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Deň detí


v ríši remesiel

Mesto Lučenec v spolupráci s Centrom voľného času Magnet
Lučenec zorganizovalo 3. júna tradičné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Oslavu v lučeneckom mestskom parku. Cesty parku nás zaviedli do rozprávkovej krajiny Magnetkovo, v ktorej sa objavili postavičky predvádzajúce staré remeslá.
„Na našom stanovišti máme kominárikov. Je to remeslo, ktoré
deti nepoznajú a snažíme sa im
to pripomenúť. Máme improvizované domčeky, dymovodné rúry
a štetky do komína, ktoré sú originálne. Deti majú len jednu úlohu, vyskúšať ako sa niekedy čistil
komín,“ prezradil vychovávateľ
modelári, predstavili sa rozpráv- Europe Direct Lučenec a všetkým
z CVČ Magnet Radovan Sojka.
koví maskoti, pre malých návštev- sponzorom, ktorí prispeli zaujímaNa pódiu vystúpila Šaška Bašníkov boli pripravené výtvarné vými cenami do tomboly.
ka, kapela CZUŠ Sv. Jána Bosca
tvorivé dielne, maľovanie na tvár
z Lučenca, Divadlo pod balkónom
a mnoho iných atrakcií. Na záver
POZNÁMKA
z Banskej Bystrice s rozprávkou
sa deti mohli vyšantiť na penovej
Fotky z MDD nájdete na FB:
Zlatovláska, mažoretky.
párty pre deti v réžii dobrovoľných Mesto Lučenec a na www.luceOkrem toho organizátori pohasičov mesta Lučenec.
nec.sk
núkli deťom v rámci sprievodných
Na podujatí sa zúčastnilo viac ako
akcií bike trial show v podaní bra600 zaregistrovaných detí. Organitext a foto: Monika Nagyová
tov Nagyovcov z NovoCK Trial
zátori ďakujú Informačnému centru
Lučenec, svoju zručnosť ukázali
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Tohtoročnou prioritou
mesta Lučenec sú aj
cyklistické chodníčky

Pokračovanie úprav spevnených
plôch v mestskom parku

Mesto Lučenec po revitalizácii ktoré budú osádzané v najbližspevnených plôch okolo centrál- šom období.
Pokračovanie z Mestských novín č. 11
neho altánku a zhotovení malého
Mesto Lučenec okrem vyššie
okruhu chodníka pokračovalo v re- uvedeného a zabezpečovania praV rámci dlhodobej stratégie v Novohradskom regióne rieši cykalizácii 2. etapy stavby „Úprava videlnej údržby mestského parku
listickú dopravu na tejto trase mesto Lučenec spolu s obcami Michodníka v mestskom parku (in- (kosenie, výsadba kvetín a strokušovce, Rapovce.
line dráha) Lučenec“. V rámci tej- mov, úprava zelene, zabezpečovaTRASA A
to etapy bol zhotovený tzv. stredný nie čistoty v parku a pod.) plánuŽelezničná stanica - po jestvuokruh a časť veľkého okruhu. Jed- je aj naďalej revitalizovať mestský
ŽELEZNIČNÁ STANICA LUČENEC
júcich mestských komunikáciách
nalo sa o úsek od centrálneho al- park. V tomto roku sú naplánovaÚSEK A
v dopravnom koridore, ale aj na
tánku až po kvetinovú skalku. Boli né ešte rôzne aktivity, ktoré budú
samostatnom cyklistickom páse
realizované práce ako: podklado- mať pozitívny prínos na zatraktívosadenom v teréne. Cyklistická
vé vrstvy chodníka, do betónového nenie celého priestoru.
ÚSEK B
cestička prechádza pozdĺž Priemylôžka boli osadené nové parkové
Jednou z takýchto aktivít bude
selnej zóny až po hranicu katastra
obrubníky, následne sa zabezpečila aj realizácia zhotovenia tematickéLučenec - Mikušovce. Predstavuje
pokládka asfaltového krytu v plo- ho zábavného parku v priestoroch
dĺžku 4462 m s predpokladanou
ÚSEK C
che cca 600 m2 a terénne úpravy. bývalého detského ihriska, resp.
sumou 1 165 410,15 eur s DPH.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci tzv. strandu. O uvedenej stavbe
3.
na predmetnú stavbu vyčlenilo v prinesieme informácie v niektoTRASA B
rozpočte finančné prostriedky vo rom z ďalších vydaní dvojtýždenOd hranice katastra Lučenec cez výške 41 000 eur. V rámci revitali- níka Mestské noviny.
kataster Mikušovce. Prechádza cez zovania sa ešte vytvorili tri plochy
text: Monika Nagyová
obec Mikušovce a pokračuje v te- na umiestnenie nových lavičiek,
CYKLOCESTA LUČENEC
réne okrajom poľa. V závere trasy
- RAPOVCE
pokračuje po ochrannom vale Ipľa
Cyklistická cestička je súčas- vedľa chránenej Volavčej kolónie
ťou plánovaných cyklistických po hranicu katastra Mikušovce Organizátori cyklobusu s partnermi projektu: Banskobystrictrás na území Novohradského Rapovce. Predstavuje dĺžku 2743 m ký samosprávny kraj, mesto Lučenec, OCR Turistický Novohrad
regiónu. Je navrhnutá tak, že
s predpokladanou sumou 419 a Podpoľanie, Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s., v mebude plniť dopravnú a rekreač- 550,84 eur s DPH.
siacoch jún - júl - august 2018 opäť otvárajú pre cykloturistov dve
nú funkciu pre miestnych obyvatrasy. Každú sobotu, nedeľu od 30. júna do 26. augusta bude preteľov a pre návštevníkov regiónu.
mávať špeciálny cyklobus, ktorý odvezie cestujúcich s bicyklami
TRASA C
Pri návrhu cyklistickej cestičky
Cyklistická cestička nastupuje z Lučenca na dvoch trasách.
boli rešpektované zásady ucele- od hranice katastra Mikušovce
LUČENEC - VIDINÁ LUČENEC - HALIČ nosti cyklistických trás, spojenie cez kataster Rapovce. Vedie po
zdrojov a cieľov a jej atraktivít. zemnom ochrannom vale Ipľa.
LOVINOBAŇA - MÝTNA
STARÁ HALIČ - TUHÁR Cyklistická cestička v meste Luče- Okrajom poľa vedľa cesty II/594
- LÁTKY PRAŠIVÁ
POLICHNO - ÁBELOVÁ
nec prepojí obytné územie priľahlé pokračuje až do obce Rapovce.
Odchody sú od 30. júna (kažOdchody sú od 1. júla (každú
inštitúcie a zabezpečí sprístupneV obci Rapovce končí na križo- dú sobotu) podľa cestovného nedeľu) podľa cestovného ponie Priemyselnej zóny JUH a Prie- vatke ciest II/594 smer Ipolytarnóc
poriadku prepravcu Slovenskej riadku prepravcu Slovenskej aumyselného parku (prístup k najväč- (Maďarsko) a cesty III/2694 smer
autobusovej dopravy a.s. Lu- tobusovej dopravy a.s. Lučenec
ším zamestnávateľom v regióne). Mučín a Trebeľovce. Predstavučenec od 9:00 - nástupište č. 7 od 9:00 - nástupište č. 7 (bude
Jej začiatok je na železničnej sta- je dĺžku 2450 m s predpoklada(bude označená logom) z Auto- označená logom) z Autobusovej
nici v Lučenci, prechádza najväč- nou sumou 301 173,25 eur s DPH.
busovej stanice v Lučenci s prí- stanice v Lučenci s príchodom
šími obytnými zónami a pokračuje
chodom o 10:30 Látky - Prašivá. o 9:45 do Ábelovej.
cez Priemyselnú zónu v LučenVYUŽITIE CYKLISTICKÝCH
Späť: odchod od 30. júna (kažSpäť: odchod od 1. júla (kažci. Jej pokračovanie vedie cez kadú
sobotu)
o
13:30
Látky
Pradú
nedeľu) o 10:00 Ábelová
tastrálne územie Mikušovce a kon- CESTIČIEK…
šivá,
cez
Mýtnu
a
Lovinobaňu
s
konečnou
10:42 Autobusová
…je plánované pre každú vekovú
čí v obci Rapovce pri významnom
s
konečnou
15:00
Autobusová
stanica
Lučenec.
Cena cestovného:
termálnom kúpalisku Novolandia. kategóriu, v prvom rade pre obystanica
Lučenec.
Cena
cestov1
euro/osoba
aj
s bicyklom TAM
Prepojí taktiež významné kultúr- vateľov mesta Lučenec a blízkych
a
1
euro/osoba
SPÄŤ.
ného:
2
eurá/osoba
aj
s
bicykne a historické miesta v riešenom obcí okresu. Budú slúžiť pre bezlom TAM a 2 eurá/osoba SPÄŤ.
Organizátori odporúčajú si pred
území. Dĺžka úseku 9 655,62 m so pečné prepojenie obytných časPozor,
kapacita
je
obmedzená
do
odchodom
rezervovať miesto na
tí mesta a pre zvýšenie bezpečšírkou 2,5 metra.
18
bicyklov!
telefónnom
čísle Informácie: 0911
nosti cyklistov a cykloturistov
Túto
službu
môžu
využiť
787
834
denne
v čase od 6.00 do
Územie, ktorým cyklistická ces- na cestách.
aj turisti bez bicykla, avšak 17.00 hod.
tička prechádza, je rovinatého
budú uprednostňované osoby
charakteru. Je rozdelená na tratext: Roland Vass, Ján Šnúrik
text: Ján Šnúrik
s bicyklami.
sy A, B, C.

Cyklobusom do Ábelovej a Látok
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FOTOOBJEKTÍVOM Z MESTA LUČENEC

Dopĺňanie nových prestrešených uzamykateľných kontajnerových
stanovíšť v meste (Ulica Majakovského).

Oprava a rekonštrukcie ciest v meste (Ul.továrenská).
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Modernizácia verejného
osvetlenia v Lučenci
Mesto Lučenec v tomto období vykonáva potrebné kroky s cieľom
modernizovať verejné osvetlenie v meste. Aktuálne prebieha zhotovenie projektu na plošnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v našom meste. Modernizáciou sa nielen zvýši intenzita osvetlenia, ale
sa aj znížia ročné náklady. Cieľom projektu okrem zníženia nákladov na verejné osvetlenie je taktiež zabezpečenie kvalitného, bezpečného fungovania systému, ako aj zavedenie tzv. smart prvkov.
Čo sa týka problematiky verejného osvetlenia, mesto Lučenec
v prvej fáze (v roku 2017) zabezpečilo aktualizáciu pasportu verejného osvetlenia, následne dalo
vyhotoviť audit verejného osvetlenia a vypracovať revízne správy
technických zariadení verejného
osvetlenia so zadokumentovaním
aktuálneho stavu VO.
Ulica železničná.
ČO BUDE RIEŠIŤ PROJEKT
MODERNIZÁCIE VO?
- kompletnú rekonštrukciu a vý-

Oprava chodníkov v meste (Rúbanisko III).

Zabezpečenie kosby v meste (Rúbanisko I).

Úprava zelene a kvetinová výsadba v meste (Mestský park).

