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Využitie vodnej plochy Ľadova

je novinkou
v našom meste
Posledné roky vodná nádrž Ľa- má k dispozícii ihrisko na volej- mala využívať od polovice mesiaca prevádzka slúžiť svojmu účelu
dovo Lučenec (Tuhársky potok) bal, nohejbal a basketbal. Pre naj- jún, no vzhľadom na rozhodovacie len počas víkendov od 10:00 do
na organizované prevádzkova- mladšiu generáciu je tam detské procesy príslušných schvaľovacích 18:00. V prípade nepriaznivého
nie vodných športov nebola vô- ihrisko, pieskovisko, preliezačky orgánov, na realizácii ktorých sú počasia bude požičovňa zatvorená!
bec využívaná. V minulosti areál aj hojdačky. K dispozícii je tiež al- mesto Lučenec a prevádzkovateľ
POZNÁMKA
relaxačno-oddychovej zóny po- tánok, ktorý umožňuje opekanie závislé, spomínané služby pre obyViac sa o podmienkach, povinčas letnej sezóny denne navšte- a oddych pre celé rodiny. Milov- vateľov budú k dispozícii od hore nostiach, bezpečnosti dozviete
vovali deti materských škôl, žiaci níkom zlatého moku, nealko ná- uvedeného dátumu.
z informačnej tabule Prevádzkozákladných i stredných škôl, ro- pojov, dobrých jedál, či čerstvo
AKÉ VODNÉ PLAVIDLÁ
vého poriadku požičovne plavidiel.
diny s deťmi, športovci, športo- voňajúceho langoša sú k dispoSI MÔŽETE POŽIČAŤ?
ví rybári nielen mesta, ale aj zo zícii neďaleké prevádzky.
text a foto: Ján Šnúrik
V požičovni si môžete za poplaširokého okolia. Areál je v týchtok požičať vodné bicykle (pre 4 až
ŠTART 30. JÚNA OD DESIATEJ
to dňoch prispôsobený všetkým
5 osôb), člny-veslice (pre 4 osoOpera pod hviezdnou
Už len pár hodín nás delí od
vekovým kategóriám. Starší ľudia
by), paddleboard (nafukovací plavyužívajú možnosť zahrať si stolný otvorenia novej atrakcie, ktooblohou je zrušená!
vák podobný surfovému longbotenis, petang. Stredná generácia rá bude spríjemnením napríklad
ardu), kajak.
Plánované veľkolepé operprázdninového využitia voľnéKEDY SI MÔŽETE
né predstavenie Štátnej opery
ho času návštevníkov relaxačv Banskej Bystrici pod holým
POŽIČAŤ PLAVIDLÁ?
no-oddychovej zóny Ľadovo Lunebom pod názvom G. Verdi Prevádzková doba požičovne
čenec. V sobotu 30. júna 2018 od
La Traviata - open air je pre
10:00 v areáli spomínanej relaxač- plavidiel Prístav Lučenec na vodnepriaznivé počasie zrušené!
no-oddychovej zóny vyštartujú nej nádrži Ľadovo bude 30. júna
Podujatie sa malo uskutočniť 29.
z prístavu plavidiel prví nadšen- a v mesiacoch júl - august otvo- júna 2018 v amfiteátri. Náhradci vodných bicyklov či člnkovania. rená denne od 10:00 do 18:00.
ný termín je 6.september 2018.
V mesiaci september bude
Požičovňa malých plavidiel sa síce
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Slovenská premiéra
autobusov IVECO CREALIS
na lučeneckých cestách

Na Námestí republiky nainštalovali
rozprašovač vodnej pary

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. v spolupráci s mestom
Lučenec obnoví do konca roka 2018 vozový park mestskej autobusovej dopravy o dva nové moderné autobusy značky IVECO CREALIS, ktoré budú mať na Slovensku svoju premiéru.

Mesto Lučenec bojuje s horú- (15 sekúnd strieka vodnú paru,
čavami ako najlepšie vie. Na Ná- 15 sekúnd pauzuje) medzi desiamestí republiky pribudlo rozpra- tou hodinou ráno až ôsmou hoAutobusy budú vybavené mo- cestujúcich. Cestujúci budú môcť šovacie zariadenie. Obyvatelia a dinou večer.
dernými úspornými a ekologic- počas prepravy v autobusoch vyu- návštevníci mesta Lučenec tak
kými motormi...
žívať stabilné wifi pripojenie na in- majú možnosť osviežiť sa pomotext: Ján Šnúrik
Hlavným zámerom obnovy je čo ternet, príp. zariadenie na dobíja- cou rozprašovača vodnej pary.
foto: Monika Nagyová
najviac zatraktívniť mestskú au- nie mobilných telefónov. Uvedením Túto vodnú atrakciu tvoria hlavice
tobusovú dopravu v meste Luče- nových autobusov do prevádzky sa s tryskami, ktoré spúšťa časovač
nec, zlepšiť jej kvalitu, spoľahlivosť podstatne skvalitní a zefektívni doa ekologickosť. Nové autobusy budú pravný proces a ochrana životného
spĺňať kritéria bezbariérového prí- prostredia v oblasti mestskej autostupu, t. j. budú v nízkopodlažnom busovej dopravy. Taktiež sa skvavyhotovení. Autobusy budú taktiež litní kultúra a spoľahlivosť cestoV areáli lučeneckých mestských ale aj toto - nelegálnu skládku.
vybavené modernými úspornými vania pre občanov a návštevníkov
lesov je v týchto dňoch rušno. Na situáciu v lese si podľa pria ekologickými motormi, brzdo- mesta Lučenec.
Lesné cestičky sú využívané nie- ložených fotografií môže urobiť
vým systémom s ABS, vonkajšími
Zastávky s novým elektroniclen školákmi končiacimi školský názor každý sám!
a vnútornými elektronickými infor- kým informačným systémom
rok, ale aj cykloturistami, turisV ďalšom vydaní Mestských
mačnými tabuľami, na ktorých sa
S cieľom zvýšiť kvalitu a kombudú zobrazovať informácie o trase plexnosť informačného systému tami, športovcami z nordic wal- novín (20. júla) vám viac povie
a ďalšie doplnkové informácie pre pre cestujúcich Slovenská autobu- king-u (chôdza s trekingovými o znečisťovaní areálu mestských
palicami) a v neposlednom rade lesov a následnom odstraňovaní
sová doprava Lučenec vybaví minajmä hríbarmi.
konateľ spoločnosti Mestské lesy
nimálne dve vybrané autobusové
ODPAD UMIESTŇUJTE
Pri pohľade na aktuálne zábe- Lučenec s.r.o. Štefan Melicher.
zastávky novým elektronickým inry z tohto týždňa zisťujeme, že
DO NÁDOB VOĽNE
formačným systémom, prostredtext: Ján Šnúrik
v mestskom lesoparku môžete
níctvom ktorého budú cestujúci
SYPANÝ, NIE VO VRECIACH!
foto: Štefan Melicher
zazrieť toto - košík plný hríbov,
Žiadame všetkých obyvateľov, dostávať v reálnom čase aktuálne
ktorí využívajú 240 litrové zberné informácie z dopravného procenádoby na biologicky rozložiteľný su, najmä o príchodoch jednotliodpad, aby tento odpad umiestňo- vých autobusových spojov. Zdievali do zberných nádob voľne sy- ľanie informácií medzi vozidlom
paný, nie vo vreciach. Do zbernej a informačným systémom autonádoby na biologicky rozložiteľný busových zastávok bude možné
odpad okrem vriec tiež nepatria: vďaka vzájomnej previazanosti
plasty, papier, sklo, kovy, textil, informačného systému vozidla,
tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý autobusovej zastávky a centrálkuchynský a reštauračný odpad. neho dispečerského pracoviska
Ďakujeme za váš aktívny prístup spoločnosti.
k triedeniu odpadu.
text: Radka Segečová
foto: Ilustračné
text: Jarmila Fekiačová

Pozdrav z lučeneckých
mestských lesov - lesoparku
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„Posilníme hliadkovú činnosť
najmä vo večerných hodinách“

PROBLÉMY S NEZBIERANÍM

29.6. PRELOŽENÉ na 6.9.
G. VERDI - LA TRAVIATA
amfiteáter Jedinečné veľkolepé operné predstavenie pod holým nebom! Krása Verdiho hudby,
nádherné árie, nezabudnuteľný
príbeh kurtizány v predstavení,
aké ešte v Lučenci nebolo! Vstupné: 13 eur
30.6.
VESELÉ IHRISKO
Ulica osloboditeľov a J. Bottu 16:00 Športovo zábavné
popoludnie: streetball tour, naj
hry pre deti, živá hudba, guľáš.
1.7.
VÝSTAVA MODERNÉHO

velené aj cyklohliadky, najmä v popoludňajších hodinách,“ vysvetlil
Ján Tuček.

Viete o tom, že Rúbanisko je rozlohovo najväčším sídliskom s najvyšším počtom obyvateľov v Lučenci? Podľa najnovších informácií
žije v súčasnosti na Rúbanisku I, II a III až 7619 ľudí. V dnešnom
vydaní sa budeme viac venovať podľa počtu obyvateľov (3326)
druhému sídlisku - Rúbanisku III. Na základe viacerých ohlasov
a námetov obyvateľov žijúcich v tejto lokalite sme oslovili náčelníka Mestskej polície v Lučenci Jána Tučeka, ktorý nám viac „otvoril“
tému bezpečnostnej situácie v tejto časti mesta.

