečným nárečím a bohatými krojmi, nehovoriac
o tom, že v samotnom Hollókő žije aj pár príslušníkov slovenskej menšiny...
Toto všetko sme mali zažiť vlastným srdcom
v sobotu 5. mája 2018. Okresné centrum ZO
Slovenského zväzu telesne postihnutých v Lučenci pripravilo túto akciu ako jedno z mnohých podujatí na tento rok a treba povedať, že
sa veľmi vydarila. Išlo sa síce trochu dlhšou
trasou cez Salgótarján, aby sme sa naraňajkovali na známej tržnici, no naspäť sme volili už
kratšiu trasu cez Kalondu. Mali sme šťastie aj
s počasím, celý čas nás hrialo nádherné slniečko. Plní nezabudnuteľných zážitkov z poznania nového, z utužovania medziľudských vzťahov, sme sa pred šiestou večer vrátili domov.
Veľké poďakovanie patrí Lydke Vargovej, ktorá
nášmu celodennému výletu úspešne „šéfovala“.
text: Barbora Pupalová

Týmto žiadame rodičov detí, ktoré ihrisko
využívajú, aby dozerali na používanie detského ihriska v súlade s prevádzkovým poriadkom. Tento priestor bude aj naďalej monitorovaný kamerovým systémom mesta Lučenec.
text a foto: Mestská polícia Lučenec

O nepríjemnej skutočnosti , ktorá sa stala
obyvateľom mesta len pred nedávnom, sa rozhodli informovať verejnosť dve naše čitateľky
Mestských novín.
„V sobotňajšie ráno, 26. mája medzi 2:30
a 3:00 hodinou boli vo dvore obytného domu
oproti hotela Pelikán spozorovaní dvaja mladíci v kapucniach a krátkych nohaviciach. Na
tom by nebolo nič zvláštne, keby neničili naše
stromčeky a okrasné kríky. Zo zeme vytrhli
desať zasadených stromčekov (smrečky, javor
červenolistý, javor zeleno-žltolistý, tuje, ibišteky). A tie dreviny, ktoré nevládali vytiahnuť
zo zeme (sedem kusov), zničili tým, že ich dolámali,“ povedala nahnevaná obyvateľka Addyho ulice Mária Fabianová.
Ženy zo spomínaného obytného domu majú
plnú hlavu smútku, nakoľko sa v tejto lokalite
mesta starajú o krásne vysadený dvor. „Nás
to mrzí, keď my stromčeky sadíme, polievame
ich a potom prídu takí, ktorí vôbec nepriložili
ruku k dielu a za malú chvíľu všetko zničia. Boli
asi vyrušení, no aj tak sa po vytrhané dreviny
vrátili,“ pokračovala Anna Dojčiarová. Podľa ich informácií, táto skutočnosť bola ihneď
nahlásená Mestskej polícii v Lučenci, no vyslaná policajná hliadka už nespratníkov, zlodejov nechytila.
Ani takáto drzá udalosť obyvateľov obytného domu neodradí od toho, aby vysádzali
viac zelene a tým si zlepšovali okolité životné prostredie. V závere nášho stretnutia nám
však nezabudli tlmočiť, že by chceli požiadať
mestskú políciu, aby v tejto lokalite zvýšila
kontrolnú činnosť nielen kvôli takýmto zlodejom, ale kvôli vodičom parkujúcich áut na
trávniku, ktorý postupne ničia!
text: Ján Šnúrik
foto: Anna Dojčiarová
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Peter Sagan ocenil umenie
mladých Lučenčanov

Pre lučenecký klub NovoCK
Trial malo druhé kolo Detskej
Tour Petra Sagana, ktoré sa konalo v Nitre neopakovateľnú príchuť.
Jeho úspešní členovia sa v nedeľu
22. apríla 2018 po pretekoch stretli
s Petrom Saganom. „Peťo sa na
pretekoch objavil ako predjazdec
malých cyklistov. Okamžite vypuklo masové šialenstvo. Mladí i starí
sa s ním fotili, rozprávali a chceli
autogramy. No a po autogramiáde
nás pozvali do súkromných priestorov, kde nás privítal viacnásobný
majster sveta v cyklistike,“ povedal tréner z NovoCK Trial Štefan
Nagy. Podľa jeho ďalších slov, Peter
ocenil prácu s mladými talentami
a keď uvidel ich trialové bicykle,