Úprava, dopĺňanie detských ihrísk
a pieskovísk v meste (Ľadovo).

z ďalších riešení, ktoré budú niesť
menu väčšiny rozvádzačov verej- prvky tzv. smart mesta.
Na základe vyššie uvedeného
ného osvetlenia
a
po
zhotovení projektovej do- výmenu nízkych betónových stĺkumentácie
bude mesto Lučenec
pov za nové kovové
vykonávať
ďalšie
kroky s cieľom
- údržbu kovových stĺpov (vybrúvybrať
nového
prevádzkovateľa
senie a natieranie)
- odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia, ktorý bude
stĺpov VO (doplnenie chýbajúcich okrem údržby VO zabezpečovať
krytov, úpravu vodičov a svorkov- aj uvedené investičné práce, tieníc, výmenu rozpadnutých izolácií to je potrebné vykonať pre účely
modernizácie verejného osvetlekáblov a pod.)
- výmenu 60% svorkovníc na stĺ- nia a budú zohľadňovať inovatívpoch, ktoré sú v havarijnom stave ne smart riešenia.
- výmenu nevyhovujúcich starých
text: Monika Nagyová
podzemných rozvodov VO s pafoto: Ján Šnúrik
pierovou izoláciou a pancierovým
obalom so zlievanými koncovkaÚPRAVA PRACOVNEJ DOBY
mi. Výmena bude zabezpečovaná
postupne, avšak bude potrebné
NA MESTSKOM ÚRADE
pravidelne monitorovať (meraním)
Z technických príčin sa od
izolačný stav daných napájacích
1.7.2018 do 31.8.2018 upravukáblov po technickej životnosti.
je pracovná doba v zmysle Inter- označovanie stĺpov verejného
ného predpisu IP 09/2011 Mestosvetlenia jednoznačnými idenského úradu v Lučenci. Začiatok
tifikátormi, napr. QR kódovou
pracovnej doby sa presúva z 8:00
nálepkou.
na 7:00. Týždenný pracovný čas:
Dôležitou časťou rekonštrukcie
VO bude výmena väčšiny svetelPondelok
7:00 – 15.00
ných bodov za nové s LED technoUtorok
7:00 – 15.00
lógiu s individuálnym diaľkovým
Streda		
7.00 – 16.00
ovládaním každého svietidla, rozŠtvrtok
7.00 – 15.00
vádzače budú na základe uvedePiatok		
7.00 – 14.00
ného prispôsobené čisto na siloObedňajšia prestávka v čase od
vé napájanie bez riadenia v RVO.
11.00
do 12.00.
Uvedená technológia bude jedným

4 | spravodajstvo
Jednou z priorít mesta je oblasť
sociálnych služieb seniorom
V rámci obdobia platnosti ko- a sociálnej kurately v zariadeniach
munitného plánu sociálnych slu- na komunitnej úrovni, kde oprávžieb mesta Lučenec (2016-2021) si nenými aktivitami v našom meste
mesto stanovilo viaceré ciele a pri- sú stredisko sociálnych služieb aj
ority v oblasti sociálnych služieb komunitné centrum.
seniorom. Medzi ne patrí rekonSTREDISKO POSKYTOVANIA
štrukcia (prestavba a prístavba)
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
strediska sociálnych služieb na UliRekonštrukciou tohto stredisci Dr. Herza 24 a Ulici Olbrachtovej
ka by sa prispelo k regionálnemu
v Lučenci s ohľadom na dodržanie
a miestnemu rozvoju, dostuptechnických požiadaviek vyhlášky.
nosti sociálnych služieb na jedV súčasnosti je budova tzv. Dennom mieste. Budova by slúžila
ného centra využívaná približako komplexné stredisko poskyne z jednej tretiny ako nocľahátovania sociálnych služieb so zareň pre bezdomovcov, stredisko
riadením opatrovateľskej služosobnej hygieny, práčovňa, denby s týždennou formou pobytu.
né centrum pre seniorov. Ďalšie
Pribudli by nasledovné služby:
časti boli v minulosti čiastočne
odľahčovacia služba, denné cenrekonštruované, no tieto časti sú
trum, denný stacionár. Do budov tejto dobe nefunkčné.
vy bude zabezpečený bezbariéroVÝZVA NA PREDKLADANIE
vý prístup s osobným výťahom.
Budova bude mať dva samostatné
PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
Pre zvýšenie dostupnosti a skva- vchody pre zamestnancov, klientov
litnenie sociálnych a komunitných a zásobovanie.
služieb bol mestom Lučenec vyOtvorením zrekonštruovanej
pracovaný projekt v rámci vyhlá- budovy – komplexného strediska
senej výzvy Ministerstva pôdo- poskytovania sociálnych služieb
hospodárstva a rozvoja vidieka sa zvýši počet užívateľov zriadeSR. Výzva na predkladanie pro- ných sociálnych služieb, ktorým
jektových zámerov je určená na bude poskytovať sociálne služby
podporu poskytovania nových kvalifikovaný personál.
a existujúcich sociálnych služieb
text: Ján Šnúrik
a sociálnoprávnej ochrany detí

Viac zábavy na Ľadove

Vzhľadom na rozhodovacie procesy príslušných schvaľovacích
orgánov, na realizácii ktorých sú mesto Lučenec a prevádzkovateľ závislé, ďalšie služby pre obyvateľov budú k dispozícii od 1. júla 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 mesiaci 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!

Poďakovanie futsalistom,
futbalistom, basketbalistom

V stredu 13. júna 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva s pozvanými zástupcami klubov. Mesto Lučenec na rokovaní poďakovaním ocenilo výsledky Mimelu Lučenec (futsal), BKM Lučenec (basketbal),
MŠK Novohrad Lučenec (futbal), ktorí úspešne reprezentujú nielen svoje kluby, ale aj mesto Lučenec.

Len pred pár dňami sa podaril futsalistom Mimelu Lučenec
husársky kúsok, keď v najvyššej
futsalovej slovenskej lige obsadil
ako nováčik súťaže krásne druhé
miesto. Nervydrásajúce finálové
zápasy v play-off so Slovanom
Bratislava dali Lučenčanom jasný
signál, že sú vyrovnaným súperom aj majstrovskému tímu. Veď
Mimel ako jediný dokázal Slovan
pokoriť hneď trikrát. Na dvoch
domácich finálových zápasoch
Mimelu Lučenec so Slovanom
Bratislava sa tiesnilo v športovej hale Arena 2500 priaznivcov
dobrého futsalu!
Lučenec sa vracia na basketbalovú mapu Slovenka. Po ročnej pauze v basketbalovej extralige si vynikajúcimi výkonmi pod
oboma košmi vybojoval účasť
v najvyššej súťaži novozaložený
tím BKM Lučenec. Keďže sa stal
lídrom prvej ligy, mal možnosť
bojovať o prvoligový titul v domácom finálovom turnaji. Svoju
účasť zvládol na výbornú a právom sa tak mohol tešiť z postupu
do extraligy.
Radosť lučeneckým priaznivcom urobili futbalisti MŠK Novohrad Lučenec. Nový tím, zložený
z domácich mladíkov a dorasteneckých odchovancov, doplnených o legionárov prekvapujúco
vyhral jesennú časť 3. futbalovej ligy skupiny stred súťažného ročníka 2017/2018. Lučenčania v tejto chvíli majú pred sebou

posledný majstrovský zápas v Námestove. Doposiaľ v súťaži získali
pekných 51 bodov a v tabuľke im
patrí krásne 3. miesto. Výborné
výsledky dosahujú mladí futbalisti v žiackych i dorasteneckých
súťažiach. Od futbalistov mesto
očakáva, aby aj naďalej pokračovali v 3. lige, prihlásili dospelý tím
do nasledujúceho súťažného ročníka a v avizovanej novej správnej rade by mali mať zastúpenie
rodičia detí aj zástupcovia mesta. Pre ďalšie fungovanie je nevyhnutné prepojenie a spolupráca
MŠK Novohrad Lučenec – mesto
Lučenec – rodičia.
PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH
ŠPORTOVÝCH KLUBOV
Máme aj naďalej záujem nielen
o ich úspešnú reprezentáciu, ale
aj podporu detí, mládeže a budeme
ich aj naďalej finančne podporovať. Myslíme pri tom aj na ďalšie
športové kluby či športové občianske združenia. Mesto bude podporovať mládežnícke kluby nielen
v ich činnosti, ale aj pri vytváraní lepších tréningových podmienok. Chceme sa naďalej zapájať
do športových programov, vyhlásených výziev a dotácií, ktoré
podporujú žiacky a mládežnícky
šport v meste.
text: Pavol Baculík,
viceprimátor mesta Lučenec

Pozvánka na Veselé ihrisko

Mesto Lučenec, OZ Novohrad vás už tradične pozývajú na podujatie
pri príležitosti ukončenia školského roka - VESELÉ IHRISKO. Pri tejto
príležitosti sa 30. júna 2018 od 16:00 uskutoční na vynovenom ihrisku Streetballový turnaj rôznych kategórií. Nezabudnite sa registrovať
osobne na Mestskom úrade v Lučenci, číslo dverí 147 alebo e-mailom:
jozefa.snurikova@lucenec do 26. júna 2018. Okrem tradičných vystúpení organizátori vyhodnotia celoslovenskú súťaž DO PRÁCE NA
BICYKLI. Aj touto cestou žiadame jednotlivcov a tímy, aby prišli v tento deň do areálu vnútrobloku Ulice osloboditeľov.
text: Ján Šnúrik
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Okienko EÚ
POSILNENIE
SOCIÁLNEHO ROZMERU
Európska komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ
navrhuje ďalej posilniť sociálny
rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus
(ESF+), ktorý je novou verziou
Európskeho sociálneho fondu,
ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Vznikne aj nový
Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty.
1. Európsky sociálny fond plus
(ESF+) - Vznikne zlúčením existujúcich fondov a programov a bude
oproti súčasnému Európskemu
sociálnemu fondu pružnejší a jednoduchší. Navrhnutý je ročný
rozpočet 101,2 miliardy eur na
investície do ľudí, podporu Európskeho piliera sociálnych práv.
ESF+ sa zameria napríklad na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie či cielenú podporu zdravotnej starostlivosti.
2. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku
2020 (EGF) - Ročný rozpočet 1,6

miliardy eur. Tento fond sa zme1. Doprava: bezpečná, čistá
KAŽDÝ DARCA KRVI
ní tak, aby mohol účinnejšie zasa- a prepojená mobilita - Nástroj
JE HRDINA!
hovať v záujme podpory pracov- na prepájanie Európy podporí in14. jún - Svetový deň darcov krvi
níkov, ktorí prišli o prácu.
teligentnú, udržateľnú, inkluzív- je deň, kedy si všetci pripomíname,
3. Fond EÚ pre spravodlivosť, nu, bezpečnú a chránenú mobiliaké dôležité je darovať krv a akí
práva a hodnoty - na 7 rokov je tu. Po prvýkrát sa z neho podporí výnimoční ľudia - darcovia krvi
navrhnutých 947 miliónov eur. aj civilno-vojenská dopravná in- sú. Pre mnohých pacientov sú to
Tento fond vznikne na podporu fraštruktúra s cieľom prispôso- ľudia s veľkým srdcom. Ich neorozvoja európskeho priestoru biť európsku dopravnú sieť vo- ceniteľná pomoc je pre nás ostatspravodlivosti založeného na zá- jenským požiadavkám.
ných výzvou hodnou nasledovania.
sade právneho štátu a vzájomnej
Dobrovoľné darcovstvo krvi je
2. Energetika: cenovo dodôvere. Je to reakcia na súčasnú stupná, bezpečná a udržateľná nevyhnutný prostriedok, ktorým
situáciu, kedy Európa čelí extré- - V tomto odvetví umožní nový sa predchádza jej nedostatku v nemizmu, radikalizácii a polarizá- Nástroj na prepájanie Európy mocniciach a ďalších zdravotníccii. Fond budú tvoriť dva progra- vytvorenie skutočnej energetic- kych zariadeniach. Nemocnice krv
my: program „Práva a hodnoty“ kej únie a podporí transformáciu potrebujú najmä v letných mesiacoch, keď je zvýšený počet úrazov.
a program „Spravodlivosť“.
energetiky.
Touto cestou Vás pozývame na
3. Digitálne technológie: vyodber
krvi do novootvorených
Viac peňazí na prepájanie Eu- sokokapacitná širokopásmová
priestorov
Hematolicko- transrópanov vďaka vysokovýkonnej sieť - Nástroj na prepájanie Eufuziologického oddelenia (HTO)
infraštruktúre
rópy bude podporovať najmoder- od 6:00 do 10:00 (každú streMedzi ďalšie návrhy v rámci nejšiu digitálnu infraštruktúru.
du). Toto oddelenie nájdete už
dlhodobého rozpočtu EÚ patrí
v novom chirurgickom pavilónávrh na obnovenie Nástroja na
text: zdroj ZEK v SR
ne (vchod ako urgentný príjem).
prepájanie Európy (Connecting
Odber sa koná od 6:00 do 10.00
Europe Facility - CEF). Konkrét(každú stredu).
ne sa plánuje vyčleniť 42,3 miliarPred odberom musíte piť dody eur na podporu investícií do
statok tekutín. Deň pred odberom
európskych sietí infraštruktúry
vypite minimálne 2 litre vody, miv oblasti dopravy (30,6 miliarnerálky, čaju alebo ovocných štiav.
dy eur), energetiky (8,7 miliar- Kontakt:
Ráno pred odberom vypite aspoň
Europe Direct Lučenec, Radnica,
dy eur) a digitálnych technológií
pol litra tekutín. Rozhodne na odUlica
Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
ber nechoďte nalačno (treba sa vy(3 miliardy eur).
tel./fax: 047/43 31 513
hnúť potravinám s obsahom tuku).
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.