PSÍCH EXKREMENTOV
Mestská polícia v tejto lokalite,
ako aj v iných častiach mesta rieši
problémy s nezodpovednými majiteľmi psov, ktorí nepozbierajú
psie exkrementy. Niektorí dokonca venčenie vykonávajú v blízkosti
alebo aj na detských pieskoviskách.
„Snažíme sa túto situáciu eliminovať vysielaním hliadok v ranných a večerných hodinách v čase
venčenia psov. Tiež pri vykonávaní kontrol psičkárov preverujeme
aj v evidencii mestského úradu, či
je pes prihlásený a či majiteľ platí
stanovené poplatky,“ dodal náčelník mestskej polície.
PODNETY PRIJÍMAJÚ

V KANCELÁRII PRVÉHO
UMENIA: MIRA GÁBEROVÁ
synagóga 17:00 Otvorenie letKONTAKTU
„Príslušníci Mestskej polície (MsP)
nej výstavy moderného umenia
PRETRVÁVAJÚCE PROBLÉMY
V súvislosti s Rúbaniskom III dáv synagóge. Výstava potrvá do Lučenec v tejto lokalite za rok 2017 – MESTSKÍ POLICAJTI BUDÚ
vame do povedomia našim čitateľom
riešili celkovo 149 priestupkov.
31.8.2018.
Kanceláriu prvého kontaktu mesKONAŤ!
Z toho bolo 33 priestupkov za zneta Lučenec, v ktorej každý štvrtok
7.7.
Čo sa týka ďalšej pálčivej
čisťovanie verejného priestranstva,
v dobe od 14:00 do 16:00 je príslušROZPRÁVKOVÝ ALTÁNOK
36 priestupkov s nakladaním s od- problematiky na Rúbanisku, ako
ník
MsP pripravený prijať podnety
altánok v mestskom parku padom, 38 priestupkov za bezpeč- na každom veľkom sídlisku, aj tu
občanov,
prípadne zodpovedať na
16:00 Divadelné rozprávkové nosť a plynulosť cestnej premávky sú obyvatelia viac v anonymiotázky
týkajúce
sa bezpečnostnej
predstavenie oživí a spestrí prí- a 24 priestupkov proti verejné- te, čo je „voda na mlyn“ dílerom
situácie
a
práce
mestskej
polície.
jemné sobotné popoludnie v krás- mu poriadku,“ povedal v úvode omamných látok. Každé zistenie
nom lučenskom parku.
Ján Tuček. Ako nám ďalej pre- alebo prijaté oznámenie v tomto
NETREBA BYŤ ĽAHOSTAJNÍ,
14.7.
zradil, priamo na Rúbanisku III smere mestská polícia vzhľadom
PÁCHANIE KRIMINALITY
sú umiestené tri otočné kamery na to, že v tejto veci nie je oprávVI. MUZIKANTSKÝ JULIÁLES
OZNÁMTE NA LINKU 159
reštaurácia Biela labuť 15:00 mestského kamerového systému. nená konať, postupuje na vecne
Na záver by chcela MsP požiadať
- 23:00 Obľúbené koncertné A to na strechách bytoviek č. 2, 9 a miestne príslušné oddelenie poobyvateľov
Rúbaniska, aby neboli
stretnutie lučenských kapiel, rôz- a 17, jedna je umiestnená na Rú- lície. „Vzhľadom na uvedené pretrľahostajní
k
dianiu na ich sídlisku,
nych žánrov a vekových kategórií. banisku II - na streche bytovky vávajúce problémy mestská polícia
aby
páchanie
kriminality oznamovač. 1, pričom sníma aj časť Rúba- posilní hliadkovú činnosť v tejto lo12.7.
li
na
bezplatnú
linku MsP Lučenec
niska III, a to „obchodnú zónu“: kalite, najmä vo večerných hodiERIC CALLEBAUT - VERNISÁŽ
159,
prípadne
aj
na linku 158. Mestpredajňu potravín, pizzériu Ro- nách, a to vysielaním motorizovaradnica 17:00 Výstava olejoská
polícia
všetky
oznámenia bude
mantic. Výstupy kamier sleduje ných aj peších hliadok, pričom do
malieb holandského umelca, žiriešiť
v
rámci
svojich
kompetencií.
na mestskej polícii v nepretrži- tejto lokality sú v mesiacoch, kedy
júceho v Lučenci. Výstava potrtom režime pracovník chránenej to poveternostná situácia dovoľuje,
vá do 5.9.2018
dielne a v prípade zistenia protitext a foto: Ján Šnúrik
19.7.
právneho konania informuje veMUCHA KVARTET
liteľa zmeny, ktorý následne vyradnica 18:00 Koncert popred- siela hliadku na zákrok.
ného slovenského sláčikového
„Je pravdou, že v tejto časti Rúkvarteta v nádhernej koncertnej baniska, najmä pred obchodnou
sále historickej Radnice Lučenec. zónou dochádza k najčastejšieVstupné: 7 eur
mu sústreďovaniu sa neprispôsobivých
občanov a hliadka MsP
21.7.2018
pravidelne aj niekoľkokrát denIPEĽSKÝ BEH
ne rieši situáciu na úseku znečisDivadlo B. S. Timravy - štart
Miesto pred drogériou, kde dochádza k najčastejšiemu
ťovania verejného priestranstva
18:00 Letný beh pre všetkých na
sústreďovaniu
sa neprispôsobivých občanov.
a iné priestupky,“ pokračoval nátrati Lučenec - Rapovce.
A
takto
to
vyzerá
po ich odchode!
čelník Tuček.
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PREVENCIA KRIMINALITY

Metodický deň pre MŠ a ZŠ
Základná škola M. R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Komisiou
protispoločenskej činnosti mesta Lučenec a CPPPaP Lučenec pripravili pre riaditeľov, pedagógov a preventistov materských a základných
škôl 7. júna metodický deň v krásnych priestoroch Radnice Lučenec.
Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu Odstránenie
spoločenských bariér - základ
spoločného úspechu, prostredníctvom ktorého získala ZŠ M. R.
Štefánika finančné zdroje na piatich asistentov učiteľa, školského
psychológa a sociálneho pedagóga, čo základnej škole umožnilo vytvorenie inkluzívneho tímu. Najdôležitejším však bolo spoločné
stretnutie s cieľom poskytnúť príklady dobrej praxe - prezentovať
programy, odborníkov, vymeniť si
skúsenosti, diskutovať, inšpirovať
sa pre skvalitňovanie každodennej
pedagogickej praxe.
V odbornom programe vystúpili: Mariana Krupová (školská
psychologička) a Monika Zakovičová (sociálna pedagogička ZŠ
M. R. Štefánika v Lučenci), ktoré hovorili predovšetkým o každodennej intervencii v školských
kolektívoch, individuálnej terapii
so žiakmi, spolupráci s vedením
školy, pedagógmi a rodičmi. Dušana Bieleszová (renomovaná mediátorka https://www.skolska-mediacia.sk/, šéfredaktorka portálu

Veľký úspech žiakov Obchodnej
akadémie v Lučenci v národnom
kole súťaže Mladý Európan

direktor.sk a časopisu Manažment
školy v praxi) priblížila problematiku školskej a rovesníckej mediácie
v prostredí škôl. Agnesa Setničková
(zástupkyňa riaditeľky školy na ZŠ
M. R. Štefánika v Lučenci) inšpirovala kolegov Programom vyučovania šťastia http://hodinastastia.sk/,
ktorý je postavený na výsledkoch
pozitívnej psychológie. Michaela
13. - 14. júna sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci vo Vysokých
Zubčeková Tatárová (z CPPPaP Lu- Tatrách uskutočnilo národné kolo súťaže Mladý Európan 2018.
čenec) priblížila zúčastneným otáz- Družstvo našej školy, Obchodnej akadémie v Lučenci, tvorili žiaku dieťaťa s aspergerovým syndró- ci Vladimír Kička, bratia Patrik a Tomáš Vojtekovci. Vďaka svojim
mom v prostredí škôl.
obdivuhodným vedomostiam o Európskej únii (EÚ) si chlapci vySpoločné stretnutie prinieslo po- bojovali krásne 2. miesto v tejto náročnej súťaži. Obdivuhodné je
trebu ďalšieho stretávania sa a vý- aj to, že sa im takýto úspech podarilo dosiahnuť ako jedinej odbormeny skúseností, názorov. Otvoril nej škole v konkurencii s gymnáziami z celého Slovenska. Hodnotsa nám priestor pre diskusie smeru- né ceny v podobe laptopov či tabletov si prevzali od vedúceho Zajúce k otázkam, ako emociálna inte- stúpenia EK na Slovensku Ladislava Mika.
ligencia a scitlivovanie detí, potreba
Súťaž je určená žiakom 2. a 3. videa, v ktorom navrhnú, ako by
detí zameraná na aktívne počúvanie
ročníka
stredných škôl (SŠ) z ce- zo svojej perspektívy predstavili
a komunikáciu s nimi. Prezentovali
lého
Slovenska.
Organizuje ju Za- vybranú krajinu nimi vyrobeného
sa podnetné programy, ako Školská a
stúpenie
Európskej
komisie (EK) 10 minútového videa s podmienrovesnícka mediácia a Program vyuna
Slovensku
spoločne
s regio- kou navštíviť tri rôzne miesta počovania šťastia. Ďalšou oblasťou bola
nálnymi
informačnými
centrami
čas troch dní strávených v tejproblematika inklúzie, pri ktorej si
Europe
Direct.
Poslaním
súťaže
je
to krajine.
uvedomujeme, že je pre nás výzvou
Všetci účastníci tohto dvojdňozvýšiť
povedomie
participatívneho
a spoločne sa učíme.
občianstva Európskej únie medzi vého pobytu v Hoteli Atrium mohli
text: Gabriela Aláčová
žiakmi SŠ na Slovensku.
využiť bezplatne wellness (bazény
Finále tejto vedomostnej súťaže s vírivkami, tobogán, sauny) a vesa zúčastnilo 13 súťažných druž- černý program v Bowling bare
stiev, víťazov regionálnych kôl, (bowling, air hockey, herná konzoProjekt odovzdávania protipovodňových vozíkov pre mestá a obce ktorí si zmerali svoje sily vo vedo- la X-box 360, automatické šípky).
pokračuje i v tomto roku. Vo štvrtok 14. júna ministerka vnútra Deni- mostiach z oblasti európskej histó- Pozitívom celého podujatia bola
sa Saková zavítala do Lučenca, aby na Námestí republiky odovzdala rie, geografie, zaujímavostí o Eu- určite príležitosť zdokonaliť sa
54 protipovodňových vozíkov dobrovoľným hasičom z okresov Lu- rópskej únii (EÚ), či významných v spoločenskej komunikácii s orčenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Revúca.
osobností EÚ a jej členských krajín. ganizátormi, porotcami a s konNa slávnostnom odovzdávaní vnútra Saková. V budúcnosti bude
Národná súťaž je trojkolová. kurenčnými tímami z iných škôl,
boli okrem dobrovoľných hasičov odovzdávanie pokračovať v ostat- V prvom kole súťaže jednotlivé či v štýle obliekania, vzhľadom na
prítomní aj starostovia obcí, pri- ných krajoch Slovenska. „Po Slo- družstvá absolvovali písomný ve- predpísaný Business Casual Dress
mátorka mesta Lučenec Alexan- vensku plánujeme postupne odo- domostný test o EÚ. Druhé kolo Code, no a samozrejme nadviazadra Pivková, prednosta Okresného vzdať zhruba 840 kusov. Všetky obce, bolo zamerané na správne zod- nie nových priateľstiev (v prípaúradu v Lučenci Branislav Hámor- ktoré doposiaľ nedostali vozíky, ur- povedanie otázok doplnených de našej školy hlavne s družstvaník, štátny tajomník rezortu vnútra čite ich dostanú v ďalšej fáze,“ do- obrázkami, ktoré boli zo života mi gymnázií z Trnavy a víťaznej
Rudolf Urbanovič a prezident ha- dala ministerka.
EÚ. Tretie kolo súťaže pozostá- Prievidze).
sičského záchranného zboru AleMoje poďakovanie patrí všetkým
Ministerstvo má pripravené pre valo z prezentácií jednotlivých
xander Nejedlý.
tímov
o
krajinách
predsedajúorganizátorom
súťaže, vedúcej redobrovoľné hasičské zbory aj prvo„Očakávame, že povodňové vozíky zásahové vozidlá Iveco Daily. Tento cich Rade EÚ, v tomto roku (Bul- gionálneho informačného centra
pomôžu hlavne všetkým susedom rok očakávajú od dodávateľa viac harsko alebo Rakúsko). Porota Europe Direct v Lučenci Michaele
dobrovoľných hasičov. Keď prídu ako 100 kusov a zvyšok približne okrem obsahovej stránky pre- Hrnčiarovej a predovšetkým našim
neplechy počasia, treba odstraňo- 700 kusov dodajú v budúcom roku. zentácií hodnotila aj prezentač- žiakom za výbornú reprezentáciu
vať následky a pomáhať tým najbližné zručnosti tímu ako celku. Žia- Obchodnej akadémie v Lučenci.
ším na úkor času, ktorý mohli stráci
mohli získať aj ďalšie body za
text: Monika Nagyová
text: Miroslava Ružinská
viť s rodinou,“ prezradila ministerka
vopred pripravený písomný scenár