Mestská liga
v malom futbale
YOUNG BOYS - HEY TAXI 5:1 (2:1)

Góly: Filip Kubík 3, Adam Kulich, Ivan Janák - Martin Rác.
TSV 1995 - KERAM 8:4 (3:2)

Góly: Róbert Rubint 3, Norbert
Adamovič 3, Peter Csaba, Tomáš
Dobrocký - Ondrej Berky 2, Roman Prepelica 2.
OFK TOČNICA - HORNETS 2:1 (1:0)

Góly: Dominik Badinka 2 - Radoslav Malček. ŽK: Patrik Sivok.
THE SECRET - TANTRUM 10:2 (5:0)

Góly: Branislav Adam 2, Lukáš Adam 2, Miroslôav Bartoška 2, František Oračko 2, Matej
Botoš, Matej Vysočan - Ladislav
Dorók, Dušan Vojtek.
TUBORG - VOĽNO

hneď zavelil, aby mu chalani niečo predviedli. „Naši mladíci mu
rovnako bezprostredne povedali,
aby si ľahol na zem a ukázali mu,
čo vedia. Peťo sa v úlohe rekvizity
bavil a chalanom ich triky trochu
zámerne komplikoval. Nikomu sa
ale, našťastie, nič nestalo.
„Takéto stretnutie dokáže ľudí
oddaných cyklistike neskutočne
nabiť energiou. Presne to sa stalo aj nám. Sme Peťovi Zánickému
i Peťovi Saganovi veľmi vďační,“
dodal Štefan Nagy.

POZVÁNKA

Výstup do Vysokých Tatier
V rámci projektu Pre zdravší Lučenec vás mesto Lučenec a OZ Novohrad pozývajú na vysokohorskú
turistiku na trase Tatranská Kotlina - Šumivý prameň - chata Plesnivec - Veľké Biele pleso - Zelené
pleso, Chata pri Zelenom plese rázc. Šalviový prameň - pod Šalviovým prameňom - Biela voda. Je
to túra pre náročnejších turistov
s prevýšením 855 m. Pre menej náročnejších je pripravená Bachledova dolina - Chodník korunami stromov. Akcia sa uskutoční 16. júna
(sobota) s odchodom o 6.00 hod.
spred Mestského úradu v Lučenci. Odchod z Bachledovej doliny je
o 17.00 hod., následne zo zastávky Biela Voda. Príchod do Lučenca je cca o 21.00 hod. Odporúčame zdravotné poistenie, vreckové
a dobré turistické oblečenie do každého počasia.

text: Monika Nagyová

Majstrovstvá Slovenska mládeže
2018 – vzduchové zbrane

text: Ján Šnúrik
foto: NovoCK Trial Lučenec

TABUĽKA
1. Young Boys 15 12 1 2 123:37  25
2. Keram
16 11 2 3 129:41  24
3. TSV 1995 15 11 1 3 106:57  23
4. Tuborg
15 8 2 5 66:67  18
5. Hornets
15 7 1 7 97:77  15
6. OFK Točnica 15 7 1 7 70:59  15
7. Hey Taxi
15 4 1 10 36:79  9
8. The Secret 15 3 0 12 50:141  6
9. Tantrum
15 0 1 14 21:140  1

„Po minuloročných úspešných akciách, aj tohto roku chcem pozvať
náročnejších aj menej náročných
turistov do najkrajšieho prostredia Vysokých Tatier. Bol by som
rád, keby túto možnosť využili aj
takí turisti, ktorí ešte vo Vysokých
Tatrách neboli a nepoznajú brány
a úskalia našich veľhôr. Teším sa na
vašu účasť,“ povedal viceprimátor
Pavol Baculík.
Podmienky účasti: Záujemcovia
sa môžu prihlásiť od 1. do 12. júna
v Mestskom informačnom centre (radnica), Ulica Dr. Herza č. 1,
prípadne na tel. čísle: 047/43 315
13. Vstupné na Chodník korunami
stromov Bachledka si každý účastník platí podľa platného cenníka.
Maximálny počet zúčastnených
turistov je 100.

V priestoroch Základnej školy s materskou školou Svätý Peter sa v apríli konali Majstrovstvá
SR mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní. Podujatie organizovalo Ministerstvo školstva, vedy,
BUDÚCI PROGRAM
výskumu a športu SR, v spoluprá18. KOLO 3.6.2018
ci so Slovenským streleckým zväThe Secret - Hey Taxi (Horzom a Krajským streleckým zvänets), TSV 1995 - Hornets (Hey
zom Nitra.
Taxi), Young Boys - OFK Točnica
V rámci kvalifikačných pretekov
(Tuborg), Tantrum - Tuborg (OFK
si účasť na Majstrovstvách SR vyTočnica), Keram - voľno.
bojovalo 8 športovcov streleckého
klubu Kriváň. Nováčik klubu Ema
Fungáčová
(foto) z Lučenca získala
text: Marian Šulek
nomináciu
v
disciplíne 40 výstrelov
foto: Young Boys
v leže (ISSF 40). Cieľom mladých

reprezentantov bolo podať kvalitný
výkon a získať čo najlepšie umiestnenie na uvedenom podujatí.
V kategórii dievčat do 14 rokov
sme s napätím sledovali výkony našich reprezentantov až do ukončenia zmeny. Nakoniec Ema získala
krásnu bronzovú medailu. Úspešné
ukončenie na Majstrovstvách SR
ešte uzatvorili víťazstvom práve nováčikovia v súťaži družstiev dievčat
do 14 rokov Ema Fungáčová, Alica
Poljovková a Nina Mičianiková. Za
úspechom treba vidieť nielen tvrdú prácu našich športovcov, ale aj
prácu trénera Pavla Záchenského, či trpezlivosť a čas ich rodičov.
„Treba poďakovať hlavne Radovi Sojkovi, ktorý stojí za tým, že sa
Ema nadchla pre tento šport práve
v CVČ Lučenec. Trocha nás mrzí, že
najbližší klub je až v Kriváni, možno by bolo dobré, keby sa v tomto
smere začalo niečo vážnejšie rodiť
aj v našom meste“, povedal hrdý
otec Slavomír Fungáč.

text: Peter Kollár
foto: Slavomír Fungáč
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Klub sa napokon rozhodol využiť
miestenku do Eurovia SBL

Michal Matala s primátorkou
mesta A. Pivkovou oceňujú
J. Griffina.

Po ročnej prestávke sa mesto
Lučenec vracia na basketbalovú
mapu Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy. Opäť ako víťaz
prvoligovej súťaže, ale už pod
hlavičkou BKM. Aká bola cesta späť, aké sú ambície, to nám
prezradil v rozhovore prezident
klubu Michal Matala.
Po ročnom pôsobení MBK
Lučenec v najvyššej slovenskej
basketbalovej lige začali všetky povinnosti pre novozaložený
BKM Lučenec od bodu nula. Hráčsky káder bývalého klubu sa rozpŕchol v rámci Slovenska a nové
pôsobiská si našli aj niektorí členovia realizačného tímu. Nemenej dôležitým faktorom bolo, že si
novozaložený BKM rýchlo získal
na svoju stranu priazeň fanúšikov.
S ich veľkou pomocou sa sezóna
pre Lučenec odštartovala v prvoligovej súťaži. V nej najskôr
z druhého miesta v skupine východ postúpili do nadstavby, kde
už boli suverénom. Skupinu o prvé
až šieste miesto totiž ovládli s bilanciou deviatich víťazstiev a len
jedinej prehry. „Keď nečakane
skončil predchádzajúci klub, bolo
cítiť, že fanúšikovia sú sklamaní
a chýba im liga. Pokiaľ ide o nový
subjekt, reakcie na jeho založenie
boli väčšinou pozitívne a myslím si,
že sme si postupne získali dôveru
a podporu väčšiny fanúšikov. Lučenec hral za posledných 20 rokov
niekoľkokrát 1. ligu, ale myslím si,
že na prvoligových zápasoch nikdy
nebola takáto vysoká návštevnosť.

pomýšľať na postup medzi slovenskú elitu. Tento fakt umocnilo prvé miesto v nadstavbe, no
na zvládnutie rozhodujúceho kroku bolo potrebné ešte triumfovať
na záverečnom Final Four turnaji,
ktorý sa uskutočnil práve v Lučenci. „Mysleli sme na to od začiatku,
ale reálne sme začali pomýšľať na
ligu po postupe do nadstavby. Tlak
bol určite, boli sme najväčším favoritom (poz. Final Four) a každý
od nás očakával postup. Systém
nebol pre nás spravodlivý, keďže
jedna prehra mohla zmariť celé
naše úsilie. Našťastie, všetko dobre dopadlo,“ pokračoval prezident
BKM. Lučenec suverénne zvládol
najťažší krok, vo Final Four zdolal
Štart Bratislava 111:54 a vo finále
Banskú Bystricu 91:59.

NA BASKETBALOVEJ MAPE
Prispeli k tomu nielen dobré výsledEUROVIA SBL OPÄŤ
ky, ale najmä atraktívna hra, ktoPRIBUDNE KLUB Z LUČENCA
rú mužstvo po návrate Krunoslava
Klub sa napokon rozhodol vyKrajnoviča do Lučenca predvádzalo. Úprimne, nečakali sme až takú užiť miestenku, ktorú celkovým
vysokú návštevnosť, ani také suve- triumfom získal, a po ročnej prerénne víťazstvá. Kľúčovým fakto- stávke opäť uvidíme mesto Lučerom bola výborná tímová chémia nec na basketbalovej mape Euroa skvelá práca celého realizačné- via SBL. S akým hráčskym kádrom
ho tímu. Myslím si, že všetci hrá- a ambíciami chce ísť značka BKM
či vytvorili skvelú partiu na čele s medzi slovenskú elitu? „Boli by
naším kapitánom Simeonom Jac- sme radi, keby realizačný tím pokuliakom, ktorý si vzorne plnil svo- kračoval v rovnakom zložení. Poje povinnosti na ihrisku a aj mimo kiaľ ide o hráčsky káder, gro by
neho, a to niekedy aj za cenu svoj- mali tvoriť hráči, ktorí vybojovali
ho zdravia. Bola to doslova jeho postup. Určite káder aj posilníme.
životná sezóna. Pokiaľ ide o reali- Všetko je otázkou ďalších rokovazačný tím, výbornú prácu odviedli ní. V budúcej sezóne budeme mať
pán Krajnovič, náš fyzioterapeut zrejme jedno z najmladších družpán Sebestyen a všetko zastrešo- stiev, ktoré sa zúčastnia ligy. Gro
val Roman Grenda, ktorý pomáhal mužstva budú tvoriť hráči, ktorí
klubu vo všetkých smeroch,“ po- majú minimum, respektíve žiadne skúsenosti so slovenskou basvedal Michal Matala.
Dosahované výsledky nazna- ketbalovou ligou. Z tohto dôvodu
čovali, že by klub reálne mohol nebudeme na hráčov a realizačný
POZVÁNKA NA BASKETBAL

Basketbalový klub CEMERA Pelikán Lučenec
vás srdečne pozýva na 23. ročník
medzinárodného basketbalového
turnaja mužov Turnaj „6“ 2018.
PODMIENKY ÚČASTI:
- veková hranica na turnaji je stanovená
na minimálne 15 rokov
- každý hráč môže hrať len za jedno mužstvo
- družstvo musí mať jednotný úbor (dres) s číslami
- každé družstvo pri prezentácii zaplatí účastnícky
poplatok vo výške 20 eur.

tím vyvíjať tlak ohľadne konkrétneho výkonnostného cieľa. Chceli
by sme vidieť, aby chlapci v tréningu a na zápasoch ukazovali maximum, že si zaslúžia extraligu a budú
pokračovať v trende z tejto sezóny.
Pokiaľ ide o zázemie klubu, naším
cieľom je stabilizovať klub a rozvíjať ho po všetkých stránkach, aby
mohol byť stabilným účastníkom
najvyššej slovenskej súťaže,“ vyhlásil Matala.
NECHCÚ PODĽAHNÚŤ
EUFÓRII Z POSTUPU
Samozrejme, okrem témy zloženia tímu sa pre klub výrazne
navýši aj objem roboty. Ako sú na
to zástupcovia klubu pripravení?
„Tohto sú si všetci v klube vedomí,
preto sme na SBL začali pracovať
ešte pred Final Four. Už v priebehu
marca sme začali oslovovať doterajších sponzorov, ako aj vedenie
mesta Lučenec. Všetci nám prisľúbili pomoc. Zároveň sme začali získavať aj nových sponzorov do ďalšej
sezóny a oslovili sme potencionálne
posily. Taktiež by sme chceli rozšíriť funkcionárske zázemie klubu.
Získať ďalších ľudí, ktorí by prispeli k lepšiemu chodu klubu. Určite
sme nepodľahli eufórii z postupu.
Uvedomujeme si, že na to, aby sme
mohli konkurovať mužstvám v extralige, budeme musieť všetci vyvinúť oveľa väčšie úsilie ako doteraz
a čaká nás ešte veľa práce. Dúfam,
že to všetci zvládneme, nesklameme našich verných fanúšikov a budeme obohatením SBL,“ dodal na
záver prezident Matala.
text: www.basketliga.sk
a Ján Šnúrik
foto: Ján Šnúrik

Termín turnaja: 16. júna od 8:00, Arena,
Nám. artézskych prameňov.
Účastníci turnaja: BK Cemera Pelikán A,
BK Ekoltech Krokodíl, BK Ružoví panteri
(Maďarsko), BK Devils.
Exhibičný zápas žien: BK Karči Pelikán, SNKK
Salgótarján (Maďarsko).
Organizátor turnaja si vyhradzuje právo zmien
na zabezpečenie plynulého priebehu turnaja.
Tešíme sa na stretnutie s vami a prajeme vám
príjemný športový zážitok.
Kontaktná osoba a text: Karol Kadlubek

14 | šport
Tipos III. LIGA Stred

30.5.2018 (predohrávka)
TEPLIČKA NAD VÁHOM
- LUČENEC 2:1 (2:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Iboš
(56. Ilič), Vilhan, Bíreš, Schvantner (33. Dedinský), - Savič, Višič
(86. Hajduk), Tannhauser, Kováč
- Rác, Mészáros. Góly: 1. Kapusniak, 10. Líška - 89. Savič. ŽK: Pleva, Zajac - Grujičič, Višič, Kováč,
Ilič. Rozhodovali: Foltán, Labuda, Králik. Divákov: 100.
TABUĽKA
1. Banská Bystrica 27 19 6 2 53:17  63
2. Rim. Sobota 27 16 4 7 75:37 52
3. Kalinovo
27 15 1 11 43:32 46
4. Lipt. Hrádok 27 14 4 9 53:43 46
5. Lučenec
27 14 3 10 45:33 45
6. Námestovo
27 11 8 8 45:32  41
7. Lipt. Štiavnica 27 12 5 10 32:40  41
8. Martin
27 11 7 9 50:36 40
9. Čadca
27 11 5 11 45:42 38
10. Žarnovica
27 11 5 11 31:40 38
11. Oravské Veselé 27 11 4 12 29:28  37
12. Krásno
27 9 5 13 34:43 32
13. Teplička
27 8 6 13 37:45 30
14. Fiľakovo
15. Nová Baňa
16. Detva

27 9 2 16 31:54 29
27 5 4 18 33:65  19
27 4 3 20 28:77  15

BUDÚCI PROGRAM
3.6.2018 o 17:00:
DETVA - LUČENEC
10.6.2018 o 17:00:
LUČENEC - NOVÁ BAŇA
26.5.2018
LUČENEC - RIMAVSKÁ
SOBOTA 1:1 (1:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Bíreš, Pipíška, Schvantner
- Savič, Višič, Pavlovič (86. Ilič),

Mimel Lučenec odvrátil
aj druhý mečbal!

Krásny pohár za titul v Slo- pocit. Vyhrali sme pred fantasticvenskej futsalovej lige priniesli kým hľadiskom. Víťazstvom sme
funkcionári futsalového zväzu docielili, že posledný zápas o titul
Schvantner (v oranžovom)
do Lučenca zbytočne už dvakrát. môžeme odohrať v Bratislave, čo
v sklze vybojoval loptu, ktorá sa
Mimel v dráme (23.5.) zvládol aj bolo naším cieľom. Z 0:2 sme dodostala k Višičovi a ten v zápase
poslednú domácu ťažkú prekáž- cielili remízu 2:2.“
s Rimavskou Sobotou skóroval.
ku. Po enormnom úsilí všetkých
Tretí zápas play-off, 23.5.2018
Tannhauser - Kulich, Kováč. Ri- hráčov na palubovke, hnaných
ŠK SLOVAN BA - MIMEL
mavská Sobota: Prošovský - 1300 divákmi, Lučenčania vyLUČENEC 2:2 (1:1)
Zvara, Hrnčiar, Fajčík (46. Jass), hrali nad Slovanom Bratislava
2:1.
Vynútili
si
tak
posledný
záĽupták - Uličný (64. Kočijaševič),
- 3:4 NA POKUTOVÉ KOPY
Kalmár, Petrán, Jankovič - Var- pas, v ktorom sa rozhodne, kto
Mimel: Oberman, Klema - Viana,
gic, Vasilko. Góly: 16. Višič - 76. bude slovenským futsalovým Brunovský, Kočiš, Hricov, Sobral,
Ľupták. ŽK: Pipíška, Višič, Tan- šampiónom.
Melo, Ferreira, Fehérvári, Csanhauser, Kováč - Hrnčiar, Ľupba, Petík, Steinwandter. Góly:
Štvrtý zápas play-off, 23.5.2018
ták, Jankovič, Vargic. Rozho20. Belaník 42. Kozár - 13. Fehédovali: Ľupták, Perexta, Šupej.
MIMEL LUČENEC - ŠK SLOVAN rvári, 45. Melo. ŽK: Péchy - FerDivákov: 550.
reira. Rozhodovali: Belavý, Ježík,
BRATISLAVA 2:1 (1:1)
Matula.
Divákov: 800.
Mimel: Oberman (Klema) Csaba Tóth (tréner, MŠK NoStav
série:
2:1 pre Slovan BA.
Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov,
vohrad Lučenec): „Deľba bodov je
Marián
Berky
(tréner, Mimel
Sobral, Melo, Ferreira, Fehérvári,
spravodlivá. Chlapci splnili taktické
Lučenec):
„Ja
som
mojim hráčom
Csaba, Kuhajdík, Petík, Steinwanpokyny, na ktorých sme sa dohodli
veril,
pretože
to
bola
naša posledná
dter. ŠK Slovan: Karpiak (Brnpred zápasom. Prvý polčas bol výšanca,
ako
ostať
v
hre
o titul. Chcediar) - Solano, Haľko, Kyjovský,
borný, no druhý sme už nezvládli.
li
sme
hrať
efektívne.
Vytiahli
sme
Rischer, Péchy, Genčúr, Belaník,
Ja nás veľmi málo. Niektorí hráči
vyššie
obranu,
mali
sme
zopár
šanRick, Rafaj, Kozár, Zdráhal. Góly:
sú stále zranení a dorastenci ešte
cí.
Škoda,
že
sme
ich
nepremeni20. Viana, 37. Melo - 18. Rick. Dinemajú toľko skúseností. Keby sme
vákov: 1300. Rozhodovali: Peško, li. Aj Slovan hral veľmi dobre. Veď
mali trochu viac šťastia a boli by
Bohun, Polomský. Divákov: 1300 má v tíme mnoho reprezentantov,
sme lepší v zakončení, mohli sme
ktorých našťastie poznáme.“
(vypredané)!
vyhrať. Keď som mužstvo prebral,
Druhý zápas play-off, 18.5.2018
STAV SÉRIE: 2:2.
nedalo sa už nič robiť. Ak budúci
Richard
Oberman
(brankár,
súťažný ročník chceme hrať o špicu
MIMEL LUČENEC - ŠK SLOVAN
tabuľky, tak cez leto musíme popra- Mimel Lučenec): „Je to fantasticBRATISLAVA 2:3 (0:1)
covať a získať do Lučenca 5-6 no- ký pocit, no stále nám chýba ešte
MIMEL: Oberman (Klema, Mivých hráčov. Bude síce málo času, jeden povestný krôčik. Dnes sme
kuš) - Viana, Brunovský, Kočiš,
sa od úvodu nechali zatlačiť na
no musíme to zvládnuť.“
Hricov, Sobral, Melo, Ferreivlastnú polovicu. Súper mal viac
ra, Fehérvári, Csaba, Kuhajdík,
19.5.2018
šancí. Viackrát ma trafili, no aj
Petík. Góly: 25. Belaník (vlastso šťastím som neinkasoval. Naši
ČADCA - LUČENEC 2:1 (2:1)
ný), 37. Melo - 3. Rafaj, 29. BeMŠK Novohrad: Grujičič - Iboš, chlapci „makali“, bojovali, behali
laník, 34. Haľko. ŽK: Brunovský,
Vilhan, Pipíška, Dedinský - Savič, presne tak, ako to má byť vo fináMelo - Zdráhal, Maroši. Divákov:
Višič, Hajduk (66. Pavlovič), Tan- le. Ideme ďalej. Zregenerujeme sa
1 200. Rozhodovali: Peško, Benhauser - Ilič, Kulich. Góly: 18. a pripravíme sa na záverečný pialavý, Polomský.
Šebík, 42. Tlelka (PK) - 35. Višič. ty zápas. Budeme bojovať do poStav série: 2:0 pre Slovan BA.
ŽK: Kormaňák - Dedinský. Roz- sledných síl.“
hodovali: Horný, Krahulec, Tůma.
Marián Berky (tréner, Mimel
stranu pripravil: Ján Šnúrik
Divákov: 100.
Lučenec): „Dnes mám neuveriteľný

1. júna 2018
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www.lucenec.sk
DOM MATICE
SLOVENSKEJ

NOVOHRADSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO

MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR OZVENA

more
chassidic songs

VÁS POZÝVA NA

SLÁVNOSTNÝ
KONCERT
17:OO
15. 6.2018

pri príležitosti 85. výročia
založenia zboru

ďalšie chasidské piesne
baruch myers : boris lenko : jozef lupták : miloš valent
piano, voice : klavír, spev

accordion : akordeón

cello : violončelo

violin, viola : husle, viola

24. 6. 2018
synagóga lučenec : 18.00
nedeľa :

www.lucenec.sk
adresa:
Adyho 69/7, Lučenec

Vstupné dobrovoľné.

www.konvergencie.sk

vstupné : 5 €

facebook.com/synagogalucenec

predpredaj : MIC Lučenec
kultura.lucenec.sk

koncerty z verejných zdrojov
podporil
fond na podporu umenia

OZ
NOVOHRAD

VÁ S
P O Z Ý VA

Športový areál
vnútroblok Osloboditeľov

16:OO

Veselé
ihrisko

30.6.2018

2018

- Streetballová súťaž
V sobotu 2. júna pozývame všetkých priaznivcov
starých i nových motoriek do Haliče a Lučenca na
13. ročník Haličskej motorkárne - jediného európskeho stretnutia
starých a nových motoriek bez rozdielu veku, značky a objemu.
Začiatok je o 9.00 v Haliči. Patrónom podujatia je slovenský motocyklový
pretekár Ivan Jakeš. Čaká vás bohatý kultúrny program nielen v Haliči,
ale aj od 14.00 do 15.00 v Lučenci na Námestí republiky. Tešíme sa na vás!

2.6.2018
9.00 - prezentácia a prehliadka motoriek,
súťaže pre motorkárov, pečený býk
14.00 - 15.00 výjazd do Lučenca + program

Program:
• vyhodnotenie „Do práce na bicykli“
• maľovanie na tvár (CVČ)
• hudobná skupina
• tanečné vystúpenie detí
• Mary Kay líčenie
• guľáš
Basketbalová hra so systémom 3+1
I. kategória: 5. – 7. ročníky zákl. škôl
II. kategória: 8. – 9. ročníky zákl. škôl
III. kategória: stredné školy a učilištia
IV. kategória: dospelí bez obm. veku

www.lucenec.sk
Začiatok I. a II. kategórie o 16.00 hod.
a III. a IV. kategórie o 17.00 hod.
Registrácia do 26. júna 2018
osobne: v budove MsÚ – č. dverí 147
e-mail: jozefa.snurikova@lucenec.sk
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29.6.2018

21:00

VEĽKÝ ORCHESTER, ZBOR, SÓLISTI, A TO VŠETKO „NAŽIVO“!

OPERA pod holým nebom v Lučenci
Giuseppe Verdi

La Traviata

Stanislav Štepka

BESAME
MUCHO
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

ŠTÁTNA OPERA
V BANSKEJ BYSTRICI

AMFITEÁTER
v mestskom parku
v Lučenci
Vstupné: 13,- Eur
www.kultúra.lucenec.sk
MIC Lučenec, Pokladňa kina APOLLO