text: Anna Pálešová

Deň kože - deň dotykov
Vždy 16. mája by sa mali konať
oslavy Dňa kože a dotykov. V Lučenci sme tento deň mali 4. mája.
Deň kože otvorila predsedníčka
Mária Gilanová, ktorá privítala
všetkých prítomných návštevníkov.
V tento deň sme viac ako inokedy
prezentovali ochorenie psoriázy
a informovali sme o neinfekčnosti
tohto ochorenia. Nezabudli sme
pripomenúť Euromelanoma day,
ktorý tiež pripadá na máj. Hovorili sme o agresivite kožných
melanómov, o nutnosti vyšetrenia a liečby. Deti z MŠ, Partizánska ulica nám prišli spríjemniť
deň s pekným programom, a tak
„naše“ lienky zožali veľký potlesk.
Po vystúpení rozdali prítomným
kartičky. Nedali sa zahanbiť ani
žiaci Základnej umeleckej školy
J. Bocca, ktorí v pekných krojoch
zatancovali a zaspievali. Pozornosť okoloidúcich a návštevníkov
upútal náš časopis Helios, ako aj

ručne maľovaný obrázok dvoch
postavičiek. Na podujatí sa zúčastnili aj média.
CELOSLOVENSKÝ DEŇ KOŽE
A DOTYKOV
V dňoch od 10. do 14. mája sa
konal celoslovenský deň kože
a dotykov v Liptovskom Mikuláši.
Tohto podujatia sa zúčastnili tri
členky nášho klubu. Všetko bolo
dobre pripravené, program, návšteva múzea a galérie, tiež prednáškové popoludnie. Vyslovujeme poďakovanie predsedníčke
Márie Aratovej a kolektívu, ktorí
pomáhali toto všetko zorganizovať. Ešte raz vďaka! Na podujatie
sa prišiel pozrieť aj primátor mesta, ktorý vypomáhal s financiami
– a to nielen na tento deň.

text: Mária Gilanová
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– Obľúbené koncertné stretnutie skutočne mnoho iného! Headlilučenských kapiel, rôznych žán- neri: HEX, M. Čírová, a iní.
rov a vekových kategórií. Výbor- Vstup voľný!
ná nálada, príjemní ľudia a hlavne skvelá muzika. Vstup voľný!
28.8.2018

19.7.2018

Eric Callebaut - vernisáž

RADNICA 
17:00
– Výstava olejomalieb holandského umelca, žijúceho v Lučenci.
Výstava potrvá do 5.9.2018

19.7.2018
JÚN

15.6.2018

iné zaujímavosti a kuriozity.
Vstupné: 0,50 eur

Szabóov grafický Lučenec

Mucha kvartet

23.6.2018

Radošinské naivné divadlo
- Besame mucho

DIVADLO B. S. TIMRAVY  19:00
– Legendárne divadlo s najnovším
predstavením. Opäť sa môžete
tešiť na príznačný, charakteristický humor, skvelé výkony a výbornú muziku! Vstupné: 15 eur

24.6.2018

Chasidské piesne

PAMÄTNÍK PADLÝM 
14:00
Pietna spomienka na SNP pri Pamätníku padlých v II. svetovej vojne. Vstup voľný!
SEPTEMBER

6.9.2018

Sakrálne umenie
v Novohrade

RADNICA 
18:00
– Koncert popredného slovenské- RADNICA/MESTSKÉ MÚZEUM/
ho sláčikového kvarteta v nád- VÝSTAV. SÁLA 
17:00
hernej koncertnej sále historickej – Výstava sakrálneho umenia
Radnice Lučenec. Vstupné: 7 eur v rámci medzinárodného projektu DEKD. Výstava potrvá do
20.10.2018
21.7.2018

RADNICA/MESTSKÉ MÚZEUM/ 29.6.2018
VÝSTAVNÁ SÁLA 
G. Verdi - La Traviata
– Medzinárodná výstava výtvar- AMFITEÁTER 
21:00
ných prác na tému: cestovanie. – Jedinečné veľkolepé operné predVýstava potrvá do: 10.7.2018
stavenie pod holým nebom! Krá- Ipeľský beh
sa Verdiho hudby, nádherné árie, DIVADLO B. S. TIMRAVY 15:00
nezabudnuteľný príbeh kurtizány ŠTART 
15.6.2018
–
Letný
beh
pre
všetkých
na
trati
v predstavení, aké ešte v Lučenci
OZVENA Lučenec
Lučenec
Rapovce.
SYNAGÓGA 
17:00 nebolo! Veľký orchester, zbor, só– Slávnostný koncert k 85. výročiu listi, a všetko naživo. Fantastické
27. - 28.7.2018
založenia Miešaného speváckeho hudobné divadlo pod hviezdnou
Medzinárodný Novohradoblohou! Vstupné: 13 eur
zboru OZVENA Lučenec.
Vstupné: dobrovoľné

Kladenie vencov

ský Folklórny Festival

9.9.2018

Cesta neznáma II.

SYNAGÓGA 14:00
– Pokračovanie projektu predstavením obetí Holokaustu z Lučenca pri príležitosti pamätného Dňa
obetí holokaustu a rasového násilia. Na podujatí vystúpi Pressburger klezmer band. Vstup voľný!

MESTSKÝ PARK 
19:00
– Už 23. ročník zaujímavého folVeselé ihrisko
klórneho sviatku všetkých mi- 25.9.2018
ULICA OSLOBODITEĽOV 16:00
– Športovo-zábavné popoludnie: lovníkov folklóru! Hudba, spev, Divadelné predstavenie
streetball tour, naj hry pre deti, tanec, gastronómia, remeselný MENO (ukončenie LKL 2018)
živá hudba, guľáš. Vstup voľný! jarmok, sprievod a mnoho iné- KINO APOLLO 
19:00
ho. V programe sa predstaví le– Inscenácia Meno alebo Komégendárna Lúčnica!
dia, ktorá sa našťastie nestala
JÚL
vám, zaručene prostredníctvom
1.7.2018
skvelého obsadenia a mimoAUGUST
Výstava moderného umeriadneho situačného humoru
11.8.2018
nia: Mira Gáberová
pobaví každého diváka. ObsaSYNAGÓGA 
17:00 Piknikiáda
denie: Ady Hajdu, Lucia Hurajová,
15:00
– Otvorenie letnej výstavy moder- MESTSKÝ PARK 
Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík,
–
Koše
plné
fajnôt,
deky,
lietajúného umenia v synagóge. VýstaRichard Stanke. Vstupné:15 eur
ce taniere, bedminton, volejbal
va potrvá do 31.8.2018.
či dobrá kniha a príjemní ľudia.
PREDPREDAJ
K tomu pohodová hudba a boha-

30.6.2018

SYNAGÓGA 
18:00
– Koncert emóciami nabitej židovskej hudby v podaní: Rabín Baruch Myers - klavír, spev Boris
7.7.2018
tý program. To sú atribúty super
NA VŠETKY PODUJATIA:
Lenko - akordeón, Jozef Lupták
Rozprávkový altánok
pikniku, na ktorom by ste nemali
- violončelo Miloš Valent - husle,
– www.kultura.lucenec.sk, MIC LuALTÁNOK V MESTSKOM
chýbať. Vstup voľný!
viola. Vstupné: 5 eur
čenec (budova historickej radnice),
PARKU 
16:00
kino APOLLO (streda až piatok).
– Divadelné rozprávkové predSúčasťou Lučeneckého kultúrne24.6.2018
stavenie oživí a spestrí príjemné 23. - 26.8.2018
ho leta bude aj premietanie v letZberateľská burza staro- sobotné popoludnie v krásnom
VI. Lučenské hodovanie nom
kine. Premietať sa bude kažlučenskom
parku.
Vstup
voľný!
žitností a kuriozít
Dni mesta Lučenec
dý
deň
(je to v jednaní).
NÁMESTIE REPUBLIKY  10:00
MESTSKÁ TRŽNICA 8:00 - 12:00
– Zberateľské a historické predme- 14.7.2018
ty z minulých čias všetkých zbe- VI. Muzikantský juliáles
rateľských odborov, starožitnosti, REŠTAURÁCIA BIELA LABUŤ 15:00
ale aj predmety z domácností, či - 23:00

– Veľkolepé podujatie v uliciach
mesta. Koncerty divadlá, atrakcie,
pivný festival, mega street dance
párty, stredoveký deň a mnoho,

text: Stanislav Spišiak ml.
foto: Peter Kollár
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Do roka a do dňa odovzdali
deťom novú krytú tribúnu

MDD na dopravnom ihrisku
Žiaci Špeciálnej základnej školy, bicykloch i kolobežkách. Za asisso sídlom na Zvolenskej ceste tencie pedagógov aj inštruktorov
č. 59 v Lučenci oslávili svoj veľ- to zvládli všetci. Do školy sme sa
ký deň návštevou dopravného ih- vracali unavení, ale spokojní a plní
riska v areáli Autoškoly Gonda. zážitkov. Touto cestou ďakujeme
Pod vedením inštruktora si žiaci Autoškole Gonda za zmysluplne
z tried s viacnásobným postihnu- strávené dopoludnie.
tím a autizmom zopakovali základné pravidlá cestnej premávky.
text a foto: Dana Dananajová
Potom si ich mohli vyskúšať na

Detská zábava na MDD
Detské jasle v Lučenci 30. mája
oslávili Medzinárodný deň detí detskou párty. Učiteľky s malými deťmi prichystali kultúrny program
na tému varenie. „Varili sme praženicu a kávu, strúhali sme mrkvičku,“ prezradila vedúca detských
jaslí Natália Ilčíková. Tento deň
bol aj niečím iným výnimočný.