Saková odovzdala nové vozíky
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Okienko EÚ
DVOJAKÁ KVALITA POTRAVÍN:

Európska komisia vydáva
spoločnú metodiku testovania
Spoločná metodika testovania
bude slúžiť na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej
EÚ. Metodika je dielom Spoločného výskumného centra (JRC) a poslúži orgánom na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch, aby
mohli testovať a porovnávať zloženie i vlastnosti potravinových
výrobkov predávaných v podobnom balení po celej Únii.
Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín a pre ochranu
spotrebiteľa nesú zodpovednosť
za to, že potraviny uvedené na
jednotný trh spĺňajú príslušné
právne predpisy EÚ. Testovacia
metodika pomôže týmto orgánom
zistiť, či sa potravinové výrobky
uvádzajú na trh v súlade s právom EÚ. Laboratóriá vo viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spoločným výskumným
centrom budú teraz uplatňovať
túto metodiku v celoeurópskej
testovacej kampani, ktorej cieľom je zozbierať údaje o rozsahu
problému dvojakej kvality. Prvé
výsledky by mali byť k dispozícii
do konca roka 2018.
Šesť princípov výberu
a testovania potravinárskych
výrobkov v rámci spoločnej
metodiky
1. Transparentnosť
+lepšie fungovanie a komunikácia medzi všetkými stranami
+menší potenciál pre vznik sporných situácií

TIRÁŽ

2. Stanovenie jednotlivých krokov v hodnotení
+ výber produktov/plán odberu
vzoriek/vyšetrovanie vzoriek
na získanie výsledkov testu/
ozhodnutie o ďalšom postupe
3. Porovnateľnosť
+ výber produktov/plán odberu
vzoriek/vyšetrovanie vzoriek
na získanie výsledkov testu/
rozhodnutie o ďalšom postupe
4. Kritéria hodnotenia
+ vedecky podložené a dôsledne
aplikované
+ metódy navrhnuté pre cielenú
komoditu; praktické a nákladovo efektívne
+ akreditované testovacie laboratóriá a štandardné testovacie metódy
5. Inkluzívnosť
+ spravodlivé a rovné zapojenie
zainteresovaných strán: prevádzkovatelia potravinárskych
podnikov, príslušné orgány, zástupcovia spotrebiteľov
6. Spravodlivosť
+ výber značiek na testovanie s prihliadnutím na trhové podiely
+ dodržiavanie požiadaviek
dôvernosti
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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Vedomostná súťaž Spoznaj
EÚ vo svojom meste

Žiaci 7. a 8. ročníka základných
škôl v Lučenci si 21. júna mali
možnosť zmerať svoje sily vo vedomostnej súťaži „Spoznaj Európsku úniu vo svojom meste“.
Súťaž organizovalo Informačné
centrum Europe Direct Lučenec
v spolupráci s mestom Lučenec,
Centrom voľného času Magnet
v Lučenci a študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci. Družstvá s 8 žiakmi a jedným
pedagógom mali na stanovištiach
v čo najkratšom čase správne zodpovedať na všetky otázky a dostať
sa do cieľa. Na siedmich stanovištiach odpovedali na otázky týkajúce sa projektov podporených zo

štrukturálnych fondov EÚ v meste. Súťaže sa zúčastnili základné
školy s nasledovným poradím:
1. miesto ZŠ Ulica Vajanského 2844/7
2. miesto ZŠ s MŠ DSA Námestie Kubínyiho 42/6
3. miesto Súkromné gymnázium Lučenec.
Víťazné družstvo získalo pre
svoju školu notebook. Súťažné
družstvá umiestnené na druhom
a treťom mieste získali vecné ceny.

text: Michaela Hrnčiarová
foto: Monika Nagyová

Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu
záhradku, balkón, okno
Mesto Lučenec v spolupráci s Komisiou životného prostredia,
územného plánovania, výstavby a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci vyhlasuje 19. ročník súťaže o Najkrajšiu okrasnú záhradku, balkón, okno.
PODMIENKY SÚŤAŽE
Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto svojím prístupom k životnému prostrediu napomáha skrášľovať naše mesto. Môžu to byť
obyvatelia mesta, školy, inštitúcie,
ktoré vo svojich predzáhradkách
alebo okolí pestujú rôzne druhy
okrasných rastlín, kríkov, kvetov
a starajú sa o svoje areály.
Prihlásiť sa môžete do
31.7.2018 na adrese: Mestský
úrad Lučenec – oddelenie dopravy a životného prostredia, Ulica
novohradská 1, 984 01 Lučenec
alebo e-mail: jarmila.simanova@lucenec.sk
text: Jarmila Simanová

NÁVRATKA

Najkrajšia záhradka,
balkón, okno.
MENO A PRIEZVISKO:
ADRESA:
KATEGÓRIA:
TELEFONICKÝ KONTAKT:
V LUČENCI DŇA:
PODPIS:
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filmového pásu s filmovým kotúčom (viď foto) v retro-štýle. Pred
vstupnou časťou pribudne tematická lavička v tvare filmu. Stromy pred kinom budú podsvietené.
POKRAČOVANIE
REKONŠTRUKCIE JÓKAIHO
ULICE OD NOVOHRADSKEJ
PO ŽELEZNIČNÚ ULICU

Budova kina Apollo v retro-štýle

Zrekonštruovaním budovy a jej
okolia po auguste 2018 stavebné
práce nekončia, v ďalších týždňoch
mesto plánuje prejsť k realizácii
rekonštrukcie časti Jókaiho ulice od Novohradskej po Železničnú ulicu tak, aby bola dokončená
komplexná revitalizácia centra
mesta Lučenec.

Počas letných školských prázdnin sa v kine Apollo premietať nebude. Mesto Lučenec v tom čase
plánuje pokračovať v komplexnej
revitalizácii centra mesta. Po minuloročnej rekonštrukcii areálu

pred budovou kina, počas kto- Postupne tak počas mesiacov júl
rej boli spevnené plochy, pribu- a august na budove kina Apollo
dol asfaltový kryt s novou dlaž- vymenia okná a žalúzie, opraví
bou, boli vytvorené parkovacie sa fasáda, v okolí budovy sa osamiesta, vysadené kvety a okras- dia nové prvky. Fasády (vonkajné záhony, a zrenovuje sa budova. šie steny budovy) dostanú vzhľad

„REKONŠTRUKCIA ULICE

Fotoobjektívom z mesta Lučenec - Rúbanisko II

ŽELEZNIČNÁ“ POKRAČUJE
Mesto Lučenec v tomto období
zabezpečuje práce spojené s ukončením ďalšej etapy – Vetvy B – II.
etapa pokládkou nového asfaltového koberca na vozovke. Stavebné
práce v prvej fáze na Vetve C začínajú frézovaním starého asfaltového krytu vozovky v 26. týždni.
Je to úsek od križovatky s Ulicou
mieru po križovatku s Ulicou kpt.
Nálepku (kruhový objazd). Predpokladaný termínom dokončenia
tejto poslednej vetvy 20. augusta
2018. Treba si dať pozor, najmä vodiči! Počas realizácie stavebných
prác sú jednotlivé úseky miestnej
komunikácie uzatvorené pre cestnú premávku, s výnimkou automobilov zásobovania a peších účastníkov cestnej premávky.
REŠPEKTUJTE DOPRAVNÉ ZNAČENIE!

Účastníkov cestnej premávky,
užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov v predmetnej lokalite, opätovne žiadame
o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky
a rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na uvedenej komunikácii. Ďakujeme.
text: Ján Šnúrik

text: Ján Šnúrik
vizualizácia: Peter Kollár

PRED OBYTNÝM DOMOM
PRI AJAXE PRIPRAVUJÚ
CHODNÍK NA POLOŽENIE
ASFALTOVÉHO KRYTU,
RÚBANISKO II/D.

ČASŤ CHODNÍKA
PO PREDPRÍPRAVE
NA ASFALTOVANIE,
RÚBANISKO II/J.
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Vybojovali sme si zlato

Netradičný začiatok školského
roka na obchodnej akadémii

Družstvo našej školy ZŠ Halič- a na trati boli najlepší. Sen naská cesta 1493/7 v Lučenci v zlo- šich súťažiacich sa stal skutočžení: Jakub Kocúr, Ján Kantorák, nosťou a vybojovali sme si zlato!
Daniela Flešková a Laura Bar- Počas slávnostného vyhlásenia
tová sa zúčastnilo majstrovstiev výsledkov dostali naši majstri SR
Obchodná akadémia v Lučenci
Slovenskej republiky súťaže mla- okrem najcennejších medailí a zlapodáva
žiadosť o grant na zahradých záchranárov civilnej ochra- tých pohárov aj bicykle, ktoré im
ničnú
odbornú
stáž pre žiakov už
ny, ktoré sa konali od 6. do 7. júna urobili veľkú radosť. Potešili nás
od
roku
2009.
A
nebolo to inak ani
2018 v Senci. Naši žiaci sa prebo- nielen vecné ceny, ale aj zážitky
tento
rok.
Žiadosť
o grant podaná
jovali ako víťazi z okresného kola, zo sprievodných akcií, ako návvo
februári
2017
bola
schválená
kde sa zúčastnilo 803 súťažných števa aquaparku, večerná diskoa
žiaci
tretieho
a
štvrtého
ročníka
družstiev základných škôl, z kto- téka, Oáza tigrov a kúpanie v Slsa
môžu
tešiť
na
netradičný
začiatok
rých sa cez krajské kolá prebojo- nečných jazerách.
valo len 26 najlepších tímov. Po
Na súťaž žiakov pripravoval- školského roka 2018/2019. Druhépríchode do hotela sme si 6. júna Pavel Rončák, streľbu trénovala ho septembra totiž prvé dve skupivylosovali štartovné číslo číslo Mária Garajová. Všetkým ďaku- ny stážistov vycestujú na svoju od6 a verili sme, že nám tri šestky jeme za úspešnú reprezentáciu bornú zahraničnú prax do Anglicka
prinesú šťastie. Na jednotlivých školy, ako aj mesta Lučenec na a Českej republiky. Nasledovať ich
budú ďalšie dve skupiny žiakov, ktorí
stanovištiach rozhodcovia preve- celoslovenskom kole.
9.
septembra odletia na Maltu a do
rili vedomosti, zručnosti aj fyzicChorvátska.
Budú sprevádzaní učikú kondíciu všetkých súťažiacich.
text a foto: Mária Garajová
teľmi,
ktorí
budú
dohliadať nielen
Družstvo našej školy zabojovalo
na priebeh odbornej stáže, na ich
bezpečnosť počas voľných chvíľ
a víkendov, ale budú sa aj vzdelávať. Kolegovia z českej Obchodnej akadémie v Olomouci umožnia