„Dnešný deň sme oslávili aj s tablom, ktoré odnesieme do výkladu
obchodu, aby aj rodičia videli svoje deti,“ dodala.
Po programe sa malé deti zabávali, spievali, tancovali a hrali
s novými hračkami, ktoré dostali od zriaďovateľa mesta Lučenec.
Celý priebeh oslavy MDD bol zahalený do rúška emócií, lásky a pocitu spolupatričnosti.
Deň detí je deň, kedy majú
najväčšiu radosť nielen deti, ale
aj ich rodičia preto, že ich majú
a znamenajú pre rodičov všetko
na svete.
text a foto: Monika Nagyová

Zábava a oddych znamenajú uzrelo svetlo sveta. Za podporu pri
dnes pre deti počítač, mobil, či realizácii tohto diela sa dnes chcem
tablet. V Základnej škole Vajan- úprimne poďakovať všetkým, ktorí
ského v Lučenci sa vedia baviť nemalou mierou prispeli k jeho rev prírode a pri športe. Dokáza- alizácii,“ dodala Jana Kamenská.
Žiaci si v tento deň nové ihrisli to aj počas Medzinárodného
dňa detí. Pri tejto príležitosti ko ihneď aj vyskúšali. Tí menší
odovzdalo v areáli školy vedenie dali prednosť preliezkam, hojdačzákladnej školy, mesta Lučenec, kám a tí starší si zahrali futbalový
rodičovskej rady ďalšie vynove- zápas, no nie obyčajný. Proti sebe
sa na umelom trávniku postavili
né športoviská.
„Práve dnes, keď je Medzinárodný žiaci a učitelia školy v priateľskom
deň detí, odovzdávame deťom nové stretnutí. Fanúšikovia samozrejme
detské ihrisko s novými prvkami, využili na povzbudzovanie novú triktoré sa nám podarilo zrealizovať búnu. Víťazstvo patrilo tentokrát
vďaka ušetreným finančným pro- učiteľskému tímu. „Po multifunkčstriedkom a vďaka podpore mesta nom ihrisku sme dnes dali deťom
Lučenec. Nie je to koniec, ale len za- do užívania ďalšiu časť pri ihrisku,
čiatok, pretože tam budú pribúdať ktorou je krytá tribúna. Sen bývaďalšie nové prvky, aby sme spríjem- lej riaditeľky Ľudmily Lacovej a tenili voľný čas našim deťom,“ pove- rajšej riaditeľky Jany Kamenskej je
dala riaditeľka ZŠ Vajanského Jana splnený. Svieti krásne slniečko, je
Kamenská. Ako sme sa dozvede- teplo a my sme v pohode na tribúli, aj vďaka podpore firmy Adient ne s 240 žiakmi sedeli v chládku.
a nadácie Pontis tam onedlho bude Skandovali sme a držali palce svostáť ďalší herný prvok, ktorým by jim,“ prezradila primátorka mesta
Lučenec Alexandra Pivková.
mala byť lanová pyramída.
Pred rokom to bolo nové multiPočas MDD navštívil základnú
funkčné ihrisko a do roka a do dňa
sa v areáli školy opäť stretli, tento- školu aj najúspešnejší profesiokrát pri prestrihávaní pásky novej nálny boxer Tomi „Kid“ Kovács so
tribúny pri multifunkčnom ihrisku. svojím motivačným a preventívnym
Krásne športové zážitky na ihris- programom Vyboxuj si svoj sen.
ku tak budú môcť deti prežívať aj
na opačnej strane ihriska a to za
text: Ján Šnúrik, Matej Holý
mantinelmi, na tribúne. „Dnes tu
foto: Ján Šnúrik
stojí dielo, ktoré za pár mesiacov
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Škôlkari na environ- Louny privítali
mentálnej súťaži
žiakov z Lučenca

Do pilotného projektu Materskej školy na
Rúbanisku II/39, Lučenec pod názvom SÚŤAŽÍME S EKO-MA-ŠKO sa po prvýkrát zapojili
materské školy len z mesta Lučenec. Dňa 23.
mája sa v areáli spomínanej škôlky uskutočnila environmentálna súťaž, v ktorej súťažia
štvorčlenné družstvá detí. Deti mali pripravené štyri stanovištia. Ich úlohou bolo triedenie odpadu z rybníka, triedenie odpadu
z lesíka, triedenie odpadu z lúky a stanovište zamerané na hmatovú časť (deti hmatom
v igelitovom vreci zisťujú rôzne prírodné materiály). Okrem toho skladali puzzle rôznych
zvierat a voľný čas si vyplnili doplnkovými
aktivitami, ako vytváranie obrázkov z vrchnákov PET fliaš, triafanie na cieľ. Po úspešnom absolvovaní súťažných aktivít sa posilnili pripravenou maškrtou.
„Cieľom súťaže je, aby si deti utvrdili svoje poznatky, do ktorých kontajnerov či nádob
treba odkladať odpad. Touto cestou by som sa
chcela za ceny pre víťazov poďakovať nášmu
zriaďovateľovi mestu Lučenec, rodičom z našej materskej školy a sponzorom z občianskeho združenia pri našej materskej škole pod názvom EKO-MA-ŠKO,“ povedala riaditeľka MŠ,
Rúbanisko II/39 Jana Košťálová.
Odmenení boli všetci účastníci, ale na stupienok víťazov si mohli zastať iba tri najlepšie družstvá. Na prvom mieste sa umiestnila
Materská škola Rúbanisko II/39, na druhom
mieste Materská škola Rúbanisko I/16 a na
treťom mieste Materská škola Dr. Herza. Víťazom blahoželáme.

Louny – družobné mesto Lučenca. Aj naša
škola na Ulici Vajanského 47 pokračuje v tradíciách mesta so svojou partnerskou školou J.
A. Komenského v Lounách. Jej žiaci nás minulý rok navštívili a strávili s nami príjemné chvíle. V týždni od 14. do 17. mája sme im
túto návštevu opätovali. Všetci sme boli veľmi radi, že sa po roku znovu vidíme. Pripravili nám veľmi bohatý a zaujímavý program,
za čo im patrí veľká vďaka. Po príchode do
Loun nás na stanici čakali celé rodiny, srdečne nás privítali a odviedli k sebe domov. Na
druhý deň nášho pobytu sme mali obhliadku
školy, kde nás zapojili do zaujímavých aktivít
spolu s ostatnými žiakmi školy. Po prehliadke
mesta nás srdečne privítal na mestskej radnici primátor Loun Radovan Šabata a viceprimátor mesta. Prezradili nám, že sa v lete
opäť chystajú navštíviť náš Lučenec. Poobede
nás čakal náročnejší výstup na neďaleký kopec Raná, z ktorého sme mali nakoniec nádherný výhľad. Na ďalší deň sme sa vybrali na
výlet do Prahy, kde sme strávili pekné chvíle.
Mnohí z nás navštívili Prahu prvýkrát a tak
sme sa veľmi tešili na tento výlet. Naša prehliadka začala na Pražskom hrade, pri Katedrále svätého Víta. Pokračovali sme cez
Malú stranu na Karlov most a Staromestské
námestie, Pražský orloj, ktorý práve opravovali, Václavské námestie. Popri Vltave sme sa
vrátili do Múzea Karlovho mosta. Vyvrcholením našej prehliadky boli Pražské Benátky
– plavba historickou loďou po Vltave, z ktorej sme mohli vidieť ďalšie pamiatky mesta.
Z nádherného pobytu z Loun a Prahy sme
si priniesli nielen nezabudnuteľné zážitky, ale
získali sme nových kamarátov. S niektorými
z nich sme si dohodli už aj spoločné chvíle cez
prázdniny u nás v Lučenci, ale aj v Lounách.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nám tento
nezabudnuteľný výlet zorganizovali.

Organizátori súťaže
V piatok 4. mája sa žiaci základných škôl
z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš
z krúžku Mladých zdravotníkov zúčastnili
súťaže družstiev, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž, územný spolok v Lučenci.
Súťaž pozostávala nielen z overení teoretických zdravotníckych vedomostí, ale aj praktických zručností. Okrem zranení, ktoré žiaci
museli na jednotlivých stanovištiach odhaliť (otvorená zlomenina a krvácanie, výron
členku, odrenina na dlani), bolo ich úlohou
zachovať pokoj a efektívne poskytnúť prvú
pomoc. Na bodovanie dohliadali zdravotníci
lučeneckej nemocnice a záchranári z rýchlej
zdravotnej služby v Lučenci. Najťažšia a najviac bodová disciplína bolo stanovište KPR umelé dýchanie a masáž srdca, ktorú musel
každý žiak absolvovať na figuríne. Rozhodcovia súťažiacim žiakom pri každej disciplíne poskytli spätnú väzbu, aby sa v poskytovaní prvej pomoci vyvarovali chybám a ešte
viac sa zdokonalili.
Pochvalu si okrem našich súťažiacich zaslúžili aj figuranti Strednej zdravotníckej školy,
ktorí perfektne znázornili jednotlivé zranenia až do momentu poskytnutia prvej pomoci.
Súťaže sa zúčastnilo 165 žiakov. Pochvalu si
zaslúži každý jeden za zvládnutie úloh. Rozdiely vo výkonoch boli nepatrné.
VÝSLEDKY NA PRVÝCH
TROCH MIESTACH:
Mladší žiaci - 1. miesto ZŠ Haličská 7, Lučenec a ZŠ Škultétyho, Veľký Krtíš (obe školy 167 bodov), 2. miesto ZŠ M. R. Štefánika,
Lučenec 166 bodov a 3. miesto ZŠ Nenince,
okr. Veľký Krtíš 165 bodov.

POĎAKOVANIE
Organizátorky podujatia ďakujú všetkým
malým ochranárom, ktorí súťažili, ich učiteľkám, ktoré ich pripravili a podporili. Ich
veľké ďakujem patrí sponzorom súťaže, s pomocou ktorých mohli byť ocenené všetky deti:
mesto Lučenec, Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s. VEOLIA LC, RETRO LC s.r.o., Papiernictvo ESV, Papiernictvo TSV, pani Kubincovej.
text a foto: Ján Šnúrik

Mladí zdravotníci
na bodovacej súťaži

Starší žiaci - 1. miesto ZŠ M. R. Štefánika
„B“ a ZŠ Hrušov, okr. Veľký Krtíš (obe školy
170 bodov), 2. miesto ZŠ M. R. Štefánika „A“
a ZŠ Nenince, okr. Veľký Krtíš (obe 169 bodov) a 3. miesto ZŠ Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš 168 bodov.

text a foto: M. Fízeľová a žiaci

text: Anna Pálešová
foto: Monika Nagyová
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40. ročník krajskej prehliadky
Stredoškolskej odbornej činnosti
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Maturitné vysvedčenia
si prevzali v synagóge
V pondelok 21. mája sa začalo v stredných školách postupne maturovať. Počas ústnych maturitných skúšok svoje vedomosti pred skúšobnými komisiami dokazovalo približne 43000 maturantov z viac
ako 700 stredných škôl. Ústne maturity trvali na Slovensku do 8. júna.

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
Tohtoročný 40. ročník krajskej Maráková. S prácou Monitoring
prehliadky SOČ - stredoškolskej kvality studničných vôd v lokaodbornej činnosti organizova- litách Tuhár a Dobroč, vykonalo naše Súkromné gymnázium ný k podpore budovania verejv Lučenci na základe poverenia ného vodovodu, obsadila pekné
Okresného úradu Banská Bystri- 3. miesto. Diana Danková súťaca v súčinnosti s Centrom voľné- žila v odbore Pedagogika, psyho času Junior Banská Bystrica chológia, sociológia s prácou
a v spolupráci s mestom Lučenec. Prokrastinácia a obsadila poOficiálne otvorenie prehliadky sa stupové 2. miesto. Igor Žilák
uskutočnilo v krásnych priesto- súťažil v odbore História, filoroch Synagógy v Lučenci a do- zofia, právne vedy a postupové
dalo mu slávnostný ráz. Po prí- 1. miesto si vybojoval s prácou
hovoroch hostí a záverečných Ľudské práva v kontexte Olyminformáciách sa súťaž v 17 sú- piády ľudských práv. V odboťažných odboroch mohla za- re Matematika, fyzika si Zoran
čať v priestoroch Súkromného Trnka vybojoval pekné 3. miesto
gymnázia.
s prácou Elektromagnetická indukcia v experimentoch.
Naši študenti veľmi zodpovedne, úspešne reprezentovaNašim úspešným študentom,
li a obhajovali svoje práce, na ktorí zvládli boj s pohodlnosktorých pracovali počas celé- ťou a ukázali, že chcú pracovať
ho roka v úzkej spolupráci so a v živote niečo dosiahnuť, srsvojimi učiteľmi, konzultantmi dečne gratulujeme. Nikolasovi,
prác, ktorí sa nemalou mierou Petrovi, Diane a Igorovi držíkaždoročne podieľajú na ich vý- me palce na celoštátnom kole.
bornej príprave.
Zároveň by sme sa chceli veľmi
Nikolas Kočiš súťažil v odbore pekne poďakovať našim sponzoBiológia s prácou: Inventarizá- rom: mestu Lučenec, p. Vargovi
cia mestskej zelene vo vybranom – firma TSV- papier, rodine Šaokrsku, parčíku pri Všeobecnej gátovej - firma Retex, p. Šánnemocnici s poliklinikou v Lu- dorimu, p. Moravčíkovi - firma
čenci a vybojoval si postupové Exprint, p. Šufliarskej, p. Dóro1. miesto. Peter Nociar súťažil v vi, ktorí nám veľmi pomohli pri
odbore Životné prostredie, ge- organizovaní tejto prehliadky.
ografia, geológia s prácou Atlas
vtákov Slovenska 2014 - 2018,
výskum ornitocenózy v kvadrátext: Helena Kovácsová
te E503N284. a vybojoval si pofoto: Ján Šnúrik
stupové 1. miesto. V tom istom odbore súťažila aj Ester

Naša cesta k ústnym maturitám tentokrát viedla na Pedagogickú a sociálnu akadémiu
v Lučenci, kde v dňoch od 21. do
25. mája 2018 svoje vedomosti
pred skúšobnými predmetovými maturitnými komisiami dokazovalo 95 maturantov.
„K ústnej maturitnej skúške bolo
z našej školy pripustených 95 študentov. Od pondelka 21. mája maturujú zo slovenského jazyka a literatúry, anglického alebo nemeckého
jazyka, predmetu teoretická časť
odbornej zložky. Študentov, ktorí majú vyučovací jazyk maďarský,

skúšame z ich vyučovacieho jazyka spolu so slovenským jazykom a
slovenskou literatúrou,“ povedal
riaditeľ Pedagogickej a sociálnej
akadémie v Lučenci Ondrej Nociar. Ako sme sa v ďalšom dozvedeli, v mesiaci apríl 2018 absolvovali maturanti praktickú časť
odbornej zložky.
Maturitné vysvedčenia si študenti prevzali na slávnostnom vyradení absolventov v lučeneckej synagóge v utorok 29. mája 2018 (foto).
text a foto: Ján Šnúrik

Gaudeamus igitur
Radujme sa, kým sme mladí...
Nieslo sa budovou Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara
Winklera v Lučenci na slávnostnom odovzdávaní maturitných
vysvedčení 31. mája 2018.
Štyridsaťtri úspešných absolventov odborov staviteľstvo a gekamkoľvek, Lučenec a stavebná
odézia prežilo svoj posledný deň
priemyslovka budú navždy spov škole s trochou nostalgie, ale aj
jené s ich mladosťou a bezstarostradosti a očakávania. Maturitné
ným študentským životom.
vysvedčenie je pre nich vstupnou
Kvety, úsmev, ďakujem, pohľabránou do odbornej praxe alebo
dy rodičov naplnené šťastím... lúzákladným predpokladom ďalšiečia sa tohtoroční absolventi. A tak,
ho štúdia na vysokej škole.
ako to vo svojom slávnostnom
Prítomným absolventom sa
príhovore povedal riaditeľ školy
v mene primátorky mesta a vo svoLadislav Vikor, škola je hrdá, že
jom mene prihovoril viceprimátor
ku každoročnému zázraku defiLučenca Pavol Baculík. Vyzdvinitívnej dospelosti prispeli svohol dlhoročné zásluhy stavebnej
jím dielom aj všetci pedagógovia.
priemyslovky v oblasti odborného
vzdelávania a poprial maturantom
text: Olívia Sojková
mnoho úspechov. Nezabudol dofoto: László Fazekaš
dať, že nech už ich cesty povedú
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POZVÁNKA
NA MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci sa uskutoční 26.6.2018
(utorok) o 15.00 v zasadacej miestnosti v priestoroch radnice. Body programu budú zverejnené na webovej stránke www.lucenec.sk.

RIADKOVÁ INZERCIA
- Predám byt v Lučenci 0915 809 222 PO/11
- Predám Fábiu Combi 0915 819 583 PO/66
- Predám horský pánsky bicykel, motorku,
motorovú pílu (Stihl-benzín), dvoják
drevený rebrík 0907 250 997
PO/69
- Predám bicykel, dvere, nábytok, lustre,
televízor, plynový sporák, Škoda Octavia
0907 615 064
PO/70
AKADÉMIA VZDELÁVANIA NOVOHRAD
VÁM PONÚKA
Kurz obsluhy PC-Excel, Powerpoint
v letných mesiacoch
• 21.6. Pokladničná agenda v praxi s Ing.
Matisovou
• 27.6 GDPR - ochrana osobných údajov
s Ing. Kukučkom
• Zápis do KURZU OPATROVANIA priebežne
• Nemčina pre opatrovateľky
• 30.6. Školenie strojníkov pre hasičské jednotky obcí
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
POZVÁNKA DO EGRU
Liga proti reumatizmu SR - miestna pobočka Lučenec a Denné centrum pre seniorov v Lučenci oznamuje, že v sobotu 30. júna
2018 usporiada výlet do termálneho kúpaliska
v Egri. Zraz účastníkov je 30. júna pred budovou Mestského úradu, Ulica novohradská
1, Lučenec (zastávka MHD) o 7:30.
Vstupné na kúpalisko si hradí každý účastník sám! Možnosť zakúpenia hromadnej vstupenky. Termín nahlásenia účasti do 20. júna
2018 na tel. čísle: 0907 878 518.
POZVÁNKA DO KLUBU VOĽNÉHO ČASU
Klub voľného času KVOK v Lučenci oznamuje, že je otvorený každý pondelok – stredu – piatok od 14:00 do 18:00 alebo podľa
potreby. Nájdete nás na: Kolonáda č. 8, Výstavisko, Lučenec.

LES UKRYTÝ V KNIHE
V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI
Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku
2011 pri príležitosti Medzinárodného roku
lesov. Prostredníctvom kníh sme sa pokúšali najmä deťom a mladej generácii poukázať
na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na
ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na
potrebu samotného čítania. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po stránke obsahovej
a zároveň chce poukázať na cestu, ktorou je
potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika
stala kniha, ktorá nám odhalí svoje tajomstvá.
Novohradská knižnica sa aj tento rok zapojila do projektu „Les ukrytý v knihe“ s množstvom zaujímavých aktivít. Nechýbala prednáška s lesným pedagógom Ing. Vlastimilom
Rezkom z Lesníckeho a drevárskeho múzea,
ochrancami prírody z CHKO Cerová vrchovina Ing. Veronikou Rízovou a Jankou Garajovou, či beseda so spisovateľom Petrom
Gajdošíkom na tému Lesné zvieratká. Sprievodnými podujatiami boli výstavy na tému lesa,
výstava Medvede a my, Vlk a jeho potomkovia. Spolu so žiakmi základnej školy v Lučenci
sme zasadili v areáli knižnice „strom slobody“
- lipu, ktorú nám poskytli lesníci z Mestských
lesov v Lučenci, so škôlkarmi sme presádzali kvietky. Najväčším podujatím v rámci projektu bolo jednodňové podujatie Les ukrytý
v knihe v mestskom parku, kde sme v spolupráci so žiakmi a ped. sprievodom p. učiteľky
Endrodyovej z Pedagogickej a sociálnej akadémie, s lesníkmi Ing. Beatou Palajovou, OZ
Kriváň, Ing. Marcelou Majorošovou, LS Divín, Miroslavom Salvom a Pavlom Olšiakom,
LS Lučenec, ochrancami prírody Ing. Veronikou Rízovou, jej spolupracovníkmi z CHKO
Cerová vrchovina a sokoliarmi Kanátovcami
z Mojína, pripravili pre deti zaujímavé aktivity.
Ponúkli mladšej generácii pohľad na význam
lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu
životného prostredia, formovanie kladných
postojov k prírode i samotnej spojitosti lesa
s knihou. Celkovo sa na podujatí Les ukrytý
v knihe v termíne od 18.4. do 31.5.2018 zúčastnilo 558 návštevníkov okresu Lučenec.
Touto cestou sa všetkým účastníkom chceme veľmi pekne poďakovať za vzájomnú dobrú spoluprácu.
Hlavný partner podujatia

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia

PO/67, 68

www.kinoapollo.sk
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 !!!

20. 6. 2018
27. – 28. 6. 2018

17:00
17:00

LUIS A UFÓNI (Luis and the Aliens)
Nem. – 2018 – 90 min. – 2D – animovaný – SLOVENSKÝ DABING – uvádza BONTON FILM

5,- €

20. 6. 2018 o 19:00
POLNOČNÁ LÁSKA (Midnight Sun)
USA – 2018 – 91 min. – 2D – romantický – slovenské titulky – uvádza
FORUM FILM

12
21. – 22. 6. 2018 
27. 6. 2018

4,50 €

17:00
19:00

BELLA A SEBASTIÁN 3: NAVŽDY
PRIATEĽMI (Belle et Sébastien 3,
le dernier chapitre)
Fran. – 2017 – 91 min. – 2D – rodinný – SLOVENSKÝ DABING – uvádza
CONTINENTAL FILM

5€

21. – 22. 6. 2018
28. 6. 2018

19:00
19:00

PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ
A MILOVANÝ (Loving Pablo)
Špan. – 2017 – 123 min. – 2D – životopisný/dráma/thriller – české titulky – uvádza BONTON FILM

15

5€
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Hokejisti priviezli bronz
z medzinárodného turnaja

V nedeľu 13. mája sa mladí hokejisti HC Lučenec zúčastnili medzinárodného turnaja hráčov narodených v roku 2010 a mladších.
Napriek tomu, že už skoro dva
mesiace netrénujú na ľade a už
začali letnú prípravu na budúcu
sezónu, rozhodli sa využiť pozvanie hokejového klubu Bulls Vranov nad Topľou a zmerať si sily
s poprednými tímami z východu
Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. Turnaja sa zúčastnilo osem
mužstiev, keď Lučenčania obsadili tretie miesto. Víťazom sa
stalo mužstvo maďarského Miskolca, ktoré si vo finále poradilo
s domácim Vranovom nad Topľou 8:7 po nájazdoch.
Zápasy Lučenca v skupine:
Lučenec - Užhorod (Ukrajina)
19:1, góly LC: Boroš 11, Juraštík
4, M. Čeman 2, Malatinec 2.
Lučenec - Vranov nad Topľou
8:10, góly LC: Boroš 7, M. Čeman.
Lučenec - Prešov 27:1, góly LC:
Juraštík 8, Boroš 6, Malatinec 6,
M. Čeman 3, A. Čeman 2, Bozó 2.
Zápas o tretie miesto
Lučenec- Michalovce 23:2, góly
Lučenca: Boroš 11, Juraštík 6,
Malatinec 2, M. Čeman 2, A. Čeman, Bozó.
HC LUČENEC
REPREZENTOVALI:
Adam Iványi - Lukáš Juraštík, Teo
Boroš, Erik Malatinec, Michal
Čeman, Adam Čeman, Juraj Bozó.

„Celkovo môžeme turnaj hodnotiť
ako veľmi vydarený, hralo sa v krásnej modernej hokejovej hale, kde sa
stretli slovenské, maďarské a ukrajinské tímy. Naši hráči sa napriek
takmer dvojmesačnej absencii tréningu na ľade v trochu oklieštenej
zostave presadili a ukázali skúsenosti
zo zápasov Miniligy M. R. Štefánika. Čaká nás síce ešte tvrdá práca
na tréningoch, ale chalani dokázali,
že v Lučenci vieme vychovať kvalitných hokejistov, ktorí môžu Lučenec reprezentovať na vysokej úrovni a ktorí môžu priaznivcov potešiť
mnohými víťazstvami. Rovnako sa
ako správna ukazuje cesta vedenia
HC Lučenec. Zameranie sa na poctivú prácu s mládežou, kde máme
veľkú perspektívu a silu v ročníkoch
2009, 2010 a 2011. Zároveň chceme týmto pozvať všetkých rodičov,
starých rodičov, aby priviedli svoje deti a vnúčatá (ročník 2009 až
2014) na hokejové tréningy predprípravky a stali sa tak súčasťou
novej víťaznej generácie hokejistov
Lučenca. Aktuálne sa všetci záujemcovia môžu pripojiť k tréningom letnej prípravy, ktorá prebieha na ihrisku a v telocvični Základnej školy
M. R. Štefánika každú stredu od
16:15 a štvrtok od 16:30,“ povedal
tréner HC Lučenec Ján Juraščík.
POZNÁMKA:
Bližšie informácie na web stránke klubu / Letná príprava. Text v plnom znení nájdete na FB Mesto
Lučenec.
text a foto: HC Lučenec

Robo Rácz nastúpi 23. júna
o profesionálny titul majstra
Českej republiky
Vtedy dvadsaťročného pästiara
Róberta Rácza (rodák z Lučenca)
po skončení strednej školy amatérsky box prestal baviť, nechcelo sa mu už s amatérmi zápasiť. Po
dvoch rokoch tento nadaný mladý
športovec svoje rozhodnutie neľutuje. V roku 2016 sa pripravoval
u bývalého majstra Európy, profesionálneho boxera Tomiho „Kida“
Kovácsa a Štefana Vargu v Galante, neskôr sa opäť vrátil do lučeneckého Box Clubu. V tom istom roku
sa v Nitre stal slovenským šampióPRÍPRAVA AJ S LUČENECnom medzi profesionálmi. Do boKÝMI TRÉNERMI
hatej zbierky ocenení mu pribudol
Róbert Rácz sa na zápas pripraopasok, ktorým ho opásali po súboji voval v Lučenci pod vedením trés Matúšom Babiakom. Tesne pred nerov Box Clubu Lučenec Štefana
koncom roka 2016 oslovil českých Bohinského, Huga Hojtela a Lukámanažérov, s ktorými sa dohodol na ša Filku. Aj vďaka tvrdej a dôsledtermíne prvého ukážkového zápasu. nej príprave si Novohradčan pripísal ďalšiu cennú výhru.
PRVÝ PROFESIONÁLNY
Počas dvoch rokov odboxoval
devätnásť víťazných profi zápaZÁPAS
sov, z toho osemnásťkrát vyhral
Dňa 12. februára 2017 porazil
K.O. Ako sám skonštatoval, po
svojho súpera Jozefa Obešla už
každom dueli je na jeho forme viv druhom kole technickým K.O.
diteľné zlepšenie.
a následne Róberta zobrali pod svoje
„Tvrdá príprava a dobré výkony
krídla odborníci z plzenského Qwert
v zápasoch sú veľmi dôležité, aby
Boxingu z.s. Ako 22-ročný sa v tomsom postupoval v rebríčku. Momento roku predstavil v Plzni na akcii
tálne som v prvej stovke a dúfam, že
s názvom Pekelný Box. Zástupca
sa budem šplhať stále vyššie,“ podoNovohradu i českého profesionáltkol Rácz, ktorý sa teraz pripravuneho klubu sa v ringu vo váhe do
je na ďalšie súťažné vystúpenie. Do
78 kilogramov postavil proti Gruringu by mal vstúpiť ako slovenská
zíncovi Merabovi Gukasjanovi, ktojednotka 23. júna 2018 o profesiorému nedal žiadnu šancu. Súpera
nálny titul majstra Českej republivôbec nepoznal. Pôvodne mal naky. Jeho súperom by mala byť česstúpiť proti inému boxerovi, no na
ká jednotka Marek Prochádzka (10
poslednú chvíľu sa meno protivníka
x výhra, 1 x prehra). V rámci galazmenilo. Nezaskočilo ho to. Keďvečera je vypísaných desať trojmiže absolvoval všeobecnú prípravu
nútových kôl.
bez znalosti konkrétneho protivníka, musel byť maximálne pripraPOĎAKOVANIE
vený na kohokoľvek. V zápase na
„Chcem poďakovať svojim trom tré6 kôl sa boxuje po troch minútach
nerom Štefanovi Bohinskému, Hus minútovou prestávkou, no po
govi Hojtelovi a Lukášovi Filkovi za
sérii tvrdých Robových úderov sa
skvelú prípravu a sponzorom Mojej
napokon odboxovala len polovica
Srdcovke, Kaderníctvu J & L style Luzápasu. „V úvode síce bolo pár močenec, wellness centru Miraj Resort,
mentov, keď sa Gukasjan do mňa
Miami Fitness a Nadácii M-Market,“
pustil, ale viac času som bol na koni
dodal Róbert Rácz (foto).
ja. V treťom kole mi vyšla séria úderov a Gruzínec sa dostal do počítatext: Ján Šnúrik
nia. Rozhodca potom zápas ukonfoto: Monika Veselá
čil a vyhral som technickým K.O.“
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Na čokoládovej
tretre 120
mladých atlétov
Boľkovský Power
fest sa blíži...
Už dvanásty rok bude miestom vojny konských síl letisko Boľkovce, situované v tesnej blízkosti Lučenca. Opäť to bude miesto,
kde srandičky končia, kde sa silné reči menia na skutky a kde sa stretnú prívrženci
šprintérskych duelov, ktorí si rýchlu jazdu
vychutnávajú mimo premávky. Siedmeho
júla to bude zase veľmi hlasité, zadymené
a napínavé, nebudú sa riešiť žiadne euro normy, bude to iba o nabúchaných strojoch a ľuďoch, ktorí ich vedia majstrovsky ovládať.
Tradičné dejisko bude hostiť tento rok 4. kolo
majstrovstiev Slovenska v šprintoch áut a motocyklov, zaradeného do kalendára Slovenskej asociácie motoristického športu a tiež
i Slovenskej motocyklovej federácie. Úroveň
a počet pretekárov pozitívne ovplyvní aj skutočnosť, že je boľkovský majstrák zaradený aj
do maďarského šampionátu, kvôli čomu dostali preteky názov „Drag Wars SK vs. HU“.
Na dráhe si sily zmerajú aj tentokrát vozidlá rôznych druhov, od extrémnych drag mašín, cez vytunené dízlaky, upravené pouličné
dvoj a štvorkolesové rýchliky, až po luxusné
superšporty. Boľkovská „DRAGLANDIA“ ponúkne fanúšikom motošportu aj tento rok extrémnu koncentráciu konských síl, bohatý
sprievodný program. Okrem tandemových
duelov sa diváci môžu tešiť na motokaskadérsku show maďarského profíka Attilu Palatinusa, ktorá ponúkne ukážku umenia ovládania
motocyklov aj štvorkoliek a zaujímavosťou
bude aj show driftovacích trojkoliek.
Popri celodennom reve nadupaných motorov si v statickej zóne prídu na svoje aj priaznivci vyleštených unikátnych kúskov. Konať
sa tu bude aj 3. kolo seriálu milovníkov jedinečných áut - Car Fans Cup. Vo vyhradenej
zóne sa usporiada predstavenie štvorkolesových skvostov, fotenie s modelkami, meranie akustického tlaku v rámci seriálu Audio Cup Slovakia. Takže sú vítaní aj majitelia
extrémnych aparatúr. Novinkou bude zraz
talianskych áut, organizovaný F.A.L clubom,
v rámci ktorého budú mať majitelia tátošov
z apeninského polostrova vyhradený priestor,
nachystané súťaže aj voľné šprintérske jazdy.
text a foto: www.zrychlenie.sk

Bežecké preteky pre deti do jedenásť rokov sa po prvýkrát dostali aj do centra Novohradu. Areál Základnej školy Ladislava
Novomeského premiérovo patril krajskému kolu populárnej atletickej súťaže, ktorá
sa tento rok rozšírila aj na územie Poľska.
„Riaditeľ pretekov Stanislav Návesňák sa snažil o rozšírenie súťaže do viacerých miest a sme
radi, že oslovil náš klub. Taktiež nás veľmi teší
záujem detí o túto súťaž a šport všeobecne,“ povedal Ján Garaj, predseda MAC Redox Lučenec.
Novohradský atletický klub zorganizoval lučeneckú etapu spolu so ZŠ L. Novomeského.

„RADI SA DO LUČENCA VRÁTIME...“
Na krajskom kole sa zišlo približne 120 malých atlétov. Chlapci a dievčatá súťažili zvlášť
v troch disciplínach. Podľa vekových kategórií
od 6 do 11 rokov si odbehli 100, 200 a 300-metrovú trať. Medailisti z jednotlivých kategórií si
vybehali postup do slovenského finále, ktoré
sa na Deň detí uskutočnilo v Košiciach. Dvaja
víťazi národného finále z metropoly východu
postúpia do ostravského superfinále, ktoré sa
uskutoční pred začatím Zlatej tretry.

MEDAILISTA IGOR KOVÁČ
MEDZI DEŤMI
Malých bežcov prišiel do Lučenca podporiť
bývalý šprintér, rekordér, prekážkar, olympionik a medailista z majstrovstiev sveta v atletike Igor Kováč, ktorý akcii prepožičal svoje meno ako ambasádor.
„Prišiel som podporiť atletiku, pohyb a deti,
ktorým chceme ukázať, že šport vie byť perfektnou zábavou. Myslím, že deti o atletiku majú
záujem, ale, žiaľ, niekedy nevedia, na koho sa
obrátiť. Preto chceme aj takýmto spôsobom
spropagovať lokálne atletické kluby a skupiny,“
vysvetlil Kováč, ktorý na pretekoch postrehol niekoľko mladých nádejí. „Talenty sa stále rodili, rodia a aj sa budú rodiť. Treba ich len
priniesť na športovisko, venovať sa im a ukázať im, že šport je krásny,“ doplnil.

„Niektoré deti, najmä tie najmladšie, sa bežeckých pretekov zúčastnili vôbec po prvýkrát.
Ak sa im zapáčilo víťaziť a učarovala im atmosféra, budeme radi, ak si atletiku zvolia za svoju
športovú cestu. Záujem o atletiku a všeobecne
šport je badateľný a to je najdôležitejšie,“ skonštatoval riaditeľ pretekov Stanislav Návesňák,
ktorý nevylúčil možnosť návratu do Lučenca.
„Janko Garaj a jeho kolegovia sú veľkými nadšencami a propagátormi atletiky, takže sa sem
radi vrátime,“ dodal.
zdroj: internet

Šachisti Matice na peknom 2. mieste
Výročnou schôdzou OZ ŠK Podpoľanie Detva, krúžkom na školách. S finančnou dotáciou
ktorého súčasťou sa stal v minulom roku aj mesta Lučenec nadviazať na dlhoročnú trašachový klub Matica Lučenec, bola ukončená díciu šachu v meste, aby sa Lučenec opätovsúťažná sezóna 2017/2018 v šachu družstiev. ne stal súčasťou šachovej mapy Slovenska.
Šachisti Lučenca účinkovali v 5. lige sk. C21
Konečné poradie 5. ligy
a obsadili v nej konečné pekné 2. miesto. PriC21 2017/2018:
tom prioritou nebolo dosiahnutie „medailo12 1 1 25 
52,5
vého“ umiestnenia a nastupovanie na kaž- 1. Rimavská Sobota 14
2. Matica Lučenec 14
9 2 3 20 
46,5
dý zápas v najsilnejšej zostave, ale zapojenie
8 4 2 20 
40,0
všetkých hráčov zo súpisky i hosťujúcich žia- 3. Banská Štiavnica 14
4.
CVČ
Detva
„C“
14
7
2
5
16

36,0
kov – Lučenčanov Lucky Kapičákovej a Janka
5.
Balassagyarmati
14
7
0
7
14

33,5
Alexandra Gréča.
6.
Junior
B.
B.
„C“
14
3
3
8
9

29,5
Cieľom klubu do ďalšej sezóny je doplne7. Kremnica „B“
14
3 1 10 7 
25,5
nie min. dvoch ďalších žiakov príp. juniorov,
8. CVČ B. B.. „HJ“
14
0 1 13 
17,0
obnovenie spoločných tréningov, podpora
pri účasti na turnajoch jednotlivcov a v rámtext: Pavol Ivanič
ci skromných možností aj pomoc šachovým

15. júna 2018
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www.lucenec.sk
KAPITÁN SIMEON JACKULIAK
O SKONČENEJ PRVOLIGOVEJ SEZÓNE

Novohradský pedál odštartoval
z nového miesta
V nedeľu 20. mája sa v Lučenci uskutočnilo medzinárodné športové podujatie pre
nadšencov cyklistiky, ktorí si chceli zasúťažiť,
prekonať sami seba a svoje limity. „Mesto je
jednoznačne spoluorganizátorom tohto podujatia. Podporujeme každý šport. Chceme, aby
ľudia športovali a samozrejme, aby rodičia
viedli svoje deti k športu,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková. Štvrtý ročník
Novohradského pedálu sa tentokrát uskutočnil na novom mieste. „Miesto konania sme
zmenili z dôvodu, že nám priehrada kapacitne nevystačovala a v areáli kúpaliska sa nachádzajú aj sociálne zariadenia. Priestory sú
vyhovujúce pre takéto podujatie a aj deti mali
terénnu trať na trávnatom povrchu. Za poskytnutie priestoru sa chcem poďakovať mestu Lučenec a SPOOL a.s.,“ prezradil organizátor Vlastimil Duzbaba.

dospelých boli pripravené stánky s cyklistickou tematikou. Víťazov čakali trofeje, pre deti
nachystali medaily s diplomami a každého čakala pekná tombola.
VÝSLEDKY PODĽA KATEGÓRIÍ:

25 km - Juniori 16-18 rokov: 1. Matej Gradoš
(SVK), 2. Šimon Kubiš (SVK), 3. René Chrapáň
(SVK). Juniorky: 1. Sára Bali (HUN), 2. Dorka Kotroczó (HUN), 3. Victoria Štěpaníková
(SVK). Muži Hobby 19-39 rokov: 1. Marian Šimon (SVK), 2. József Bálint (HUN), 3.
Marek Vandlík (SVK). Muži Hobby 40 rokov a viac: 1. Milan Vreštiak (SVK), 2. Péter
Nagy (HUN), 3. Szabolcs Babka (HUN). Ženy
Hobby 19 rokov a viac: 1. Marcela Kašjaková
(SVK), 2. Barbora Chomová (SVK), 3. Anastasiya Kulagina (RUS).
50 km -Muži Elite 19-39 rokov: 1. Andrej
Kubiš
(SVK), 2. Pavol Gábor (SVK), 3. Rudolf
Na toto už tradičné podujatie sa prihlásilo
Dzureň
(SVK). Muži Masters 40-49 rokov:
125 dospelých a 94 detských pretekárov. Naj1.
Zoltán
Illéš (SVK), 2. Patrick Treger (SVK),
starší súťažiaci mal 75 a najmladší 15 rokov.
3.
Štefan
Krpeľan (SVK). Muži Senior 50 roOproti minulému roku sa zúčastnilo viac žien,
kov
a
viac:
1. Miroslav Kočík (SVK), 2. Ivan
čo organizátorov prekvapilo. Cyklisti boli zo
Ďuriška
(SVK),
3. Peter Pagáč (SVK). Ženy
Slovenska i zo zahraničia (Maďarska, RusElite
19
rokov
a
viac: 1. Jana Sýkorová (SVK),
ka, Ukrajiny). „V kategórii Hobby Muži 192.
Barbora
Šebianová
(SVK).
39 rokov som obsadil 12. miesto. Podarilo sa
mi získať umiestnenie ako Najlepší Lučenčan
bez rozdielu veku v najpočetnejšej kategórii,
kde som bol na 1. mieste. Druhé obsadil Adrián Jančkár a tretie Radoslav Miadok. Viceprimátor Pavol Baculík v kategórii Hobby Muži
39+ obsadil 22. miesto z 28 štartujúcich. Veľká vďaka patrí Radoslavovi Miadokovi za pomáhanie na štvorkolke a Mestským lesom Lučenec,“ dodal Vlastimil Duzbaba.
Súčasťou Novohradského pedálu bola aj
detská tour, v ktorej deti súťažili v kategóriách baby, mikro, mini a žiaci. Nemohli chýbať
ani sprievodné akcie pre deti, napr. maľovanie na tvár, skákací hrad, či fotenie s maskotom, ktoré pripravila ZŠ M. R. Štefánika. Pre

Počas základnej časti viedla tím BKM Lučenec dvojica Roman Grenda a Mojmír Sychra.
Pod ich vedením obsadil Lučenec vo východnej
skupine druhé miesto. Po prvom nadstavbovom dueli prišiel do klubu ostrieľaný Chorvát
Kruno Krajnovič. Pôsobil v tíme ako odborný konzultant. V nadstavbe družstvo predvádzalo výborné výkony. Vyhralo 10 duelov.
Na konte malo len jedinú prehru. Jedným
z hráčov, ktorí bol preregistrovaný z MBK do
BKM, je Lučenčan Simeon Jackuliak. Práve
on dostal dôveru trénerov a od prvého zápasu
v prvej lige si natiahol na rukáv kapitánsku pásku. O začiatkoch a priebehu prvoligovej sezóny nám viac prezradil práve Simeon Jackuliak.

text a foto: Monika Nagyová

„Všetko sa to začalo od vedenia klubu. Dali dohromady ľudí, ktorí to robia od srdca. Pripravili
pre nás perfektné podmienky. Starali sa o nás.
Z môjho pohľadu všetko fungovalo na úrovni extraligy. Mali sme jediný cieľ a výsledkom bolo
úplne zaslúžené víťazstvo v prvej lige,“ priblížil
na úvod celý proces vývinu klubu kapitán Simeon Jackuliak.
„Kruno Krajnovič bol v podobnej pozícií ako pán
Rón v sezóne 2014/2015, keď pomáhal Košiciam
pri postupe do extraligy. Radil nám v tréningovom procese, nebol osobne na všetkých tréningoch, ale bol prítomný na zápasoch. Čo chcem
povedať je, že na Slovensku by si mali niektorí
ľudia vážiť meno Kruna Krajnoviča oveľa viac.
Len málokto dosiahol to, čo on. Je skvelý človek
a podľa mňa najlepší tréner u nás. Náš základ
úspechu znamenal najmä jeho príchod,“ pokračoval dvadsaťpäťročný rodák z Lučenca, ktorý
je veľkým obdivovateľom hviezdneho LeBrona
Jamesa. „Spomedzi mojich sezón by som túto
ohodnotil za najlepšiu v kariére. Veľmi ďakujem
aj nášmu fyzioterapeutovi pánovi Sebestyénovi,
pretože mi viackrát pomohol aj napriek tomu,
že to so mnou vyzeralo po zdravotnej stránke
zle. Chcem poďakovať vedeniu BKM Lučenec
za všetko, čo pre nás urobili. Za to, že nenechali basketbal v Lučenci zaniknúť. Vďaka patrí
trénerovi, spoluhráčom a našim fantastickým
divákom, ktorí za nami stáli v dobrom i v zlom,“
zakončil kapitán tímu Jackuliak.
text: www.basketzoznam.sk a Ján Šnúrik
foto: Ján Šnúrik
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Víťazom mestskej ligy
zaslúžene YOUNG BOYS
YOUNG BOYS - OFK TOČNICA
6:1 (2:1)
Góly: Adam Kulich 4, Richard
Slobodník 2 - Michal Čeman.
HEY TAXI - THE SECRET

TIPOS III. LIGA STRED
10.6.2018 (27. KOLO)
LUČENEC - NOVÁ BAŇA
2:0 (0:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Pipíška, Bíreš, Tannhauser
(70. Schvantner) - Savič (87. Dedinský), Kováč (85. Rác), Iboš (59.
Kulich), Ilič, Pavlovič (55. Mészáros) - Višič. Góly: 74. Kulich, 79.
Višič (PK). ŽK: Pipíška - Vlčko,
Tužinský. Rozhodovali: Faber,
Doval, Katreniak. Divákov: 150.
Csaba Tóth (tréner, Lučenec):
„Podľa mňa už hráči nebrali tento
zápas na 100%. Hrali sme posledný domáci zápas s predposledným
tímom, a tak to aj v prvom polčase na ihrisku vyzeralo. Bolo to katastrofálne napriek tomu, že sme
mali minimálne tri tutovky. Po
prestávke som musel chlapcom
dohovoriť a zdá sa, že moje slová
zabrali. Napriek tomu, že góly prišli neskoršie, zvíťazili sme. Ďakujem chlapcom za víťazstvo.“
3.6.2018 (26. KOLO)
DETVA - LUČENEC 0:3 (0:2)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Pipíška, Bíreš, Tannhauser
(81. Hajduk) - Savič, Iboš (67. Kulich), Kováč, Ilič, Pavlovič (72. Dedinský) - Višič. Góly: 20. Pavlovič,
34. a 59. Višič. ŽK: Krstich - Pipíška, Bíreš. Rozhodovali: Hraško,
Lepieš, Šimko. Divákov: 100.
Csaba Tóth (tréner, Lučenec):
„Chlapci boli pred zápasom pripravení na zisk troch bodov. Museli
sme naplno bodovať. Už od úvodu hrali výborne, keď sme viedli
dvomi gólmi. Vypracovali sme si
množstvo šancí, ktoré ostali nevyužité. Mohli sme vyhrať aj vyšším

MŠK Novohrad Lučenec pred
zápasom s Novou Baňou, zľava
kapitán Vilhan, Višič, Tannhauser,
Grujičič, Iboš, Savič, Kováč,
Pavlovič, Ilič, Bíreš, Pipíška.

5:4 (3:2)
Góly: Lukáš Juríček 2, Milan
Holík 2, Peter Rubint - Matej Vysočan 2, František Oračko, Branislav Adam.

TSV 1995 - HORNETS 5:8 (2:6)
Góly: Norbert Adamovič 2, Róbert Rubint, Martin Bukovec, Peter Csaba - Peter Rutkaj 4, Milan
rozdielom. Zápas bol z našej straAdamík, Marek Barta, Radoslav
ny zvládnutý na výbornú.“
Malček, Radoslav Paragi. ŽK: Zoltán Csaba.
TABUĽKA
TANTRUM - TUBORG 1:2 (1:2)
1. Ban. Bystrica 29 20 6 3
57:18  66
Góly: Ján Bolčo - Patrik Šípoš,
2. Rim. Sobota 29 18 4 7
83:39  58
Pavel Matuška. ŽK: Ján Bolčo.
3. Lučenec
29 16 3 10 50:33  51
ČK: Erik Čonka. Keram - voľno.
4. Lipt. Hrádok 29 15 5 9

60:44  50

5. Kalinovo

29 16 1 12

46:36  49

6. Námestovo

29 12 9 8

47:33  45

7. Lipt. Štiavnica 29 13 5 11

34:44  44

8. Martin

29 11 8 10

53:41  41

9. Žarnovica

29 12 5 12

36:46  41

10. Orav. Veselé 29 12 4 13
11. Čadca
29 11 5 13

34:32  40
46:47  38

“Hlavne jarnú časť ligy sme mali
parádnu. Vyhrali sme všetkých
osem zápasov. Za toto by som sa
chcel poďakovať všetkým hráčom,
ktorí sa o náš prvý titul pričinili.
Veľká vďaka patrí aj všetkým fanúšikom, ktorí nás neustále podporovali a verili nám aj v ťažkých
chvíľach. Historicky prvý titul patrí
vám všetkým,” povedal po poslednom zápase kapitán Young Boys
Filip Kubík.
Majstrovský titul vybojovali
títo hráči:
Lukáš Dananaj (1 gól), Peter
Galbi - Filip Kubík (C 20), Erik
Danko (15), Denis Božík (15), Patrik Kováč (14), Tomáš Fajčík (6),
Adam Kulich (24), Jakub Kulich
(5), Tomáš Janák (7), Ivan Janák
(8), Tomáš Gombala (2), Angelíno Miguel (4), Richard Slobodník
(7), Patrik Stupár (1).

12. Krásno
13. Fiľakovo

29 10 5 14 41:48  35
29 11 2 16 34:55 35

14. Teplička
15. Nová Baňa

29 8 7 14
29 5 4 20

40:49  31
33:73  19

KONEČNÁ TABUĽKA

16. Detva

29 4 3 22

30:86  15

1. Young Boys

16 13 1 2 129:38  27

2. Keram

16 11 2 3 129:41  24

text: Ján Šnúrik

3. TSV 1995

16 11 1 4 111:65  23

foto: Archív Young Boys

4. Tuborg

16 9 2 5

5. Hornets

16 8 1 7 105:82  17

6. OFK Točnica

16 7 1 8

7. Hey Taxi

16 5 1 10 41:83  11

BUDÚCI PROGRAM
16.6.2018 o 17:30 Námestovo Lučenec, 11:00 Martin - Kalinovo

text a foto: Ján Šnúrik

68:68  20
71:65  15

8. The Secret

16 3 0 13 54:146  6

9. Tantrum

16 0 1 15 22:142  1

LETNÉ KÚPALISKO otvorí svoje brány 16. júna 2018
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Nedeľa od 9:00 do 19:00
Ranné plávanie vyhradené pre plavcov v mesiacoch júl, august:
Pondelok, Streda, Piatok od 7:00 do 9:00
Večerné plávanie vyhradené pre plavcov v mesiacoch júl, august:
Utorok, Štvrtok, Sobota od 19:30 do 21:00
Areál letného kúpaliska nájdete na Športovej ulici (za futbalovým štadiónom)
v Lučenci. V prípade nepriaznivého počasia je kúpalisko z bezpečnostných
dôvodov zatvorené, info na čísle 0907 806 425. Viac informácií o cenníkoch
vstupeniek a služieb nájdete na www.spool.sk/letne-kupalisko

Spravodaj č. 6
ÚMF v Lučenci
- Rada kontumuje zápas 17. kola
OFK Točnica - Hornets 0:5 v prospech hosti. Dôvod: Neoprávnený štart hráča domácich Patrika
Sivoka. Hral po 3 ŽK.
- Rada upozorňuje vedúcich mužstiev, že posledný termín odovzdania a zaplatenia štartovného do
ročníka 2018 - 2019 je 17.6.2018.
Zaplatené a odovzdané prihlášky
po termíne nebudú akceptované!

text: Marián Šulek

15. júna 2018
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Mimel s titulom vicemajstra

na 2:0, ale v poslednom dueli už od
5. minúty prehrával 0:1 po Haľkovom góle. Do šatní už išiel Slovan
s dvojgólovým náskokom, ktorý
domáci navýšili tesne po zmene
strán. Od tej chvíle hral Mimel na
pokyn trénera Maroša Berkyho
vabank. Po inkasovaní štvrtého
gólu Lučenec gólmi Ferreiru znížil na rozdiel dvoch gólov a pomaly sa schyľovalo k dráme. Nováčik
potom inkasoval góly do opustenej
brány, Vianom znížil na 3:5, ale posledné
slovo mal takmer so záveČo sa nepodarilo futbalistom Slovana Bratislava, dokázali futsarečným
hvizdom Kyjovský.
listi. V rozhodujúcom piatom finálovom zápase play-off zvíťazili nad
Slovan
Bratislava sa tak po prvýnováčikom ligy Mimelom Lučenec 6:3 a získali majstrovský titul.
krát pod týmto menom stal futsaŠK SLOVAN BRATISLAVA - MIMEL LUČENEC 6:3 (2:0)
lovým majstrom extraligy v sezóne
2017/18.
Futsalovému tímu z NoMIMEL: Oberman, Klema - Viana, 5:2, 6:3) 23. Rafaj (4:0) - 25. a 31.
vohradu
tak
síce najcennejší titul
Brunovský, Kočiš, Hricov, Sobral, Ferreira (4:1, 4:2), 36. Viana (5:3).
ušiel,
no
titul
VICEMAJSTRA SloMelo, Ferreira, Fehérvári, Csaba, Rozhodovali: Belavý, Peško, Mavenska
iste
poteší!
Gratulujeme.
Kuhajdík, Petík, Steinwandter. tula. Divákov: 1500.
Lučencu sa podarilo vyrovnať
Góly: 5. Haľko (1:0), 20. Belaník
text a foto: Ján Šnúrik
(2:0), 21., 36. a 40. Kyjovský (3:0, nepriaznivú finálovú sériu z 0:2

Preplatky za teplo aj tento rok:
obyvateľom Lučenca sa vráti viac
ako 187-tisíc eur
Dodávateľ tepla v Lučenci spoločnosť Veolia Energia Lučenec, a. s., v koncoročnom vyúčtovaní za rok 2017 svojim
zákazníkom vráti viac ako 187-tisíc eur (s DPH).

Náklady na teplo v rodinných
rozpočtoch tvoria významnú
položku. Intenzívnou a dôslednou starostlivosťou o prevádzky,
zvyšovaním účinnosti výroby tepla a investíciami do rozvoja a modernizácie tepelného hospodárstva sa nielenže podarilo zlepšiť
stav tepelnotechnických zariadení, ale aj znížiť cenu tepla.
Obyvatelia Lučenca za teplo

odobrané v roku 2017 zaplatia približne o 4,8 % menej ako v roku
2016, a to aj napriek chladnejšiemu
počasiu. V koncoročnom vyúčtovaní sa tak môžu tešiť na preplatky. Individuálna výška preplatku pre konečných spotrebiteľov
závisí, samozrejme, od nastavenia mesačných zálohových platieb, ktoré stanovil správca alebo domové spoločenstvo.

Gabriel Rick (hráč, BA):
„Sme tu jedna veľká futsalová rodina. Lučenec bol vynikajúci, vynikajúco hrali Brazílčania, vynikajúci
brankár Obi. Konečne bola vynikajúca atmosféra nielen v Lučenci, ale
aj u nás. Ďakujem pánu Bohu, že sme
to dokopali a vyhrali.“
Atilla Fehérvári (kapitán, LC):
„Slovan má odohratých strašne veľa
ťažkých zápasov, majú skúsenejší tím.
Naše mužstvo je mladé a povedal by
som v týchto fázach neskúsené. Nič
sa nedeje, pokračujeme ďalej.“
Marián Berky (tréner, LC)
„Dovolím si tvrdiť, že moje mužstvo
hralo do poslednej chvíle vyrovnanú
partiu. Boli v zápase zlomové situácie. My sme nastrelili tyčku, Slovan
neskôr triafal do opustenej brány. Za
svoje výkony sa hanbiť nemusia. Ďakujem všetkým hráčom za predvedené
výkony a našim vynikajúcim priaznivcom za super podporu.“

Informácie o plánovaných odstávkach sú pravidelne uverejTEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY
ňované na internetovej stránke
Aj tento rok bude dodávka tep- www.veoliaenergia.sk v sekcii
lej úžitkovej vody (TÚV) preruše- „Zákaznícka zóna“, v časti „Odná len tam, kde sú plánované in- stávky a prerušenia“.
vestičné akcie a opravy väčšieho
rozsahu. O termínoch a dĺžke
nevyhnutných prerušení budú
odberatelia v súlade s platnou
Skupina Veolia zastáva v celegislatívou včas informovaní.
losvetovom meradle vedúce poSpoločnosť Veolia Energia Lu- stavenie v oblasti optimalizovačenec, a.s., aj v roku 2018, tak ako ného riadenia zdrojov. S takmer
každý rok, plánuje pokračovať 169-tisíc zamestnancami na piav modernizácií existujúcich za- tich kontinentoch navrhuje a reariadení výroby a distribúcie tep- lizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického
la a teplej vody.
hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest
PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE
i priemyslu. Prostredníctvom
NA TENTO ROK:
týchto troch navzájom sa dopĺňa• Výmena kotla v PK Kuzmányiho júcich činností sa Veolia podieľa
• Prepojenie sídlisk Rúbanisko na rozširovaní prístupu k zdrojom,
zachovávaní dostupných zdrojov
II a Rúbanisko III
• Rekonštrukcia rozvodu tepla a na ich obnove.
V roku 2017 skupina Veolia záRúbanisko III
sobovala pitnou vodou 96 milióTieto investície umožnia pre- nov obyvateľov, 62 miliónom obyvádzkovanie technologických za- vateľov poskytovala kanalizačné
riadení výroby a distribúcie tep- služby, vyrobila 55 miliónov MWh
la podľa aktuálnych technických energie a zhodnotila 47 milióna ton
štandardov a výrazne tak zvýšia odpadu. V roku 2017 predstavospoľahlivosť sústavy tepelnotech- val konsolidovaný obrat spoločnických zariadení na dodávku te- nosti Veolia Environnement (Papelnej energie až ku konečnému ris Euronext: VIE) 25,12 miliárd
eur. www.veolia.com
spotrebiteľovi.
LETNÉ ODSTÁVKY
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16 | pozvánky
B B S K - N OVO H R A D S K É
O SV E TOV É ST R E D I S KO
V LUČENCI

Ú ST R E D I E ĽU D OV E J
U M E L EC K E J T VO R BY

ŠTÁTNA OPERA
V BANSKEJ BYSTRICI

VÁ S
P O Z Ý VA

Giuseppe Verdi

Program
ŠTVRTOK 26.7.2018

19:00 - Radnica Lučenec
AMC Trio a Ľudová hudba
Stana Baláža

PIATOK 27.7.2018

14:00 do 20:30
Park remesiel - mestský park
„Jarmočnô veselia“
- vyhrávanie ľudových hudieb
20:00
I. Festivalový večer
v amfiteátri - mestský park
Lúčnica, FS Krtíšan

SOBOTA 28.7.2018

14:00 do 20:30
Park remesiel - mestský park
18:00
Krojovaný sprievod mestom
Ulica T. G. Masaryka, Haličská,
F. Lehára. Vstup voľný!

V piatok a sobotu po skončení
programu ľudová veselica
pri cimbalovej muzike
v reštaurácii Biela labuť!
Predpredaj vstupeniek:
MIC Lučenec, www.kultura.lucenec.sk, kino APOLLO - pokladňa,
amfiteáter pokladňa (dve hodiny
pred podujatím).

19:00 - 22:30
II. Festivalový večer v amfiteátri
GALAPROGRAM - účinkujú
Mediálni partneri:
domáce a zahraničné
Rádio Regina, Folklorista.sk,
folklórne súbory
REKUS, Mestské noviny Lučenec

Pozvánka
na autokros

21:00

Dni
OPERA
módy

29.6.2018

Festival z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia

26.7.

XXIII.
Novohradský
Folklórny
Festival

28.7.2018

La Traviata

pod holým
nebom
v Lučenci
VEĽKÝ ORCHESTER,
ZBOR, SÓLISTI,
A TO VŠETKO „NAŽIVO“!

Vstupné: 13,- Eur
www.kultúra.lucenec.sk
MIC Lučenec
Pokladňa kina APOLLO

AMFITEÁTER
v mestskom parku
v Lučenci

Na najbližší víkend v dňoch od 16. do 17. júna 2018 je naplánované prvé z dvoch
autokrosových podujatí v rámci Zóny strednej Európy. Organizátor Grad Prix
Lučenec sa podujal usporiadať tento pretek na jazdcami a samozrejme divákmi
obľúbenej trati vo Fiľakovských Kľačanoch. Program nájdete na FB, Mesto Lučenec.sk