Škôlkari v škole v prírode

náčuv na hodinách odborných ekonomických predmetov a anglický partner zabezpečí vzdelávanie
v oblasti inovatívnych vyučovacích metód. Odborná stáž potrvá
celé tri týždne. Žiaci budú zaradení
v miestnych podnikoch a firmách,
kde sa stretnú s administratívou či
personalistikou danej spoločnosti.
Okrem iného si otestujú svoju flexibilitu a prispôsobivosť v cudzej krajine, osobnú zrelosť, samostatnosť
a zodpovednosť. Prehĺbia si svoje
osobné skúsenosti a spoznajú inú
kultúru, mentalitu a tradície krajiny. No a žiaci na Malte a v Anglicku si samozrejme zdokonalia svoju angličtinu - tak im držme palce.
Zaželajme im šťastnú cestu a hlavne šťastný návrat domov.
text a foto: Kvetoslava Kriváková

MDD na autobusovej stanici
Slovenská autobusová doprava Lučenec už po tretíkrát
usporiadala Medzinárodný
deň detí na autobusovej stanici
v Lučenci. Túto akciu si nenechalo
ujsť viac než sto detí. Každé z nich
si mohlo najprv zasúťažiť a za odmenu dostalo malú pozornosť. Novinkou bola súťaž Nakresli nám
Deti z MŠ Ulica partizánska špekačiek, hry, súťaže a hľadanie autobus a vyhraj, do ktorej sa za273/19 sovičková a mravčeko- pokladu s animátormi. Cestou do- pojilo veľa detí. Výberová komisia
vá trieda prežili týždeň v škole mov deti navštívili Čiernohronskú mala čo robiť, aby vybrala dve najv prírode v príjemnom prostredí železničku, previezli sa na vláčiku krajšie práce, pretože všetky výNízkych Tatier. V dedinke Bystrá a na záver ich čakalo prekvape- kresy boli veľmi pekné. Cenu sme
na chate Limba strávili päť krás- nie - bryndzové halušky. Šťastné odovzdali v utorok Adamkovi zo
nych dní bez rodičov. S bohatým a zdravé deti pricestovali domov. sovičkovej triedy v Materskej škoprogramom ako návšteva Bys- Poďakovanie patrí pani učiteľ- le Dr. Herza Lučenec a Miške zo
trianskej jaskyne, plávanie Well- kám Evke, Svetke, Radke a Lenke. slniečkovej triedy zo SZŠ s MŠ
ness - Bystrá, túra na Tále, lezenie
DSA Lučenec. Pre nás boli víťazna horolezeckej stene na záchrami všetky deti, ktoré sa do súťatext a foto: S. Zdechovanová
nárskej Horskej chate, opekanie
že zapojili. Najväčšou atrakciou

pre všetky deti bolo maľovanie na
tvár. Ich šťastné očká hovorili za
všetko. Niekto odišiel ako motýlik
iný ako mačička, dinosaurus alebo
pirát. Na záver sme všetky deti
previezli autobusom, historickou KAROSOU C734.
text a foto: Radka Segečová
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Netradičné
uvítanie

Vyšehrad číta deťom - Novohradská knižnica

BBSK - Novohradská knižnica sa zapo- detskej literatúry, zároveň sa tak uskutočnil
jila do medzinárodného projektu Visegrad telemost medzi Poľskom, Slovenskom, MaReads to Kids - Vyšehrad číta deťom s cie- ďarskom a Českom.
ľom zvyšovania informovanosti o prospešnosti čítania deťom nahlas v krajinách VyČítajúcimi hosťami a čítanou rozprávkou
šehradskej štvorky. Medzinárodný projekt boli: v jazyku českom Lenka Hricová, riadislávnostne odštartoval inauguráciou dňa teľka Spojenej školy internátnej K. Supa, Lu28. mája 2018 v Prahe za účasti zástupcov čenec (Kocour v botách), v jazyku maďarskom
všetkých krajín V4.
Eva Csáková, divadelná herečka (Csizmás kandúr), v jazyku poľskom Eva Srníková, NovoV rámci projektu Vyšehrad číta deťom sa hradské osvetové stredisko (Kot w butach),
konal od 4. do 10. júna Týždeň čítania de- v jazyku slovenskom Daša Filčíková, riaditeľťom, a to vo všetkých spolupracujúcich kra- ka Novohradskej knižnice (Kocúr v čižmách).
jinách V4. Cieľom aj nášho čítania dňa 5. júna Účastníkmi čítania boli deti a žiaci nižších
v Novohradskej knižnici bolo motivovať deti ročníkov materských a základných škôl.
a žiakov k pravidelnému čítaniu a rozvíjaniu
lásky k literatúre. Tohtoročný štvrtý ročník
Týždňa čítania deťom bol zameraný na čítatext: Daša Filčíková
Na pôde mesta členovia Zboru pre občian- nie a propagáciu detskej literatúry českých,
ske záležitosti pri MsZ v Lučenci prijali 2. júna slovenských, poľských a maďarských autorov
2018 krásnu rodinu. Prvá júnová sobota patrila uvítaniu do života, no predsa čosi bolo
PREVÁDZKOVÝ ČAS
iné, netradičné, nevítali sme novorodenca.
NOVOHRADSKEJ KNIŽNICE
Primátorka mesta Alexandra Pivková sa prihovárala rodičom a dvaja súrodenci, ktorí
OD 1.7. DO 31.8.2018
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho
už vyrástli z kolísky, boli symbolicky prijatí
námestie 3, Lučenec vás pozývajú na výstavu
Vážená čitateľská verejnosť, BBSK - Nodo veľkej rodiny Lučenčanov. Karolína a SaReflexie IV. Interpretácie názorov, myšlienok, vohradská knižnica bude v čase od 1.7. do
muel Kurákovci s iskrou zvedavosti vnímali
postojov výtvarníkov, zobrazovanie vážnych, 31.8.2018 otvorená v pracovných dňoch Poncelý priebeh slávnosti. Záver patril osobnej
ale aj banálnych tém v projekte Reflexie, boli delok - Piatok od 8:00 do 16:00. V sobotu
gratulácii a malí Lučenčania boli obdarovaní
v predchádzajúcich ročníkoch prezentova- bude zatvorené. Oddelenie beletrie, náučnej
primátorkou mesta knihami slovenských rozné vo viacerých galériách a výstavných sie- literatúry a oddelenie literatúry pre deti vám
právok. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasňach na Slovensku. Štvrté pokračovanie pod ponúkajú okrem iných aj nový výber knižťou netradičnej rodinnej slávnosti.
názvom Reflexie IV. majú od 14. júna 2018 ných titulov.
Narodilo sa vo vašej rodine dieťatko a máte
v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci
záujem o uvítanie do života? Slávite mimosvoju premiéru. Jedná sa o výstavu salónneriadne jubileum, či jubilejný sobáš?
ho typu, pri ktorej sa sami autori rozhodli,
Radi pre vás pripravíme prijatie v obradčím budú reprezentovať seba a svoju tvorbu.
nej sieni mesta. Kontaktujte nás na MestNa rozdiel od výstav kurátorského typu, kde
PRACOVNÁ DOBA NA MESTSKOM ÚRADE
skom úrade v Lučenci.
je nastavená téma alebo program, výstavy
Z technických príčin sa od 1.7.2018 do
salónneho typu nesú so sebou určité odliš- 31.8.2018 upravuje pracovná doba v zmystext: Renáta Libiaková Peržeľová
nosti a majú svoju charakteristiku. Tá spo- le Interného predpisu IP 09/2011 Mestskéfoto: Fotocolor studio
číva v rozmanitosti obsahu, formy a štýlu. ho úradu v Lučenci. Začiatok pracovnej doby
Na výstave sa prezentujú výtvarní umelci sa presúva z 8:00 na 7:00 a týždenný praMILAN ART – REALISTICKÉ
niekoľkých generácií. Výtvarné diela preto covný čas na jednotlivé dni bude rozvrhnureflektujú vzdelanie zúčastnených autorov, tý nasledovne:
KRESBY VYSTAVENÉ
ktorí ho získavali v priebehu rokov 1954 až
Pondelok		
7:00 - 15:00
V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI
po súčasnosť. Na výstave sa podieľa 39 auUtorok		
7:00 - 15:00
BBSK - Novohradská knižnica vás pozýva torov, ktorých miesta pôsobenia sú po celom
Streda		
7:00 - 16:00
na výstavu realistických kresieb autora, Mi- Slovensku - od Bratislavy až po Košice. Sú
Štvrtok		 7:00 - 15:00
lan (Berky) Art. Výstava je sprístupnená na členmi ôsmich právnických združení, kolekPiatok 		 7:00 - 14:00
galérii oddelenia náučnej literatúry Novo- tívnych členov asociácie ASA.
Spoluorganizátorom výstavy, ktorú si mô- Obedňajšia prestávka v čase od 11.00 do 12.00.
hradskej knižnice do 31.8.2018 v čase prežete pozrieť do 29. júla 2018, je Asociácia
vádzkových hodín.
PRACOVNÁ DOBA
Je dosť ťažké uveriť tak dokonale vytvore- slovenského umenia - (Association of Slov Mestskom informačnom centre (MIC)
né portréty ľudí podľa ich fotografií, kresle- vak Arts - ASA). Kurátormi výstavy sú: Zora
Od
začiatku mája 2018 sa zmenila pracovné jeho vlastnou technikou. Jeho práca je nie Petrášová, akad. mal. Pavol Muška.
ná doba v MIC (Ulica Dr. Herza č. 1). Začiatok
len koníčkom, ale aj výpoveďou jeho vnútra
a koniec pracovnej doby sa zmenil nasledovne:
a nepotrebuje príliš slávy.

Reflexie IV

Pozor zmena

zdroj: www.nmg.sk
text: Daša Filčíková

Pondelok - Sobota
Nedeľa		

10:00 - 18:00
14:00 - 17:00

29. júna 2018
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85-ročný zbor Ozvena

POZVÁNKA NA V. ROČNÍK

Veselé ihrisko
SOBOTA, 30. JÚNA 2018
VNÚTROBLOK ULICA J. BOTTU
A ULICA OSLOBODITEĽOV
PROGRAM

85 ROKOV V ŽIVOTE ČLOVEKA JE PEKNÝ
VEK. V ŽIVOTE JEDNÉHO SPEVÁCKEHO
ZBORU ZNAMENÁ MNOŽSTVO SPEVÁKOV,
DIRIGENTOV A SKLADIEB, KTORÉ ROKMI ZNEJÚ Z ÚST ČLENOV ZBORU. TAKÉTO ČÍSLO SA OCITLO AJ NA POZVÁNKE
NA SLÁVNOSTNÝ KONCERT MIEŠANÉHO
SPEVÁCKEHO ZBORU OZVENA.
Preto sa v piatok 15. júna schádzali milovníci zborového spevu a priaznivci Ozveny pred
bránou lučeneckej synagógy v očakávaní, čo
ich dnešný večer čaká, čím ich prekvapia. Pred
vchodom si prezerali fotky, ktoré boli vystavené. Zobrazovali členov na rôznych akciách
a vystúpeniach, ktoré zbor za tých 85 rokov
absolvoval. Keď sa všetci usadili a nastalo ticho, koncert sa mohol začať.
A začal zaujímavo. Zbor rozozvučal synagógu renesančnou skladbou Gaudete, ktorá zaznela z balkóna. Po prvej skladbe moderátorka
večera Renatka Libiaková Perželová privítala
všetkých prítomných, predstaviteľov mesta,
Novohradského osvetového strediska, Matice slovenskej a iných inštitúcií, predovšetkým bývalých členov speváckeho zboru. Po
úvodných slovách sa zbor predstavil prvým
blokom skladieb. Zazneli v ňom skladby sakrálne aj renesančné. Posledná skladba Cantico dellagnello od Marca Frisinu s krásnym
sólom v podaní Martina Morháča bola venovaná spomienke na členov zboru, ktorí opustili tento svet za posledných 5 rokov.
Po prvom bloku členovia Ozveny, ako aj
viceprimátor mesta Pavol Baculík pozdravili bývalú dlhoročnú členku Izabelu Sabovú
a zablahoželali jej ku krásnemu životnému jubileu. Ako darček okrem kytice kvetov jej zbor
venoval druhý blok skladieb svojho programu. Boli to úpravy štyroch ľudových piesní.
Ozvena každoročne pozýva na svoje koncerty aj hostí. Tentokrát to bol Martin Morháč,

16:00
Slávnostné otvorenie podujatia, začiatok
zápasov v streetballe na dvoch ihriskách,
tanečné vystúpenie Tanečnej školy Štefan
Chlebo - Wanted
16:30 - 16:45
Divadielko s Popoluškou
(SZŠ s MŠ DSA Lučenec)
16:45 - 17:00
Vystúpenie speváčky Kamily Rácovej
študent VŠMU v Bratislave. Predstavil sa
(SZŠ s MŠ DSA Lučenec)
skladbou od ruského skladateľa M. I. Glinku. 17:00 - 17:45
Jeho krásny zamatový hlas pohladil dušu kažDivadlo Babadlo
dého poslucháča. Po ňom nastúpilo na scénu 17:45 - 18:15
ECHO - čiže tzv. malý zbor Ozveny. Ten sa
Penová show pre deti
predstavil pestrou zmesou piatich skladieb.
(Dobrovoľný hasičský zbor mesta Lučenec),
Mnohé z nich boli sprevádzané nástrojmi.
vystúpenie živej kapely JEWELS
Preto veľká vďaka patrí účinkujúcim, ktorí 18:15 - 18:30
doprevádzali zbor na nástrojoch: klavír AliVyhodnotenie celoslovenskej súťaže
ca Vajdová, husle Tomáš Demecs, bongo Ró"Do práce na bicykli"
bert Šándori a priečna flauta Jana Balogová. 18:30 - 19:15
Pozdraviť zbor sa rozhodla básničkou bývaŠaška Baška
lá členka Gabika Olbrichtová. Po jej vystúpení 19:15 - Vystúpenie živej kapely JEWELS
už nasledovalo finále koncertu. Posledný blok 19:15 - Vyhodnotenie streetballového turnaja
zahrňoval v sebe skladbu populárnu (You Raise Me Up - skupina Westlife) a 3 afrosongy,
ktoré sú medzi členmi zboru, ako aj u divákov
veľmi obľúbené. Záverečná skladba vyvolala
búrlivý potlesk, ktorým bol koncert zavŕšený. Po ňom pozdravili zbor Mária Ambrušová - riaditeľka NOS a nová riaditeľka Domu
MS Miroslava Podhorová, ako aj členky SZ
Melódia z Fiľakova. Odovzdali sa kvetinové
dary, drobné darčeky a všetci sa započúvali ešte do prídavku, ktorý si zbor pre svojich
priaznivcov pripravil. Celý koncert sa niesol
v príjemnej atmosfére a dopadol veľmi dobre.
Ľudia odchádzali domov plní dojmov z krásSPRIEVODNÁ AKCIE
neho zážitku.
• Vyhodnotenie, súťaže a odmenenie detí
s najlepším vysvedčením, šk. rok 2017/2018
BRAVÓ, OZVENA,
•
Veľká
kamarátka všetkých detí Šaška Baška
GRATULUJEME K VÝROČIU
• Detské trblietavé tetovanie pre deti zdarma
Na záver patrí poďakovanie sponzorom • Maľovanie na tvár
a všetkým, ktorí podporili tieto oslavy: mesto • Kozmetická poradňa Mary Kay
Lučenec, VÚC Banská Bystrica, Novohrad- • BKM Lučenec informuje o aktuálnom dianí
ské osvetové stredisko Lučenec, Kvetinárstvo
v basketbale v rámci streetballu
Agroflora s.r.o., PENAM Slovakia a.s., LUPOZNÁMKA
KUS, SVOMA stavebná činnosť, hotel CLAO občerstvenie je postarané. V tento deň sa
VIS, HOBBYMIX Lučenec, Mudr. Kóňová, rodina Konopková, Teplanová, Mudr. Hybben. bude podávať GUĽÁŠ zdarma! Tradičné zábavné podujatia organizujú: mesto Lučenec,
OZ Novohrad, CVČ Magnet Lučenec.
text a foto: Dáša Jantošová
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„Myslím aj na tých, ktorí tu momentálne
nie sú. Na darcov a pacientov...“

Nový prístroj na sérologické vyšetrenia
obsluhuje špecializovaná laborantka
Marta Badinková.
Pri 14 000 hospitalizáciách a 1000 pôrodoch ročne je lučenecká Všeobecná nemocnica s poliklinikou jedným z kľúčových zdravotníckych zariadení v regióne. Lieči pacientov
na 16 oddeleniach. Jedným z oddelení, ktoré
sú už presťahované do nových priestorov, sú
od 1. júna 2018 laboratóriá klinickej biochémie
a hematológie, ako aj oddelenie hematológie
a transfúziológie. Celý komplex je navrhnutý
tak, aby sa minimalizoval čas potrebný na vyšetrenie krvi a získanie potrebných výsledkov.
„Centralizáciou laboratórií a ich presťahovaním
pod operačné sály dosiahli zníženie rýchlosti
získania výsledkov potrebných pri operáciách
o viac ako desať minút. Nakúpili sme špičkovú technológiu, ktorá je momentálne najmodernejšia na Slovensku,“ povedal predseda
správnej rady VšNsP Ján Miadok. Zariadenie je účelové, súčasťou je zázemie pre lekárov, sestry aj laborantov. Samozrejmosťou je
klimatizácia, ako aj špeciálne prístroje, ktoré likvidujú baktérie v ovzduší. Nové prístroje sú navrhnuté tak, aby laboranti už vôbec
neprichádzali do kontaktu s krvou. Všetko je
riadené počítačmi.
VÝLET NA KÚPANIE
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
v Lučenci organizuje v stredu 4. júla 2018 autobusový zájazd na kúpanie v maďarskom meste
Bükkszék. Kontakt: p. Čonková 0911 294 442.
OZNAM PRE OBČANOV
Dňa 22. mája 2018 bol nájdený na Ulici sokolskej v Lučenci, medzi budovami Mestskej
tržnice a Národnej banky Slovenska otvárací kľúč v plastovom obale čiernej farby od
neznámeho motorového vozidla zn. Škoda.
Obvodné oddelenie PZ Lučenec, Ul. Begova
č. 27 vyzýva vlastníka alebo iného oprávneného držiteľa uvedenej veci, aby sa v čo najkratšom čase prihlásil na uvedený policajný zbor.

Mária Mičková, primárka oddelenia hematológie a transfuziológie
„Za úsek hematológie a transfuziológie by
som sa chcela poďakovať vedeniu všeobecnej
nemocnice s poliklinikou za naozaj krásne a
kvalitne zrekonštruované priestory, za nové
a špičkovo zariadené nové laboratóriá. Ja sa
chcem osobne poďakovať Kvetoslave Dedinskej
za sponzorský dar do ambulancie. Nakoľko
je toto aj pre nás nová situácia, keďže sme sa
spojili s oddelením klinickej biochémie, ja si
prajem, aby spolupráca bola aj naďalej dobrá.
Myslím aj na tých, ktorí tu momentálne nie sú.
Na darcov a pacientov.“
Zuzana Bútová, primárka oddelenia klinickej biochémie
„Z mojej strany patrí poďakovanie vedeniu a predsedovi správnej rady Jánovi Miadokovi a všetkým zúčastneným stranám za
to, že nám tieto krásne priestory vznikli a že
projekt centralizácie laboratória sa dotiahol
do úspešného konca. Verím, že modernizácia
a lokalizácia nového laboratória nám umožní
byť zase o krok bližšie ku klientom, lekárom,
pacientom, najmä operačným odborom a urgentnej zložke poskytovania zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade sa chcem poďakovať mojim kolegyniam, pretože vykonávajú
svoju prácu naozaj svedomite a zodpovedne.“
Celú rekonštrukciu začali pred desiatimi
mesiacmi a hradili ju z vlastných zdrojov vo
výške 800-tisíc eur. Okrem toho získali viac
ako 40-tisic eur od sponzorov. S rekonštrukciami a sťahovaním jednotlivých oddelení sa
v tunajšej nemocnici nekončí. Vedenie má už
teraz plány, ako zatraktívniť priestory detskej
kliniky, ale aj ďalších oddelení.

text a foto: Ján Šnúrik

ŠPORTOVÉ HRY V PARKU
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
v Lučenci organizuje v stredu 4. augusta 2018
športové hry, ktoré sa uskutočnia pri altánku
v mestskom parku v Lučenci.
POZVÁNKA NA KONCERT
CIGÁNSKYCH DIABLOV

Dám do prenájmu obchodné priestory
na Železničnej ulici v Lučenci vedľa OTB
banky a vedľa ART CAFE. 0908 918 444


PL2018/27

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám dom v Dolnej Strehovej. 0915 809 222

PO/10
• Predám byt v Lučenci. 0915 809 222 PO/11
• Vyvenčím/postrážim Vášho miláčika (psíka, mačičku, králika..).0950 462 349 PO/75
• Dám do podnájmu čiastočne prerobený rodinný dom v obci Trenč. 0907 513 952  PO/74
SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto ťa mal
rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojím
tokom plynie, krásna
spomienka na teba
nikdy nepominie.
Dňa 21. júna 2018 uplynulo 10 smutných
rokov, čo nás navždy opustil manžel, ocko,
starký a prastarký Rudolf Vanek z Lučenca.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry
a syn s rodinami. 	
PO/72
SPOMIENKA
Dňa 25. júna 2018
uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel,
otec, starý a prastarý
otec Ján Čeman. Ktorí ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú
spomienku. S láskou a
úctou manželka a synovia s rodinami.

PO/73

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
NOVOHRAD VÁM PONÚKA
+ Kurz obsluhy PC-Excel, Powerpoint v letných mesiacoch
+ 16.7. Kurz opatrovania - aj cez RE-PAS
+ 16.7. Nemčina pre opatrovateľky - aj cez
RE-PAS
+ Kurzy španielskeho, maďarského jazyka
+ Prihlášky do kurzu šitia pre začiatočníkov
+ Tréningy pamäti a motoriky
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 ŠTÚROVA

Oznamujeme všetkým záujemcom, že dňa
V sobotu 14. júla 2018 sa o 18:00 v Divíne
uskutoční koncert Cigánskych diablov, ktorí 21. júla 2018 sa uskutoční zájazd do Štúrova
prinášajú originálne virtuózne skladby, fúzie – termálne kúpalisko. Doprava je 8,50 eur.
a jedinečné aranžmány. Info získate na recep- Odchod autobusu je o 6:00 spred Mestskécii v kaštieli alebo na Obecnom úrade v Diví- ho úradu v Lučenci. Prihlásiť sa môžete: Anne - 047/4370924. Vstupenky sa dajú kúpiť drea Krivánsky 0908 525 840 alebo Brigiv kaštieli, na obecnom úrade a cez Ticketportál. ta Mihalčáková 047/43 25 889.
PO/71

29. júna 2018
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V sobotu opäť štartuje cyklobus
Vydarená túra
vo Vysokých Tatrách

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 -

Prvú trasu organizátori vybra- a išiel domov s novými zážitkami.
li pre menej náročných, ktorí si
„Teší nás, že občania majú záuchceli pozrieť nedávno vytvore- jem zúčastňovať sa aj na takýchto
ný Chodník korunami stromov rekreačno-športových aktivitách,
v Bachledovej doline.
pretože mesto bude naďalej takéto
Chodník okrem krásneho vý- akcie zabezpečovať a podporovať,“
hľadu z vyše 600 metrov dlhej povedala primátorka mesta Lučetrasy ponúka aj náučné tabule nec Alexandra Pivková.
o faune, flóre a živote miestnych
„Touto cestou by som rád všetlesov, ich ochrane i ničivej sile kých pozval na ďalšie pripravopočasia. Trasa končí na vyhliad- vané podujatia mesta, ako Vesekovej veži vysokej 32 m, kde od- lé ihrisko, Cyklobus, Ipeľský beh,
vážnejších čaká adrenalínová po- ranné plávanie v Rapovciach a na
chôdzna sieť. Druhá trasa bola Letnom kúpalisku v Lučenci,“ prepripravená pre náročnejších tu- zradil viceprimátor mesta Lučeristov od Tatranskej Kotliny cez nec Pavol Baculík. Poďakovanie
jednotlivé zastávky k Zelenému za zorganizovanie patrí mestu
plesu až na Bielu vodu. Táto tra- Lučenec a OZ Novohrad.
sa bola náročná a môžeme povedať, že skoro celodenná, takže sa
text a foto: Monika Nagyová
na nej zúčastnili len skúsení turisti. Každý sa zabavil počas dňa

Úspešné preteky s najlepším
priateľom človeka
Dňa 27. mája sa na lučeneckej podľa veku pretekára. Na tejto
priehrade Ľadovo konali kvalifi- akcii si psovodi so svojimi štvorkačné preteky Branného viacboja nohými kamarátmi zmerali sily
kynológov pre oblasť stred. Tie- nielen v behu, ale aj v streľbe zo
to preteky „pre každého psičká- vzduchovky, prechode tunelom
ra“ uporiadal Kynologický klub a kladinou, či v hode granátom.
Agilis z Lučenca pod vedením Na konci nasledoval aport alebo
Petra Dóžu a jeho tímu. Stretlo hladké zadržanie figuranta. Na
sa tu viac ako 40 pretekárov pretekoch bola príjemná atmoz rôznych kútov Slovenska. Sú- sféra, úžasní ľudia a výborne stráťažilo sa v rôznych kategóriách vený čas s najlepším priateľom

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.
„Po úspešných ročníkoch cyklobusu
v sobotu opäť štartujeme. Som rád,
človeka. KK Agilis reprezentovalo 7 pretekárov a umiestnili sa
na krásnych miestach:
DORASTENKY: Lucia Gombalová a Hachi - 2.miesto + postup na
M-SR, 5. miesto Lucia Gombalová a Morning Star Solipse.
DORASTENCI: 2. miesto Filip
Sulovec a Polly von Pedor-Stok
+ postup na M-SR.
ŽENY: 2. miesto Ivana Lörinčíková a Monty + postup na M-SR,
9. miesto Tamara Gažiová a Astta Stela.
MUŽI NAD 40 ROKOV: 2. miesto
Ján Obročník a Fedor Atosov dvor
+ postup na M-SR, 6. miesto Ondrej Šoltés a Gany zo Sengetova + postup na M-SR, 7. miesto
Gabriel Fízeľ a Axl.
Každému pretekárovi srdečne blahoželáme a držíme palce
na majstrovstvá Slovenska BVK!
text a foto: Lucia Gombalová

že aj tohto roku sa projekt podarilo
podporiť mestom Lučenec, OOCR,
Banskobystrickým samosprávnym
krajom a Slovenskou autobusovou
dopravou Lučenec. Využívať to môžu
nielen cyklisti, ale aj turisti - rodiny
s deťmi a môžu si tak obzrieť krásy
prírody v okolí Ábelovej a Látok,“ povedal viceprimátor Pavol Baculík.
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.
Organizátori odporúčajú si pred
odchodom rezervovať miesto na
telefónnom čísle Informácie: 0911
787 834 denne v čase od 6.00 do
17.00 hod.

text a foto: Ján Šnúrik
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Super výkony členov
Pro Body & Metal Militia

Tibor Pukáč si splnil svoj životný
cieľ a raw drepol krásnych 300 kíl.
Do Lučenca si dali zraz siláci
a siláčky zo Slovenska, Maďarska
a Česka na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v silovom
trojboji, tlaku na lavičke, drepe
a mŕtvom ťahu, ktoré sa uskutočnili 26. - 27. mája v tenisovej hale
Rocket club Lučenec na Športovej
ulici. Otváracia súťaž tejto sezóny sa organizovala pod pravidlami federácie WRPF a WEPF Slovakia. Zúčastnili sa jej aj federácie
WPC Slovakia, GPA a IPO Slovakia. V Lučenci sa predstavili zvučné
mená slovenského powerliftingu
aj z iných federácií. Vďaka kvalitnému obsadeniu v Lučenci padali obdivuhodné výkony.
„Za zmienku stojí viacero výkonov. Ondrej Hudák napríklad drepol equipped (so špeciálnym dresom, pozn. red.) 425 kilogramov.
Náš domáci pretekár Tibor Pukáč
si splnil svoj životný cieľ a raw (bez
pomocného dresu, pozn. red.) drepol krásnych 300 kíl,“ povedal Peter Mihály, prezident WPC Slovakia, šéf a tréner Pro Body & Metal
Militia a riaditeľ šampionátu.
POKORIL 300 KG V DREPE
Tibor Pukáč obsadil v kategórii
RAW M1 do 110 kg 1. miesto výkonom v trojboji 717,5 kg a zároveň
v drepe prekonal 300 kg. Ako povedal, bola to domáca súťaž, kde sa
chcel prezentovať kvalitným výkonom, čo sa mu aj podarilo. „Po súťaži si dám krátky odpočinok a začnem prípravu na svetový šampionát.
Touto cestou sa chcem poďakovať
rodine a priateľom za búrlivé povzbudzovanie. Poďakovanie patrí

aj klubu Pro Body & Metal Militia, Petrovi Rešetárovi, spoločnosti SPOOL a.s., Green Swan Pharmaceuticals SR, Abracadabra. Bez
ich podpory by som nedokázal podať kvalitné výkony,“ prezradil Tibor Pukáč.
VÝSLEDKY ČLENOV
PRO BODY & METAL MILITIA
POWERLIFTING: 1. miesto +
absolutka R. Ficeková s výkonom
280 kg (dorastenky 17-19 r. do 67,5
kg equipped), 1. D. Kollár s výkonom 450 kg (dorastenci 17-19
r. do 82,5 kg raw), 2. P. Kšenzuliak s výkonom 495 kg (juniori do
75 kg raw), 1. T. Pukáč s výkonom
717,5 kg (muži M1 do 110 kg raw).
DREP: 1. miesto + absolutka
R. Ficeková s výkonom 110 kg
(dorastenky 17-19 r. do 67,5 kg
equipped).
MŔTVY ŤAH: 1. miesto + absolutka Rebeca Ficeková s výkonom
100 kg (dorastenky 17-19 r. do
67,5 kg equipped), 1. P. Kšenzuliak s výkonom 220 kg (juniori do
75 kg raw).
BENČPRES: 1. miesto + absolutka R. Ficeková s výkonom 75
kg (dorastenky 17-19 r. do 67,5
kg equipped), 1. + absolutka S.
Šusteková s výkonom 52,5 kg
(juniorky do 52 kg raw), 1. + absolutka J. Popa s výkonom 180 kg
(ženy do 75 kg equipped), 1. + absolutka J. Popa s výkonom 120 kg
(ženy do 75 kg raw), 1. + absolutka D. Liptáková s výkonom 75 kg
(ženy M1 do 60 kg raw), 1. + absolutka M. Herák s výkonom 180 kg
(juniori do 67,5 kg equipped), 1. J.
Mertvík ml. s výkonom 192,5 kg

(juniori do 100 kg raw), 1. D. Gabriel
MIMEL LUČENEC
s výkonom 200 kg (juniori do 125
BUDE HRAŤ FUTSAL
kg equipped), 2. M. Kováč s výkonom 185 kg (juniori do 125 kg raw),
CHAMPIONS LEAGUE
1. + absolutka M. Čaba s výkonom
To, o čom sa doteraz iba nahlas
250 kg (muži do 90 kg equipped), šepkalo, sa naplnilo. Novohrad1. J. Mertvík st. s výkonom 170 kg čania ako extraligoví vicemajstri
(muži M1 do 90 kg raw), 1. E. Susztay podali po skončení tejto sezóny
s výkonom 225 kg (muži M1 do 140 žiadosť a dostali pozitívnu odpokg raw), 1. Ď. Vrbiniak s výkonom veď. MIMEL Lučenec nahradí
152,5 kg (muži M3 do 125 kg raw).
v súťaži Ligy Majstrov ŠK SloPOĎAKOVANIE
van Bratislava futsal, ktorý mu„Už niekoľko rokov držíme or- sel zo súťaže odstúpiť kvôli aviganizačnú latku poriadne vysoko. zovaným finančným problémom.
Mnohokrát sú naše šampionáty po
Presné mená súperov a tervšetkých stránkach na vyššej úrov- míny zápasov nového ročníka
ni ako tie európske, čo potvrdili aj UEFA Futsal Champions League,
pozitívne ohlasy. Veľká vďaka za to predtým známej ako UEFA Futpatrí spoločnosti Particle Peptides, sal Cup, spoznáme po žrebovaJankovi Slovákovi, všetkým rozhod- ní, ktoré vo švajčiarskom Nyocom, športovcom, Paľovi Baculíko- ne prebehne 5. júla 2018.
vi a mestu Lučenec. Zvlášť ďakujem
Účasť vo FUTSAL CHAMMilanovi Podhorovi za poskytnutie PIONS LEAGUE je historickým
skvelých priestorov a prednostovi momentom nielen pre samotný
Okresného úradu v Lučenci Bra- klub, ale i pre mesto. Lučenčania
nislavovi Hámorníkovi za otvorenie sa vo futsalovej Európe predstašampionátu,“ dodal Peter Mihály. via prvýkrát.
text: Ján Šnúrik, internet
foto: archív Tibor Pukáč

text a foto: Ján Šnúrik
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Prvou „čerešničkou na torte“
MŠK Novohrad je Marek Belko

Marek Belko s trénerom
Ladislavom Bernáthom.
S futbalom začínal v Haliči a nasledujúce roky svojho športového
života prežil pod vedením Ladislava Bernátha v drese MŠK Novohrad Lučenec. Kariéra štrnásťročného Mareka Belka z Lupoče
nabrala v posledných mesiacoch
rýchly spád. Cez zimu si ho ako
najlepšieho strelca halového turnaja všimli činovníci banskobystrickej Dukly. Začiatkom roka tak
odišiel na hosťovanie k starším

Na osvieženie môžete využiť
letné kúpalisko

žiakom do krajského mesta a len
nedávno si po prvýkrát obliekol
reprezentačný dres svojej rodnej krajiny. V slovenskom drese
začiatkom mája odohral obidve
stretnutia. Prvotný stres a obavy
vystriedala radosť a hrdosť.
Chcete sa osviežiť s relaxom bedmintonových rakiet. A areáli
„Keď som sa s dvojkrížom na hru- v rámci voľného času? Ak áno, je k dispozícii plážové volejbalové
di započúval do slovenskej hymny, využite pestrú ponuku letného ihrisko s možnosťou občerstvenia.
mal som zimomriavky,“ povedal umelého kúpaliska, ktoré už
Areál letného umelého kúpalisMarek. Mladým Slovákom síce svoje brány otvorilo začiatkom ka nájdete na Športovej ulici (za
zápasy proti Walesu nevyšli, no mesiaca. K dispozícii sú den- futbalovým štadiónom) v Lučenci.
Marek sa za svoj výkon hanbiť ne- ne dva bazény. Väčší rekreačný V prípade nepriaznivého počasia je
musí. Slovenský dres mu „zachu- s hĺbkou 1,3 metra a menší det- kúpalisko z bezpečnostných dôvotil“, a tak bude naďalej makať, aby ský pre deti do 6 rokov s hĺbkou dov zatvorené, info na čísle 0907
mohol očakávať ďalšiu pozvánku, 0,4 metra. Okrem plávania môžu 806 425. Viac informácií o cennítentoraz do kategórie U16.
návštevníci kúpaliska využiť služ- koch vstupeniek a služieb nájdete
V Dukle hráva na poste útoč- by zapožičania napríklad: lehát- na www.spool.sk/letne-kupalisko
níka a v slovenskej reprezentácii ka, slnečníka, plážového tienidla,
hral na kraji zálohy. V ofenzíve stolnotenisových rakiet, futbalovej,
text a foto: Ján Šnúrik
sa cíti ako doma. Miluje strieľať basketbalovej, volejbalovej lopty,
góly, aj keď sa spoluhráči niekeOtváracie hodiny
dy hnevajú, že je sebec. Už si na
Pondelok - Nedeľa od 9:00 do 19:00
to ale zvykli.
Ranné plávanie vyhradené pre plavcov v mesiacoch júl, august:
Pondelok, Streda, Piatok od 7:00 do 9:00
text: internet
Večerné plávanie vyhradené pre plavcov v mesiacoch júl, august:
foto: Ladislav Bernáth
Utorok, Štvrtok, Sobota od 19:30 do 21:00

Pozvánka na
Ipeľský beh 2018
Lučenec - Rapovce

Záujemcovia sa musia prihlásiť do 16. júla,
e-mail: marianduzbaba@centrum.sk, s tým,
že pretekár sa považuje za prihláseného až po
úhrade štartovného vo výške 5 eur. A kto sa
nestihne do predpísaného termínu prihlásiť,
môže tak urobiť na mieste pri prezentácii na
futbalovom štadióne v Rapovciach, no treba
počítať so zvýšeným poplatkom, ktorý je 7 eur.
Výhodou pre najmladších účastníkov je, že deti
do 10 rokov majú účasť na behu grátis.
Organizátori Ipeľského behu mesto Lučenec, OZ Novohrad, obec Rapovce, Novolandia Rapovce, Slovenská autobusová doprava
Lučenec a.s. určili kategórie, do ktorých sa
môžete postupne prihlasovať.
KATEGÓRIE
Muži: A do 39 rokov, B nad 40 rokov
Ženy: C do 39 rokov, D nad 40 rokov
Deti: E bez obmedzenia veku a pohlavia do
10 rokov

akcie, občerstvenie, vstup na termálne kúpalisko, štartovné neplatia deti do 10 rokov. Pretekári štartujú za plnej cestnej premávky a na
vlastné nebezpečie! Po behu sa pretekári môžu
okúpať v neďalekom termálnom kúpalisku Novolandia. V prípade potreby vám viac informácií podá predseda organizačného výboru behu
Pavol Baculík na telefónnom čísle 0915 213 722.

POZNÁMKA:
Pri platbe bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN: SK 62 5600 0000 0082 6546 5002.
NORDIC WALKING
Už po šiestykrát sa amatérski vyznávaNázov účtu: Marian Duzbaba. Ako variabilMuži: F do 50 rokov, G nad 50 rokov
či behu stretnú na štarte pred Divadlom
ný symbol uveďte kód ID/Var. symbol vygeŽeny: H nad 50 rokov, I nad 50 rokov
B. S. Timravy v Lučenci, aby si preverili
nerovaný pri registrácii na www.behsity.sk.
Prezentácia prebehne v sobotu 21. júla od Do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko,
svoje schopnosti na asfaltovej trati ulicami
mesta (6,5 km), končiacej v areáli futbalo- 15:30 do 17:30 v priestoroch štadióna v Rapov- vek a IB-210718
vého ihriska v Rapovciach. Sobota 21. júla ciach, odvoz pretekárov na miesto štartu do Lu2018 bude teda patriť Ipeľskému behu, na čenca pred Divadlo B. S. Timravy – Ulica T.G.
text: Marian Duzbaba, Ján Šnúrik
ktorom ani tentokrát nebudú okrem bežcov Masaryka zabezpečí organizátor. Každý regisfoto: internet
chýbať aktívni športovci z nordic walkingu. trovaný pretekár dostane tričko s emblémom
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Medzinárodný hokejový turnaj
s účasťou Lučenca

MŠK Novohrad Lučenec
s konečným 5. miestom
3. FUTBALOVÁ LIGA
TIPOS - STRED, 16.6.2018
NÁMESTOVO - LUČENEC
4:0 (3:0)

Cez víkend (16. – 17. júna) sa
naši malí hokejisti (ročník narodenia 2010 a mladší) zúčastnili
dvojdňového hokejového medzinárodného turnaja o pohár HŠ Be
The Best v Košiciach za účasti desiatich mužstiev: KHL Zagreb ,,A“
a „B“, Sršne Bratislava, HŠ Be
The BEST Girls a Boys, Cassovia Red Eagles „A“ a ,,B“, Agility
One, HC 07 Detva a HC Lučenec.
Po takmer troch mesiacoch bez
tréningu na ľade sa naše deti išli
schladiť a zabojovať do krásnej
modernej hokejovej haly Arény
Sršňov. Ostatné mužstvá sa pripravujú na ľade celoročne alebo
len s niekoľkomesačnou prestávkou, ale Lučenčania ukázali, že aj
napriek tomuto hendikepu majú
srdce pre hokej.
Po prvom turnajovom dni si deti
pozreli krásu mesta Košíc a tešili
sa na ďalší deň na ľade. Naši síce
neskončili na poprednom mieste,
ale na ľade odovzdali všetko, čo
sa naučili a získavali zápasové
skúsenosti. Bola radosť pozerať

sa na nich, ako sa snažia a bojujú
jeden za druhého. Turnaj sa ukončil odovzdaním medailí, pohárov
a vyhlásením najlepších hráčov.
Za HC Lučenec bojovali: Lukáš
Juraštík, Pravko Barcaj, Teo Boroš, Michal Vojtek, Sofia Vojteková, Matúš Mázor. Brankár: Adam
Iványi, tréner: Lukáš Plešavský.
Veľká vďaka patrí malým hokejistom za predvedené výkony.
Rodičom za to, že prišli s deťmi
stráviť slnečné počasie a víkendovú pohodu športom. Ďalej ďakujeme organizátorom turnaja
z Lučenca: trénerovi HC Lučenec
Lukášovi Plešavskému, Stanislavovi Polomskému a celému tímu
HŠ Be The Best za skvelú organizáciu celého turnaja.

MŠK Novohrad: Lamocký Iboš, Vilhan, Pipíška, Bíreš - Tannhauser, Kováč, Ilič, Schvantner - Mészáros, Radičevič (53.
Dedinský).
Góly: 18. Kubica, 31. Jagnešák,
45. Žákovič, 68. Buckulčík. ŽK:
Habiňák, Kubica - Ilič, Schvantner, Dedinský. Rozhodovali: Belko, Gonda, Tůma. Divákov: 200.
OSTATNÉ VÝSLEDKY:
Čadca - Oravské Veselé 1:2,
Lipt. Hrádok - Lipt. Štiavnica 1:0,
Teplička n/Váhom - B. Bystrica 0:3,
Nová Baňa - Krásno 2:0,
Detva - Žarnovica 1:2,
R. Sobota - FTC Fiľakovo 1:2 (1:1),
góly: 12. Vasilko- 40. Bari, 62. Fajd,
Martin - Kalinovo 0:1 (0:0),
gól: 54. Vančo.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Ban. Bystrica 30 21 6 3 60:18  69
2. Rim. Sobota
3. Lipt. Hrádok

30 18 4 8 84:41  58
30 16 5 9 61:44  53

4. Kalinovo
5. Lučenec

30 17 1 12 47:36  52
30 16 3 11 50:37  51

6. Námestovo
7. Žarnovica

30 13 9 8 51:33  48
30 13 5 12 38:47  44

8. Lipt. Štiavnica 30 13 5 12 34:45  44
9. Orav. Veselé 30 13 4 13 36:33  43
10. Martin
11. Čadca

30 11 8 11 53:42  41
30 11 5 14 47:49  38

12. Fiľakovo
13. Krásno

30 12 2 16 36:56  38
30 10 5 15 41:50  35

14. Teplička
15. Nová Baňa

30 8 7 15 40:52  31
30 6 4 20 35:73  22

16. Detva

30 4 3 23 31:88  15

text a foto: Ján Šnúrik

CHCEL BY SI ZAŽIŤ
PODOBNÉ TURNAJE
A ZAHRAŤ SI HOKEJ?
Ak máš 9 rokov a menej (ročníky 2009 až 2014), „dvere“
máš otvorené. Stačí, keď sa po
letných prázdninách zapojíš do
tréningového procesu. Korčuľovať
nemusíš vedieť, naučíme ťa. Výstroj nemáš? Požičiame ti. Prehovor rodičov, starých rodičov,
nahovor kamarátov a poď to skúsiť. Zažiješ radosť z hry, stretneš
nových kamarátov, spoznáš nové
mestá a urobíš niečo pre svoje
zdravie. Bližšie informácie nájdeš
na web stránke klubu.
text a foto: Stanislav Vojtek

POZVÁNKA NA KULTÚRU
Klub voľného času - KVOK, Výstavisko - Kolonáda 8, Lučenec
usporiada 6. júla večerný výlet na Folklórne slávnosti v Detve.
Večerný program v Amfiteátri od 20:00 hod. do 24:00 hod. Odchod je o 16:00 hod. spred MsÚ v Lučenci. Voľná zábava, predpokladaný príchod o 3:00 hod. Prihlásiť sa môžete u Márie Kuttnerovej, t. č. 0908 918 624.
text: Mária Kuttnerová
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Domáci opäť víťazne

BKM LUČENEC ZAČÍNA SEZÓNU S KOMÁRNOM

V SOBOTU 16. JÚNA 2018 SA PO ROKU ROZPÚTALI V LUČENECKEJ
ARENE BOJE O VÍŤAZSTVO NA MEDZINÁRODNOM BASKETBALOVOM TURNAJI „6“ UŽ PO DVADSIATY TRETÍ KRÁT. O ÚVODNÝ ZÁPAS SA POSTARALI TRADIČNÉ DRUŽSTVÁ Z LUČENCA.
V polovici turnaja sa odohral
exhibičný
zápas medzi ženskými
BK DEVILS 54:39 (24:21)
družstvami.
Bol to zložitý a nerV prvom polčase mužstvá bojovózny
zápas
hlavne pre Lučenvali zodpovedne a práve preto bol
čanky.
V
prvom
polčase ťahali za
vyrovnaný. Milan Golian hral svoj
kratší
koniec
a
nie
a nie sa dostať
štandard a v druhom polčase sa
do
optimálnej
psychickej
pohody.
k dobrým výkonom pridal aj OnPrišlo
to
napokon
až
v
druhom
drej Kačani, čoho výsledkom bolo
15-bodové víťazstvo Krokodílov. polčase a po zlepšenej hre všetkých hráčok dotiahli zápas do víBK CEMERA PELIKÁN ťazného konca.
RÓZSASZÍN PÁRDUC
BK DEVILS - RÓZSASZÍN
(MAĎARSKO) 79:61 (32:23)
PÁRDUC (MAĎARSKO)
Body za Cemeru: Jančkár A.
45:85 (15:56)
14(1), Sychra M. 13(1), Szöke D.
Zápas o tretie miesto začal pre
11, Žingor J. 10(1), Trcka M. 10(1),
Paška R. 8, Gábor A. 5 (1), Sloven- Devilsákov katastrofálne. Vôbec
čiak M. 4, Paciga M. 2, Tóth K. 2. nezachytili začiatok prvého polPomerne vyrovnaný zápas sa času, keď zhruba v šiestej minúte
začal lámať v polovici druhého prehrávali 1:18 a v 17-tej minúte
polčasu, keď si Lučenčania vy- 15:43. Nedarilo sa súrodencom
tvorili 15-bodový náskok a tento Šofárovcom, ktorí spolu zaznaešte do konca zápasu vylepšili o 3 menali iba 8 bodov s dvoma trojbody. Nebol to jednoduchý zápas, kami. Samo Galovič síce strelil 22
lebo Maďari húževnato odporova- bodov, no nestačilo to. Na druhej
li, hrali dobre, ale na kompaktný strane u Maďarov bodovali až traja
a bojový výkon Pelikánov nema- hráči nad 20 bodov, najviac Zolli. Všetci jeho hráči , ktorí boli na tán Szabó 28 bodov a zaslúžene
palubovke, bodovali, a to je zák- získali tretie miesto.
FINÁLE
ladom ich úspechu.
BK EKOLTECH KROKODÍL -

BK KARČI PELIKÁN -

BK CEMERA PELIKÁN -

BK EKOLTECH KROKODÍL
SNKK (MAĎARSKO) 48:36
80:47 (36:24)
Body za Pelikán: Farkašová P.
Body za Cemeru: Jančkár A.
15, Stupárová-Dubovská J. 14,
Medeová V. 5 (1), Beňušová V. 5, 16(1), Žingor J. 16(2), Gábor A.
Sychra Bartošová I. 5, Kudláko- 11(3), Paška R. 10(2), Trcka M. 8,
vá D. 2, Ficková J. 0, Bírová K. 0. Sychra M. 7(1), Tóth K. 7(1), Szöke

Priaznivci lučeneckého basketbalu sa môžu po roku opäť tešiť
na súboje pod deravými košmi, no
tentokrát na palubovku do športovej haly Arena vstúpia najlepší hráči slovenskej najvyššej basketbalovej ligy EUROVIA.
Šiesteho októbra začíname sezónu 2018/2019. Hneď na úvod tu

bude východniarske a bratislavské derby, majster cestuje na Hornú Nitru, nováčik BKM Lučenec
privíta „obuvníkov“ z Komárna a
na Žilinu čaká Prievidza.

D. 2, Paciga M. 2, Slovenčiak M. 1.
Úvod a záver finálového
zápasu patrili Pelikánom, keď už
v polovici prvého polčasu viedli
19:4 a v polovici druhého polčasu
61:37. Na palubovke predvádzali
obe družstvá pekný a kvalitný
basketbal. Súboje Milana Goliana s Rišom Paškom a Jarom
Žingorom boli veľmi kvalitné a
boli ozdobou turnaja. Veľká škoda
zranenia Dušana Szökeho na začiatku finále, lebo tento hráč Cemery predviedol v prvom zápase
kvalitný výkon. Pochváliť však treba každého hráča, lebo aj v tomto
zápase bodovali všetci a zaslúžene sa stali víťazmi turnaja. Úplne
na záver prezident klubu a jeho
zástupca odovzdali kolektívne aj
individuálne ocenenia:
Najlepšia zahraničná hráčka:
• Mendy Kuruc - SNKK
Najlepšia domáca hráčka:
• Janka Stupárová-Dubovská
Najlepší zahraničný hráč:
• András Moravszki
Víťaz súťaže „3“:

• Aďo Jančkár - BK C. Pelikán
Najlepší strelec O pohár Klc:
• Zoltán Szabó 59 bodov Rózsaszín Párduc
Najužitočnejší mladý hráč Pohár Peťa Činčuru:
Rišo Paška - BK Cemera Pelikán

text a foto: Ján Šnúrik

Samozrejme nechýbalo poďakovanie všetkým hráčom turnaja,
hosťom z Maďarska, rozhodcom
Dušanovi Peťkovi a Deák Csabovi,
Ivke Sychra Bartošovej, zamestnancom Areny, divákom a zvlášť
SPONZOROM a priateľom basketbalu: Peter Paška, Richard Drábik,
Marián Ninc - Slovenské pramene
a žriedla a.s. Dubové, SPOOL a.s.
Lučenec, Zoltán Mag, Erik Susztay Lavazza, Jozef Princ - Costruo, Andy
Gábor - RETRO LC, mesto Lučenec,
f. Maslen prevádzka Lučenec, Ladislav Szilágyi Sklodekor, Marek
Majer - Stavebné stroje Slovakia,
Kazimír Kráľ Disco Casko, Peter
Mlynarčík, rodina Petra Činčuru.
text: Karol Kadlubek
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XXIII.
Medzinárodný
Novohradský
Folklórny Festival
ŠTVRTOK 26. 7. 2018
19:00 – Radnica Lučenec
AMC Trio a Ľudová hudba
Stana Baláža, Vstupné: 3,- eur

SOBOTA 28.7.2018
14:00 – 20:30
Park remesiel s ÚĽUVom
mestský park Lučenec

PIATOK 27.7.2018
Park remesiel s ÚĽUVom
mestský park Lučenec

18:00
Krojovaný sprievod mestom

14:00 – 20:30
,,Jarmočnô veselia“ - vyhrávanie ľudových hudieb – javisko v areáli jarmoku
ĽH Zvolenskí vrchári zo Zvolena, ĽH
Muzikanti z Hontu, ĽH z Klenovca, ĽH
Bukovinka z Braväcova, ĽH Hudci z
Podpoľania, ĽH Pokošovci z Telgártu
Slovom sprevádza Stanislav Spišiak
20:00 - 21:30
– (na) ZDAR BOH !
“Ja som baník, kto je viac?”
tanečno-divadelné predstavenie
FS Krtíšan z Veľkého Krtíša
22:00 – 23:00
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
Vstupné: 10,- eur

19:00 – 20:30
,,Čriepky z Novohradu”
Námet a réžia: Roman Malatinec
Účinkujúci: Sestry Sihelské z Potára, DFS Jánošík a FS Jánošík z Fiľakova a ĽH pod vedením Ondreja Molotu, FS Ipeľ a DFS Radosť
z Lučenca DFS Kukučky z Poltára, FaDS Dubkáčik z Buzitky a Podjavorská muzika, Jaroslav Spišiak z Kokavy nad Rimavicou , Juraj
a Stela Krahulcovci z Kokavy nad Rimavicou,
Anton Ľupták z Buzitky, Víťazi regionálneho
kola súťaže v speve detí ľudových piesni
Zlatá guľôčka: Bianka Molnárová z Buzitky,
Lenka Ivanová z Fiľakova, Mike Hric z Lučenca, Peter Mužík z Málinca, Andrea Karáseková z Cinobane, Petra Turoňová a Rebeca
Henželová z Poltára , speváčikov doprevádza
ľudová hudba pod vedením Danky Sihelskej.
Slovom sprevádza Marianna Resutíková
Vstupné: 4,- eur

20:30 – 22:00
Chlebom a soľou
Námet a réžia: Roman Malatinec
Program zahraničných folklórnych súborov:
• FS DÚHA - FS SZIVÁRVÁNY - Malý
Keres - KISKŐRÖS – Maďarsko
• Kulturno Umetničko Društvo
“Đerdan” – Valjevo - Srbsko
• Troy O’ Herlihy Irish Dance Group –
Írsko
Slovom sprevádza Lukáš Pelč
22:00 – 23:00
Vrchárske piesne a tance
Námet a réžia: Igor Kovačovič
FS Partizán z Banskej Bystrice 60. výročie založenia súboru
Večerné programy sa konajú v amfiteátri.
Mediálni partneri:
RTVS Rádio Regina, Folklorista .sk
REKUS, Mestské noviny
Predpredaj:
MIC Lučenec, www.kultura.lucenec.sk

Festival z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia

