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O krok
bližšie
k rýchlostnej
ceste R2
do Lučenca
Odštartovali súťaž na výstavbu úseku
rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna

Päť km dlhá mostná estakáda
v údolí Krivánskeho potoka
je situovaná vo výške 15 - 45 m
ponad trasu cesty I/16.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek za účasti podpredsedu
parlamentu Bélu Bugára odštartoval súťaž na výstavbu viac ako úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, To9 kilometrov dlhého úseku rých- mášovce. Ide o technicky náročný
lostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna. úsek, ktorého súčasťou bude cca
Táto časť rýchlostnej cesty spojí 5 km dlhá mostná estakáda v údolí
už dnes existujúce úseky za Zvole- Krivánskeho potoka. Táto estakáda
nom s nadväzujúcou etapou na R2 je situovaná vo výške 15 - 45 m poMýtna - Lovinobaňa. Bude prvým nad trasu cesty I/16, v tesnej blízúsekom na Slovensku, ktorý sa kosti vysokého napätia a existujúbude súťažiť na základe multikri- cej zástavby. Dĺžka úseku je 9,1 km.
teriálneho hodnotenia, to znameCena, kvalita tímu odborníkov,
ná nielen na základe najnižšej ceny, náklady na prevádzku, environale aj podľa kritéria kvality.
mentálne hľadisko
Jediným kritériom pri hodnoDĹŽKA ÚSEKU JE 9,1 KM
Začiatok trasy rýchlostnej cesty tení súťaží doteraz bola najnižšia
R2 Kriváň - Mýtna nadväzuje na cena. V novonavrhovanej metodipredchádzajúci úsek R2 Pstruša ke sa pri súťažiach na stavebné prá- Kriváň v dočasne upravenej mi- ce budú posudzovať štyri kritériá,
moúrovňovej križovatke Kriváň. a to cena, kvalita tímu odborníkov
Koniec úseku sa pred obcou Mýtna (podľa konkrétnej stavby - hlavnapojí na nasledujúci tendrovaný ný stavbyvedúci, hlavný inžinier

stavby, cestár, mostár, geológ, tunelár), náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko. Národná
diaľničná spoločnosť si od nového
systému vyhodnocovania ponúk
sľubuje rýchlejšie a vysoko transparentné vysúťaženie zhotoviteľov a predovšetkým efektívnejšiu
a kvalitnejšiu výstavbu jednotlivých úsekov.  
Žiadosť o pomoc a podporu pri
realizácii stavby, akou je preložka
cesty I/75 Lučenec - obchvat Lučenca s pokračovaním koridoru
na Šalgotarján a Budapešť
Predsedníčka Združenia miest
a obcí Novohradu a primátorka
mesta Lučenec Alexandra Pivková
zdôraznila aj potrebu ďalšej dôležitej stavby v regióne. „Som skutočne veľmi rada, že vyhlásením súťaže
na výstavbu ďalšieho úseku R2 Kriváň - Mýtna sme zas o krok bližšie
k realizácii nášho zámeru pozdvihnúť tento región aj prostredníctvom
dobudovania rýchlostnej komunikácie R2. Touto cestou by som sa rada
poďakovala Ministerstvu dopravy
a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, primátorom miest
a starostom obcí, občanom a všetkým, ktorí svojou podporou prispeli
k nášmu spoločnému zámeru.  Zároveň by som chcela požiadať v mene

obyvateľov mesta Lučenec a regiónu
Novohrad o pomoc a podporu pri realizácii pre nás tak dôležitej stavby,
akou je preložka cesty I/75 Lučenec
- obchvat Lučenca s pokračovaním
koridoru na Šalgotarján a Budapešť. Výstavbou preložky I/75 sa nerieši len kritická dopravná situácia
mesta Lučenec, ale aj negatívne situácie v okolitých obciach ako Vidiná, Halič, Stará Halič a Tomášovce,
zlepší sa tak dopravná situácia na
cestách, zníži sa hustota premávky
a následne sa zníži nehodovosť. Zároveň by boli uchránené aj cesty II.
a III. triedy, ktoré sú v správe Banskobystrického samosprávneho kraja
a sú vo veľmi zlom technickom stave,“ povedala Alexandra Pivková.
ZAČIATOK VÝSTAVBY
V PRVOM ŠTVRŤROKU 2019
Ukončenie vyhodnotenia a podpísanie zmluvy so zhotoviteľom
predpokladajú v prvom štvrťroku 2019 a následne aj začiatok
výstavby. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) predstavuje 234,08 mil. eur bez DPH. Motoristi po dostavbe úsekov R2
Kriváň - Mýtna a R2 Mýtna - Lovinobaňa, ktorý sa aktuálne obstaráva, získajú viac ako 40 km
súvislej rýchlostnej cesty v smere od Zvolena po Lučenec.
zdroj: MDaVSR, Mária Bérešová
foto: Národná diaľničná spoločnosť
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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,- eurá
PIATOK 27.7.2018
Park remesiel s ÚĽUVom
mestský park Lučenec
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

SOBOTA 28.7.2018
14:00 – 20:30
Park remesiel s ÚĽUVom
mestský park Lučenec
18:00
Krojovaný sprievod mestom
19:00 – 20:30
,,Čriepky z Novohradu”
Námet a réžia: Roman Malatinec
Účinkujúci: Sestry Sihelské z Poltára, 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 piesní 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,- eurá

20:30 – 22:00
Chlebom a soľou
Námet a réžia: Roman Malatinec

26.7.

Program:

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

20. júla 2018
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VII.
Lučenské
hodovanie

24.8.

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

18:00 – 18:30

ŠTVRTOK

Slávnostné otvorenie
VII. Lučenského hodovania –
narazenie pivného suda

18:30 – 23:00

Námestie republiky
10:00 - 12:00

Námestie republiky
10:00 - 12:00

Posádková hudba armády SR
Banská Bystrica

12:30 - 13:30

ROCKOVÝ KOTOL –
revivalový večer

18:30 – 19:30

Team revival

20:00 – 21:00

Pink Floyd revival

21:30 – 22:30
Kabát Revival

FOLKLÓR – folklórne dopoludnie

12:30 - 13:30

ESO – osvedčená lučenecká kapela,
ktorá už roky nechýba na tomto
podujatí

14:00 - 15:00

The Band Of Groove – Jazz
funková muzička spríjemní
popoludnie....

16:00 - 17:00

Slávnostné odovzdávanie
ocenení mesta Lučenec

18:00 - 19:00

LC ALL STARS BAND a hostia &
MARIAN GREKSA – známi lučeneckí muzikanti a ich hostia

20:00 - 21:00

MÁRIA ČÍROVÁ – Jedna z najvýraznejších súčasných slovenských
speváčok a jej prvé vystúpenie
v Lučenci

21:45 - 22:45

HEX – Popredná kapela, ktorá
momentálne slávi veľký comeback.
Na slovenskej populárnej scéne
pôsobí viac než tridsať rokov

23:00 - 01:00

Julo Viršík Disco Show –
Legendárny rádiový DJ a jeho
najväčšie tanečné hity a šlágre

B PÓDIUM ROZPRÁVKOVÉ PÓDIUM

(CIRKUSOVÉ ŠAPITO
PRI MESTSKOM ÚRADE)
Piatok - 24. august

13:00 - 13:30

Mím Miroslav Kasprzyk –
Zahrajme si rozprávku (úvodné
interaktívne predstavenie)

13:45 - 14:30

BDNR – Princezná na hrášku

15:00 - 15:45

Divadlo Harry Teater – Priadka a kráľ

Sobota - 25. august

13:00 - 13:30

Mím Miroslav Kasprzyk Zahrajme si rozprávku (úvodné
interaktívne predstavenie)

13:45 - 14:30

Divadlo Babadlo – Ako sova líške bájky čítala

Európsky deň v Lučenci –
oslava Európskeho dňa - program
partnerských miest, dobeh účastníkov Medzinárodného novohradského maratónu, krst knihy „Bitka
pri Lučenci“

18:00 - 18:30

Promenáda automobilových
veteránov – na čele kolóny staré
nákladné auto s kapelou

19:00 - 21:00

KORD – lučenecká kapela zahrá
známe hity slovenskej a českej
hudobnej scény

22:00 - 24:00

Jungle label – funky skupina
z Košíc
C PÓDIUM TRUCK STAGES
(Ulica T. G. Masaryka)

21:00 - 02:00

VII. MEGA STREET DANCE
PARTY
MINISTRY of FUN DANCE STAGE 1
Špičkový klub z Banskej Bystrice
vyráža na kamióne priamo k vám
spolu aj s DJ IZZY, DJ DAVE, DJ
eMTy a programom MINISTRY of
HOUSE. Mega svetlá, lasery, obrazovky a ozrutné tanečné decibely.
LC´S ALL STARS DJ´S CREW -

DANCE STAGE 2
Obľúbených lučeneckých DJ´s
budete počuť hrať tak, ako ich
nikde inde nemáte možnosť počuť!

štvrtok a piatok (23. - 24. august)
Lučenský jarmok
(325-ročná tradícia) za účasti
mnoho predajcov zo Slovenska,
Maďarska, Českej republiky, Poľska,
Peru.
Ul. T.G. Masaryka

sobota 25.8.2018

12:00 - 18:00

VI. Fotrova kára
Výstava veteránov
Ul. T.G. Masaryka

18:00 - 19:00

Promenáda veteránov
pri Námestí republiky

SPEEDtrial – Atraktívne preteky
bicyklových špeciálov na prekážkovej trati
Jazda na koľajnici – vytváranie netradičného rekordu v jazde na bicykli po koľajnici
Ul. T.G. Masaryka

8:00 - 13:00

VI. Majstrovstvá okresu a priľahlého vesmíru vo varení BABGUĽÁŠU
III. Medzinárodný novohradský maratón Salgótarján – Lučenec s cieľom v Lučenci pri nemocnici
štvrtok, piatok, sobota
(23. - 25. august)
Výstava Post Bellum SK s úryvkami príbehov 20. storočia
pred Divadlom B. S. Timravy

Počas Lučenského hodovania bude
sprístupnená Synagóga v mimoriadnych otváracích hodinách od 10:00
do 20:00
nedeľa 26. august

12:00 - 20:00

VI. Lučenská legenda
Rytieri, kone, súboje, starovekí bojovníci, stredoveká kuchyňa, dobová móda, hudba, stredoveký tábor,
rímske gladiátorské zápasy... a iné
Mestský park

Divadlo na hojdačke – Na Zemi dobre mi

16:15 - 17:00

Divadlo Komika – O zlatej rybke

17:30 - 18:15

Divadlo Žihadlo – Klaun Pepele

17:30 - 18:15

Moderuje a zvoláva: Miroslav
Kasprzyk + prekvapenie - zábava
s Brumíkom pri šapito (obidva dni).

Divadlo ŽuŽu – Ako chrániť prírodu

15:00 - 18:00

Námestie republiky

15:00 - 15:45

16:15 - 17:00

Divadlo Bum Bác – Slncový kôň

LCB – obľúbené a nestarnúce
české country a trampské pesničky
v podaní skvelej kapely

SOBOTA

Live DJmixing Warm up – DJ )
naživo mixuje hity a oboznamuje
s programom

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

PIATOK

A PÓDIUM
– HLAVNÉ PÓDIUM

Námestie republiky
15:00 – 18:00

25.8.

štvrtok, piatok, sobota
(23. - 25. august)
VII. ročník Pivného festu 2018.
Je možnosť využiť ponuky 9
pivných stanov/občerstvenie
(Heineken, Staropramen, Čierna
hora, Pernstejn, Topvar, Urpiner,
Karpát, Franz, Poutník/Svijany).
Celkový počet druhov pív: 68!
Tento počet nemusí byť definitívny.

www.kultura.lucenec.sk

771. VÝROČIE
PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY
O MESTE LUČENEC
www.lucenec.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

23.8.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
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Primátorka opäť
vo volebných obvodoch
V MESIACI JÚN 2018 BOLA ZA ÚČASTI PRIMÁTORKY
MESTA ALEXANDRY PIVKOVEJ A ZÁSTUPCOV
MESTSKÉHO ÚRADU VYKONANÁ OBHLIADKA
VO VOLEBNOM OBVODE Č. 5. PRIORITNE
BOLA OBHLIADKA ZAMERANÁ NA SÍDLISKO
RÚBANISKO II A OKOLIE.
Mesto Lučenec na vyššie uvedenom sídlisku a v okolí zabezpečovalo za posledné obdobie rokov 2014 - 2018 nasledovné úpravy:
- Začatie stavebných prác na rekonštrukcii
ďalšej vetvy vnútroblokovej komunikácie
pri blokoch K, L, M spolu s dobudovaním
chodníka k Lidlu
- Revitalizácia verejných priestranstiev v okolí bytovky bloku A - pokládka súvislého
asfaltového krytu na vnútroblokovej komunikácii, rekonštrukcia chodníkov a dobudovanie parkoviska, úprava dažďových
vpustí, osádzanie nového zvislého dopravného značenia a vyznačenie vodorovného
značenia
- Revitalizácia verejných priestranstiev v okolí bytovky bloku C - pokládka súvislého
asfaltového krytu na vnútroblokovej komunikácii, rekonštrukcia chodníkov a dobudovanie parkoviska, úprava dažďových vpustí,
osádzanie nového zvislého dopravného značenia a vyznačenie vodorovného značenia
- Vybudovanie nového multifunkčného ihriska na Rúbanisku II a revitalizácia okolia ihriska - úprava priľahlých chodníkov,
osádzanie lavičiek a odpadkových košov
- Vybudovanie nového workoutového ihriska
na Rúbanisku II a úprava dopadových plôch
- Rozšírenie a dopĺňanie nových detských
prvkov na detskom ihrisku Rúbaniska II
(naďaleko multifunkčného ihriska), doplnenie lavičiek a odpadkových košov, odstránenie starých prvkov
- Rozšírenie relaxačno-oddychovej zóny pri
vodnej nádrži Ľadovo – zriadenie požičovne vodných bicyklov, člnov, osadenie nových
detských prvkov na hranie, rekonštrukcia
toaliet a pod.
- Osadenie tzv. betónových kvetov z fontány spolu s revitalizáciou okolitej plochy spevnené plochy, nasvietenie diela a zhotovenie mobiliáru
- Zhotovenie nového súvislého asfaltového krytu pri bloku M v úseku od pošty (parkovisko)
po zákrutu pri radových garážach
- Rozšírenie vozovky a oprava priľahlých chodníkov pri predajni Cent spolu aj s úpravou
organizácie dopravy
- Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

Revitalizácia lokality na Rúbanisku II
pri bloku A (cesta, chodník, parkovacie
plochy, smetné stanovištia,...).
v rámci obvodu
- Opravy nespevnených komunikácií najmä
pri radových garážach a pod.
- Úprava bariérových priechodov pre chodcov
na bezbariérové
- Rekonštrukcia časti chodníka na Ul. športová od tenisových kurtov k záhradkám
- Oprava o dobudovanie chodníka pri výškovom bytovom dome č. 60
- Oprava chodníkov pri bloku D v smere ku
Kazačku na Ul. budovateľov, pri Ul. okružná,
pri bloku A (s riešením odvodnenia), bloku
B (s riešením odvodnenia), bloku F, pri Poliklinike, pri bývalom Kazačku, za blokom
D pri MŠ, Haličská cesta
- Vybudovanie nového chodníka od dvojprúdovky v smere na Hypernovu
- Rekonštrukcia časti chodníka a autobusovej
zastávky pri Ul. budovateľov oproti Ajaxu
- Rekonštrukcia časti chodníka pri bloku B
(pri zmrzline)
- Oprava poškodeného schodišťa pri Poliklinike Q a pri výškovom bytovom dome č. 62
- Riešenie odvodnenia verejných priestranstiev
spolu s vybudovaním odvodňovacích žľabov
na Rúbanisku II pri bloku F
- Dopĺňanie nových svetelných bodov pri radových garážach nad Lidlom, pri kotolni od
Ul. budovateľov, na Ul. športová pri parkovisku futbalového štadióna, na Ľadove,
na Rúbanisku II od lávky k výškovému bytovému domu č. 62
- Zriadenie vysunutej kancelárie Mestského
úradu na Rúbanisku
- Oprava a nátery poškodených a nefunkčných studní
- Zhotovenie náterov oceľových konštrukcií
(zábradlia, kontajnerové stanovištia a pod.)
- Zhotovenie zábradlia pri schodišti chodníka vedúceho od Rúbaniska II k ČS Essex
- Dopĺňanie a obnova vodorovného dopravného značenia
- Výmena starého zvislého dopravného značenia za nové
- Vyznačenie vyhradeného státia pre osoby
s pohybovým postihnutím

- Rozširovanie kvetinovej výzdoby na Rúbanisku II - kvetinové záhony pri bloku B,
resp. oproti pizzérii Romantik, neďaleko
betónového ihriska, pri pošte, osadenie
surfínií na stĺpy osvetlenia pri pošte, na
Ul. budovateľov a pod.
- Úprava vzrastlej zelene v celej lokalite
- Výsadba nových stromov pri materskej
škole, dvojprúdovke a pod.
- Participácia na riešení zveľadenia poškodeného objektu bývalej škôlky na Rúbanisku II pri
bloku A na objekt obchodu a služieb (predajňa Coop) spolu s riešením odstavných plôch
- Dopĺňanie lavičiek, napr. nad dvojprúdovkou, pri bloku M, pri multifunkčnom
ihrisku a pod.
- Čistenie rigolov a dažďových vpustí, napr.
pozdĺž Haličskej cesty
- Výmena starých zberných 1100 l nádob za
nové pri bloku F, pri bloku D a pod.
- Zhotovenie nových prekrytých uzamykateľných kontajnerových stanovíšť spolu s
úpravou spevnených plôch na Rúbanisku II
(napr. pri blokoch D, E, I, pri blokoch A a C)
- Výmena a dopĺňanie betónových odpadkových košov (napr. Haličská cesta, pri bloku
A, Ul. L. Novomeského a pod.)
- Participácia mesta na výstavbe IBV (rodinných domov) pri Rúbanisku I za účelom zveľadenia predmetnej plochy.
Okrem vykonaných prác a činností boli
počas obhliadky zistené nasledovné nedostatky, požiadavky obyvateľov a prijaté opatrenia na zveľadenie kontrolovaných lokalít:
- Participovať na obnove objektu bývalých potravín na Rúbanisku II pri Ul. budovateľov,
riešiť opravu spevnených plôch a chodníkov
v okolí predmetného objektu
- Opraviť chodník na Rúbanisku II medzi
blokmi E a F spôsobom pokládky súvislého
asfaltového krytu
- Zhotoviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníka pred blokom D (od cesty)
- Opraviť kriticky poškodené časti chodníkov
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v obvode (napr. za blokom D, A a pod.)
- Pokračovať v obnove ďalších detských ihrísk
predmetného obvodu
- Pravidelne dočisťovať priestor okolo rozostavaného objektu na Rúbanisku II (nálety, smeti)
- Vyzvať vlastníka Polikliniky Q na úpravu
svojich plôch
- Vyzvať vlastníka bývalého objektu energobloku pred poštou na úpravu fasády predmetného objektu
- Zhotoviť ďalšie prekryté uzamykateľné a polopodzemné kontajnerové stanovištia spolu
s úpravou plôch na Rúbanisku II
- Umiestniť informačné tabule na zhotovené
prekryté uzamykateľné stanovištia
- Riešiť odvodnenia na Rúbanisku II medzi
blokom D a lávkou pre peších v smere na
polikliniku
- Pokračovať v ďalšej rekonštrukcii vnútroblokovej cesty neďaleko bytových domov blokov K, L
- Ďalej vyspraviť lokálne výtlky na spevnených
a nespevnených komunikáciách v rámci príslušného obvodu
- Upraviť vzrastlú zeleň pri dvojprúdovke MRO
- Zabezpečiť ďalšie opravy a dopĺňanie lavičiek v predmetnej lokalite
- Riešiť obnovu AS zastávky na Rúbanisku II
pred blokom B
- Zapracovať do projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu osvetlenia v meste aj doplnenie
- Prostredníctvom Mestských novín upovedomiť obyvateľov na termín vykladania objemného odpadu, t. j. len deň pred vývozom
objemného dopadu. Samotný vývoz je realizovaný vždy každý párny týždeň v pondelok
- Vyzvať vlastníka pozemku pri bývalej Hypernove a pri Stopshope na zabezpečovanie pravidelnej údržby verejných priestranstiev (parkovisko, zelené pásy) - čistenie, kosenie a pod.
- Vyzvať vlastníka pozemku bývalej poľnohospodárskej školy na zabezpečovanie pravidelnej údržby svojich pozemkov - kosenie, čistenie a pod.
-V križovatke Ul. okružná a Ul. budovateľov, ďalej na Ul. okružná zhotoviť spevnenie
jestvujúcich chodníkov
- Požiadať správcu toku Tuhárskeho potoka
o vyčistenie koryta
V prípade ďalších podnetov a návrhov informujte poslancov svojho volebného obvodu.
text a foto: Robert Ladoš

TIRÁŽ

FOTOOBJEKTÍVOM
Z MESTA
LUČENEC

Oprava chodníkov v meste (Rúbanisko III).

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
v meste (Ul. kláštorná).
Oprava prepadnutých kanalizačných šácht
v meste (Ul. L. Novomeského, Gorkého).

Výmena a dopĺňanie nových betónových
odpadkových košov v meste (Ul. záhradná).
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Rekonštrukcia chodníka na
Partizánskej ulici by mala byť
ukončená koncom mesiaca

Mesto Lučenec v minulom období zabezpečilo rekonštrukciu
chodníka Vetvy A - I. etapy na
Ul. partizánskej a aktuálne na
tejto ulici zhotovuje Vetvu B - II.
etapu. Stavebné práce na stavbe pod názvom „Rekonštrukcia
chodníka na Ulici partizánska
v meste Lučenec“, týkajúce sa
chodníka na Ul. partizánskej
– Vetva A, boli realizované koncom roka 2016. Uvedený úsek
bol značne poškodený a s ohľadom na frekvenciu peších a blízkosť materskej školy boli práce
prioritne prevádzané na uvedenej etape. Momentálne sa zabezpečuje rekonštrukcia Vetvy
B - II. etapa, ktorá má byť hotová do konca júla 2018. Po ukončení prác tak bude komplexne
zrekonštruovaný úsek chodníka
na Ul. partizánska v úseku od
Námestia republiky až po križovatku Martina Rázusa.
V rámci vyššie uvedenej stavby boli prevedené práce ako odstránenie starých krytov spev-

Rekonštrukcia Železničnej ulice
pokračuje podľa plánu

Mesto Lučenec v tomto ob- úseky oficiálne využívať až po ododobí zabezpečuje práce spojené vzdaní stavby a následnej kolaus ukončením ďalšej etapy stavby dácii. No treba si dať pozor, najmä
Vetvy B (II. etapa) Ul. železničná vodiči! Počas realizácie stavebných
v úseku od križovatky ulíc Jókai- prác sú jednotlivé úseky miestho a Mieru (foto).
nej komunikácie uzatvorené pre
Stavbári sa však už so staveb- cestnú premávku, s výnimkou aunými prácami „zahryzli“ aj do po- tomobilov zásobovania, dopravsledného úseku (foto dole), ktorým nej obsluhy a peších účastníkov
je Vetva C. Je to úsek od križovat- cestnej premávky.
ky s Ulicou mieru po križovatku
s Ulicou kpt. Nálepku (po kruhoREŠPEKTUJTE
vý objazd pred železničnou staDOPRAVNÉ ZNAČENIE!
nicou). V rámci stavebných prác
nených plôch, výmena cestných
Účastníkov cestnej premávky,
už bol frézovaný asfaltový kryt.
obrubníkov, úprava a dvíhanie
užívateľov
bytov, prevádzok
V týchto dňoch sa realizujú výpoklopov a šácht, zhotovenie
a
ostatných
dotknutých
subjekmeny podzemných inžinierskych
podkladných vrstiev a na záver
tov
v
predmetnej
lokalite
opätovne
sietí. V realizácii sú: rekonštrukpokládka novej zámkovej dlažby.
cia verejného osvetlenia, dvíha- žiadame o zhovievavosť, strpenie
Mesto Lučenec vyčlenilo zo
nie šácht a poklopov, umiestne- a prispôsobenie jazdy stavu vosvojho rozpočtu na rekonštruknie podkladových vrstiev a pod. zovky a rešpektovanie prenosciu chodníka cca 12 500 eur.
Zabezpečuje sa pokládka obrub- ného dopravného značenia počas
stavebných prác na uvedenej koníkov aj zámkovej dlažby.
text: Monika Nagyová
Predpokladaný termín dokon- munikácii. Ďakujeme.
foto: Robert Ladoš
čenia tejto poslednej vetvy je 20.
augusta 2018.
text: Monika Nagyová
Verejnosť, najmä vodiči a cyklisti
foto: Ján Šnúrik
NEZNEČISŤUJME SVOJE OKOLIE
budú môcť tieto zrekonštruované
Priamo v centre mesta Lučenec
– Ulica T. G. Masaryka sa odpad
radšej „zabudne“ na lavičke,
ako by bol odhodený pár metrov
do betónového odpadkového koša.
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Nové služby v oblasti odpadového hospodárstva
poskytované spoločnosťou MEPOS, s.r.o.

Spoločnosť MEPOS, s.r.o. Lučenec zabezpečuje na území mesta
Lučenec komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.
Za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami
občanov mesta ich každoročne
rozširuje a skvalitňuje. Cieľom
rozširovania služieb je zvýšiť podiel vytriedených zložiek odpadov
a tým chrániť životné prostredie.
ZBEROVÉ VOZIDLO MAN
S ROTAČNÝM LISOVANÍM

V roku 2016 spoločnosť MEPOS, s.r.o. zakúpila nové zberové vozidlo MAN s rotačným
lisovaním na zber komunálneho a triedeného odpadu a 63 ks
1100-litrových zberových nádob, ktoré postupne nahrádzajú
staré poškodené zberné nádoby.
V tom istom roku v júli 2016 spoločnosť spustila prevádzku Zberného dvora na Fiľakovskej ceste,
kde občania mesta Lučenec môžu
priniesť oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu. Odpady sú v zbernom dvore od obyvateľov mesta Lučenec (fyzických
osôb nepodnikateľov) odoberané bezplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad je
vyrubovaný správcom poplatku mestom Lučenec v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec na základe
predloženého dokladu o odovzdaní drobného stavebného odpadu
prevádzkovateľom zberného dvora. Doklad o odovzdaní drobného

sa o slovenského dodávateľa lisu
spoločnosť Topeko, s.r.o. Trnava.
Je to plnoautomatický balíkovací
lis Ekolis AH 55 s kontinuálnym
plnením a s kubickou násypnou
šachtou pre plnenie dopravníkom.
Plnoautomatický lisovací cyklus je
riadený svetelnou závorou v násypnej šachte s možnosťou voľby
prevádzkových režimov lisu kartón/fólia. Ďalšou výhodou lisu na
separovaný odpad je napríklad aj
plnoautomatické previazanie balíka 4x drôtom,“ povedal obchodný riaditeľ Mepos, s.r.o. Štefan
Paholík.

využiť výkup v blízkosti svojho
bydliska, rozšírila služby o výkup papiera a použitých jedlých
olejov z domácností na Zbernom
dvore v areáli spoločnosti MEPOS, s.r.o. a to:
• v pondelok - piatok ako aj každú nepárnu sobotu v čase prevádzky zberného dvora, s cieľom zabezpečiť dostupnosť
tejto služby pre čo najširší
počet občanov.
ZAVEDENIE SYSTÉMU ZBERU
BRO Z RODINNÝCH DOMOV

V roku 2018 bolo mesto Lučenec
úspešné pri čerpaní európskych
fondov z operačného programu
kvalita životného prostredia pod
V rámci zasadnutia valného
názvom projektu „Zavedenie syszhromaždenia spoločnosti
tému zberu BRO z rodinných
predstavil Štefan Paholík
domov v meste Lučenec“, preto
MOBILNÝ ZBER - VÝKUP
(vpravo) nový plnoautomatický
boli v spolupráci so spoločnosťou
balíkovací lis Alexandre Pivkovej
PAPIERA - POUŽITÝCH
MEPOS, s.r.o. v meste pri rodina Igorovi Kornietovi.
ných domoch rozmiestnené 240
JEDLÝCH OLEJOV
Spoločnosť MEPOS, s.r.o. l hnedé zberné nádoby na biolostavebného odpadu na zbernom
v roku 2017 zaviedla mobilný gicky rozložiteľný odpad v počte
dvore slúži ako jeden z povinných
zber a výkup papiera a použitých 2300 kusov.
dokladov k oznámeniu o ukončeSpoločnosť rozšírila služby
jedlých olejov z domácností na
ní prác, ktoré boli oznámené stao
zber
a vývoz 240 l nádob na
celom území mesta Lučenec podvebnému úradu.
biologicky
rozložiteľné odpady
ľa hustoty obyvateľov v poobedOdpady je možné odovzdať na
od
rodinných
domov. Systém zbeňajších hodinách tak, aby službu
zbernom dvore počas prevádzru
je
zabezpečovaný
v mesiacoch
mohla využívať väčšina obyvakových hodín:
jún,
júl
a
august
každý
týždeň
teľov mesta. Pre občanov, ktorí
• v pondelok, utorok, štvrtok, piapodľa
harmonogramu
uvedeného
z akýchkoľvek dôvodov nemôžu
tok v čase od 7:30 do 15:30 hod.
na www stránke mesta Lučenec.
• v stredu od 7:30 do 17:30 hod.
ROK 2016 - 2077,98 TON,
• v sobotu každý nepárny týždeň
od 8:00 do 13:00 hod.
ROK 2017 - 2394,49 TON...
•
Cieľom spoločnosti MEPOS,
ZAKÚPENIE NOVEJ TRIEDIACEJ
s.r.o. je skvalitňovanie a zavádzanie nových služieb v oblasLINKY, LISU A ZBERNÝCH NÁDOB
ti odpadového hospodárstva za
Aj v roku 2017 spoločnosť akúčelom zvýšenia podielu vytrietívne reagovala na požiadavky
dených zložiek odpadov v meszákazníkov, ako aj občanov meste Lučenec a zlepšovania kvality
ta Lučenec a pokračovala v skvaživotného prostredia. V meste
litňovaní a rozširovaní služieb
Lučenec sa v roku 2017 zvýšilo
a v rozvoji obnovou časti zariamnožstvo vyseparovaných zložiek
denia na zhodnocovanie odpakomunálneho odpadu o 15,23%
dov, zakúpením novej triediacej
oproti roku 2016, t. j. z 2077,98
linky, lisu na lisovanie vysepat na 2 394,49 ton.
rovaného odpadu a zabudovaAj napriek tomu, že mesto Luním plynového infražiariča nad
čenec viacej separuje, komunáltriediacu linku, čím sa podarilo
ny odpad v meste stále narastá.
zvýšiť efektivitu práce a zároveň
V roku 2016 sa v meste Lučenec
zlepšiť pracovné podmienky zazneškodnilo 7691,71 t a v roku 2017
mestnancov, zakúpením 120 ku- 7953,23 t, čo je nárast o 3,4 %.
sov 1100-litrových zberných nádob pre občanov mesta Lučenec
Nad novou triediacou linkou
v celkovej sume 30000 €, ktoré
text: Štefan Paholík a Ján Šnúrik
pribudol
plynový infražiarič.
postupne nahrádzajú staré pofoto: Ján Šnúrik
škodené zberné nádoby. „Jedná
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Revitalizáciu pergoly a výsadbu
vistérií sme dokončili

Minulý rok sa konalo tretie kolo
komunitného grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Jednou z hlavných úloh mesta
Lučenec je zabezpečovanie výstavby
a údržby verejných priestranstiev.
Medzi tie patria aj príroda a zeleň
v našom meste. „Naším cieľom je
revitalizovať a skrášliť vstupnú zónu
mestského parku, v tomto prípade
opraviť pergolu a vysadiť vistériu.
Prácu zrealizovalo mesto Lučenec
v spolupráci s dobrovoľníkmi,“ prezradila primátorka mesta Alexandra Pivková.
Pergoly lákajú návštevníkov parku najmä v lete. Poskytujú oddych
a nezabudnuteľný estetický zážitok.
Revitalizácia pergoly prebiehala
začiatkom júla, kedy sa vymenila

celá pergola a boli zasadené vistérie. Práce pri revitalizácii a výsadbe vistérie boli realizované v spolupráci s dobrovoľníkmi – rodičmi
spolu s deťmi. Spoločným úsilím
sa tak podieľali na skrášlení vstupnej zóny mestského parku, za čo
im patrí veľká vďaka.
V rámci tohto projektu mesto
Lučenec získalo finančnú podporu vo výške 1300 eur na revitalizáciu pergoly a výsadbu vistérií v
lučeneckom mestskom parku. Projekt pomohla zrealizovať spoločnosť Tesco v spolupráci s mestom
Lučenec.
text: Monika Nagyová
foto: Jana Miadoková

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:

Areál Ľadovo s malými
vodnými plavidlami už
slúži verejnosti
V sobotu 30. júna 2018 o 10:00
v areáli relaxačno-oddychovej zóny
Ľadovo vyštartovali z prístavu malých vodných plavidiel nadšenci bicyklov či člnkovania. Nové atrakcie
si v tento deň vyskúšali prví návštevníci. Jedným z nich bol Sebastián, ktorý prišiel na priehradu so
svojimi priateľmi. „Vyskúšali sme si
na hodinku bicykel. Je to super, že je
KEDY SI MÔŽETE POŽIČAŤ?
tu táto možnosť. Zdá sa, že je to tu
Prevádzková doba požičovne
malé, ale využiteľné. Tešíme sa aj na plavidiel na vodnej nádrži Ľadovo
ďalšie plavidlá,“ povedal po prvom je v mesiacoch júl - august otvorevýlete po hladine vodnej nádrže.
ná denne od 10:00 do 18:00. V meTOALETY PO DLHÝCH ROKOCH
siaci september len počas víkendov od 10:00 do 18:00. V prípade
UŽ ZREKONŠTRUOVANÉ
nepriaznivého
počasia bude požiEšte pred spustením požičovne
čovňa
zatvorená!
plavidiel bolo potrebné v tomto
roku okrem samotných úprav v jej
okolí revitalizovať areál. Zveľadili
detské ihriská s osadením nových
prvkov, revitalizovali pieskoviská a to najdôležitejšie, hygienické zariadenia vo výške 20-tisíc
eur. Najväčšiu časť zo sumy „zhltla“ rekonštrukcia toaliet. „Chceme ľuďom priniesť úžitok v podobe
možnosti zrelaxovať a oddýchnuť
si v príjemnom prostredí. Najviac
ma teší, že sa nám podarilo po desaťročiach dať do poriadku sociálne zariadenia, aby ich mohli tunajší
návštevníci využívať tak, ako sa na
civilizovanú spoločnosť patrí,“ prezradila primátorka mesta Alexandra Pivková.

ROK 2019 S NOVÝMI PLÁNMI

Podľa obyvateľov, ktorí sa v týchto dňoch zapojili do internetovej
diskusie o využití relaxačno-oddychovej zóny, by sa mohla v areáli zvýšiť návštevnosť aj tým, že sa
na basketbalovom ihrisku vymení povrch (tartan, guma, asfalt),
na volejbalovom ihrisku vyrovná
povrch a doplní piesok. Dobrou
správou pre Lučenčanov by malo
byť po jednaní so správcom vodnej
nádrže na budúci rok jej vypustenie, následné vyčistenie a zrekonštruovanie vane.
text a foto: Ján Šnúrik

Chcete odpovede na vaše otázky?
Ak áno, tak neváhajte...
Po minuloročnej pozitívnej odozve sa spoločnosť Mestské lesy Lučenec opäť rozhodla dať priestor
na informácie z „prvej ruky“, a to
osobným stretnutím v areáli lesoparku. „Každý, kto chce vedieť
niečo viac o fungovaní spoločnosti:
koľko drevnej hmoty ťažíme, koľko sa vysádza a vôbec, aké práce je
potrebné vykonávať počas celého
roka, môže prísť medzi nás. Budeme si spoločne vysvetľovať, čo by ste
sa od nás chceli dozvedieť, hlavne
o našej práci. A naopak, dozviete sa,
čo ťaží nás,“ povedal pre Mestské

noviny konateľ Mestských lesov
Lučenec s.r.o., Štefan Melicher.
A KDE SA STRETNUTIA
USKUTOČNIA?
Každý pondelok v mesiaci august 2018 sú pre záujemcov dvere
otvorené dokorán v sídle spoločnosti Mestské lesy na adrese Lučenecké kúpele č. 3152 v čase od
7:00 do 8:00.
text a foto: Ján Šnúrik
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Okienko EÚ

Skončí sa pravidelné
striedanie času?
V stredu 4. júla spustila Európska komisia verejnú konzultáciu,
v ktorej do 16. augusta môžu všetci občania či zainteresované strany vyjadriť svoj názor na úpravu
letného času. Online dotazník
je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny) a príspevky do konzultácie
budú následne zverejnené - https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_sk
Komisia tak reaguje na podnety:
• od občanov, ktorí sa sťažujú na
negatívny vplyv časového posunu na ich zdravie;
• z Európskeho parlamentu, ktorý v uznesení z februára 2018
požiadal Komisiu, aby súčasnú
smernicu preskúmala, prípadne navrhla jej revíziu;
• od členských štátov - niekoľko
členských štátov sa s problematikou striedanie času obrátilo
na Komisiu listom, napríklad
Fínsko žiada, aby sa od polročných časových zmien upustilo.
Letný čas v EÚ – o čo ide?
Pri súčasnej úprave sa v EÚ posúva čas dvakrát do roka, pričom
sa zohľadňuje meniaca sa dĺžka
trvania denného svetla. Vo väčšine členských štátov je letný čas
dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej
svetovej vojny, resp. ropnej krízy sedemdesiatych rokov. Vtedy
bolo hlavným účelom letného času
šetriť energiu. Letný čas na úrovni EÚ funguje od osemdesiatych
rokov a momentálne ho upravuje smernica 2000/84/ES, ktorá
ukladá členským štátom povinnosť prejsť na letný čas v poslednú
marcovú nedeľu a späť na zimný
čas v poslednú októbrovú nedeľu.
Cieľom európskej legislatívy EÚ
o letnom čase bolo zjednotiť termíny prechodu na letný čas, aby
sa predišlo potenciálnym problémom, napríklad v doprave, spôsobeným rozdielnymi termínmi
zmeny času.

Účasť ED LUČENEC na Jánskom
jarmoku vo Veľkom Krtíši

Užitočnosťou letného času
v EÚ sa zaoberali viaceré štúdie,
z ktorých vychádza nasledovné:
• Vnútorný trh - nekoordinované zmeny času medzi členskými štátmi by poškodili vnútorný
trh, skomplikovala by sa prepraDňa 19. júna 2018 sa Informač- Návštevníci podujatia mohli zísva, komunikácia i cestovanie.
né centrum Europe Direct Luče- kať informácie nielen o činnos• Energetika - aj napriek tomu, nec zúčastnilo na Jánskom jar- ti Informačného centra Europe
že úspora energie bola jedným moku vo Veľkom Krtíši, ktorý sa Direct, ale aj o aktuálnych prioriz hlavných dôvodov zavedenia niesol v duchu osláv 50. výročia tách a novinkách z EÚ a mohli si
letného času, ukazuje sa, že vzniku mesta Veľký Krtíš a tiež tiež získať propagačné materiály
celková úspora energie vďaka okresu Veľký Krtíš. Cieľom účasti s tematikou EÚ. Ďakujeme mestu
letnému času je zanedbateľná. informačného centra bolo zlepšiť Veľký Krtíš za možnosť zúčastniť
• Zdravie - na jednej strane má znalosti a zvýšiť povedomie ob- sa na podujatí mesta.
letný čas pozitívny vplyv, keďže čanov o Európskej únii v meste
text a foto: Michaela Hrnčiarová
umožňuje tráviť viac času von- Veľký Krtíš a v okolitých obciach.
ku, na druhej strane chronobiologický výskum naznačuje, že
vplyv takýchto zmien na ľudský
biorytmus môže byť závažnejší,
než sa predpokladalo.
• Bezpečnosť na cestách - neexistujú jednoznačné dôkazy
výsledok. (Certifikačnú komisiu
o prepojení medzi letným časom
menuje predsedníčka združenia
a počtom dopravných nehôd.
Región Neogradiensis z .p. o.).
V reakcii na uznesenie EurópskeDňom 3. júla 2018 bola zverejneho parlamentu Európska komiKTO SA MÔŽE O ZNAČKU
sia navrhla dve hlavné politické ná Výzva č. 1/2018 k predkladaniu
UCHÁDZAŤ
alternatívy na zaistenie harmo- žiadostí o udelenie značky RegiO značku sa môžu uchádzať reonálny produkt NOVOHRAD na
nizovaného režimu, a to:
meselníci, ľudoví umelci, SHR, živ1. zachovanie súčasnej úpravy let- webovej stránke www.produktnostníci, ľudoví výrobcovia, firného času v EÚ v zmysle smer- novohrad.sk
my, organizácie so sídlom alebo
Na webovej stránke sú zverejnice 2000/84/ES;
s prevádzkou v regióne Novohrad
2. zrušenie polročných časových nené všetky dokumenty, ktoré sú
(územnú pôsobnosť značky tvorí
posunov vo všetkých členských potrebné k podaniu žiadosti o udepríloha výzvy).
štátoch a zákaz periodických po- lenie značky. Vyplnené žiadosti
Typ výrobku alebo jednotne desunov; opäť treba poznamenať, je potrebné zaslať na kontaktnú
finovanej skupiny výrobkov, kde
že sa to netýka časových pásem adresu uvedenú vo výzve v tervšetky výrobky zhodne plnia kria rozhodnutie o tom, či trva- míne do 3. augusta 2018. Podpítériá uvedené v žiadosti:
lo ponechať zimný alebo letný sané žiadosti o pridelenie značky
- remeselné (drevo a kameň, ke(prípadne iný) čas, by zostalo vrátane všetkých relevantných príramika, sklo, kov, drevo, slama,
na uvážení jednotlivých člen- loh sa predkladajú v kancelárii Retextil, vlna, čipka, koža, iné....),
gión Neogradiensis, z. p. o., Ulica
ských štátov.
- potraviny a poľnohospodárske
novohradská č.1, 984 01 Lučenec.
produkty (pekárenské, cukráŽiadosti sú prijímané v tlačenej forrenské,
mliekarenské, mäsové,
text: zdroj ZEK v SR
me v 1 vyhotovení. Vyplnenú žiavíno, liehoviny a nápoje, zo zádosť s prílohami je možné zaslať aj
hrady, z farmy, iné...),
poštou na adresu: Región Neogra- prírodné produkty (kvetiny, byKontakt:
diensis, z. p. o., Ulica novohradEurope Direct Lučenec, Radnica,
linky, huby, lesné ovocie, med,
ská č. 1, 984 01 Lučenec.VýberoUlica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
čaje, iné...).
vá komisia bude zasadať v týždni
tel./fax: 047/43 31 513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
od 13.8.2018 do 15.8.2018. Maxiweb: www.edlucenec.eu.
málne do 10 dní od zasadnutia kotext: Henrieta Čemanová
misie bude žiadateľovi oznámený

Pre záujemcov o značku
Regionálny produkt Novohrad
bola už VÝZVA zverejnená
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Štyridsiate výročie
Materskej školy
Štvrť M. R. Štefánika
Materská škola Štvrť M. R.
Štefánika 12 v Lučenci, zameraná na dopravnú a environmentálnu výchovu, ktorú nájdete v centre mesta a predsa
v tichom prostredí plnom zelene, oslávila tento rok 40. výročie svojho založenia.
Na oslavách v Divadle B. S. Timravy vystúpilo 95 detí navštevujúcich materskú školu (MŠ) s kultúrnym programom, ktorý ponúkal
predstaviteľom mesta, bývalým aj
súčasným zamestnancom, rodičom, príbuzným a priateľom naozaj emocionálny zážitok. Sme radi,
že na našu oslavu prijala pozvanie
primátorka mesta Alexandra Pivková, ktorá vo svojom príhovore
popriala celému kolektívu materskej školy veľa úspechov do ďalších
rokov, spoločne s viceprimátorom
mesta Pavlom Baculíkom.
Slniečka, Usilovné včielky, Srdiečka a Sovičky spolu so svojimi učiteľkami pripravili naozaj
rôznorodý program a každé vystúpenie bolo ocenené obrovským potleskom. Pásmo detských
básní a piesní vystriedali scénky,
tančeky, ľudové pásmo, vystúpenie súrodencov Rendekovcov,

ktorí navštevovali túto materskú
školu a prijali pozvanie ako hostia.
Štyridsiate výročie založenia
MŠ nebolo jediným výročím. MŠ
je zameraná aj na dopravnú výchovu a na školskom dvore má už 10
rokov vybudované dopravné ihrisko. Dôvodov na oslavu bolo teda
viac. Riaditeľka Dagmar Horáčiková priblížila prítomným históriu
škôlky a zároveň sa poďakovala celému kolektívu pedagogických aj
nepedagogických zamestnancov
za skvelú prácu počas uplynulých
rokov, ako aj rodičom, sponzorom
a mestu Lučenec za pomoc a podporu pri organizovaní akadémie.
Najväčšou odmenou nášho
snaženia bola spokojnosť divákov, ktorým sa na tvárach striedali úsmevy so slzami dojatia. Ďakujeme všetkým , ktorí
pomohli pri organizácii tohto
podujatia - rodičom detí našej
MŠ, pani Adamčákovej-reštaurácia Dvor u Jozefa, pánovi Zvaríkovi-reštaurácia Prameň a rodine Mužíkovej.

text a foto: MŠ M. R. Štefánika

Zasadnutie akčného výboru
PROJEKTU TECHNICKÁ ŠKÔLKA

V piatok 22. júna sa v zasadačke
Mestského úradu v Lučenci stretli
členovia akčnej skupiny odbornej
komisie pre inovácie v oblasti predškolskej pedagogiky. Pozvanie prijali
Miroslava Višňovská zo Štátneho
pedagogického ústavu Bratislava,
Peter Beck - projektový manažér,
Janka Horňáková - riaditeľka z Materskej školy Adamovské Kochanovce. Mesto Lučenec na stretnutí zastupovali: vedúca oddelenia
školstva, sociálnych vecí, kultúry
a športu Ivana Jasenková Olšágová, odborný pracovník školského
úradu Gabriela Sarvašová. Za Materskú školu Ulica partizánska bola
prítomná riaditeľka Iveta Lekeňová, pedagógovia Svetlana Hrončeková a Eva Teleková. Cieľom
pracovného stretnutia boli informácie o akreditácii vzdelávacieho
programu Technická škôlka, ďalej návrh uskutočnenia Open days,
informácie o aplikácii projektu
v materských a základných školách
a zaškolení ďalších učiteliek materských škôl. Projektový manažér

Týždeň
bez
rodičov
Deti z MŠ Rúbanisko II/39 v Lučenci
sa v dňoch od 25. do 29.
júna 2018 zúčastnili školy v prírode v rekreačnom zariadení Kokava Línia, chata IPEĽ. Cieľom pobytu bolo
vzbudiť u detí záujem o živú a neživú prírodu, chrániť ju, utužiť zdravie detí, rozvíjať
prvky environmentálnej výchovy, estetickú
výchovu a rekreačnú činnosť. Oboznámili
sa s okolím a prostredím, chodili na výlety,
zbierali kvety a rastlinky do herbára.

Deti mali možnosť zblízka pozorovať kone,
zapojiť sa do ošetrovania poníkov, tešili sa aj
z jazdy na koni. Deťom sa páčila aj branná hra,
kde po vyznačenej trase hľadali ukryté obrázky lesných zvierat a hmyzu. Na farme priamo
pozorovali, ako a kde žijú a čím sa živia niektoré domáce a hospodárske zvieratá. Zbierali prírodniny, z ktorých tvorivo kombinovali

informoval o rozpočte školenia na
vzdelávací program za spolupráce
ŠPÚ Bratislava v Poprade, Lučenci,
Prievidzi a Trnave. Na záver všetci
prítomní navštívili priestory technickej triedy v CVČ Lučenec, kde je
naplánované vzdelávanie učiteliek
materských škôl v rámci projektu
Technická škôlka.
Následne bolo doručené rozhodnutie ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu, ktorým
sa schválil program kontinuálneho
vzdelávania Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní, na základe
čoho sa môžu v tejto oblasti vzdelávať učitelia pre predprimárne vzdelávanie. Praktická časť vzdelávania
bude realizovaná na vybraných materských školách, medzi ktoré patrí
aj materská škola v Lučenci, ďalšie
sú v Trnave, Poprade a Prievidzi.

text: MŠ Ul. partizánska
foto: Monika Nagyová

rôzne obrazce podľa fantázie - napr. zo šišiek
vytvorili veveričku, zajaca...
Upevnili si tiež pozitívny postoj k zvieracej ríši, lupou pozorovali mravce vo veľkom
mravenisku a iný pozorovateľný hmyz. „Mesiačikov darček“ - cukríky povešané po stromoch hľadali za tmy s lampášikmi, tu boli vedené k prekonávaniu strachu.
Jedným z najdôležitejších cieľov organizovania školy v prírode bolo posilňovať imunitný systém detí. Vytýčené ciele a úlohy sme
dosiahli formou turistických vychádzok, priamym pozorovaním prírody, rôznymi formami
environmentálnej výchovy a ekohrami, ktorými sme rozvíjali psychickú a fyzickú pohodu detí využívaním netradičných metód a foriem práce.
text a foto: Erika Bozóová
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Stodvadsaťdva detí
na Okresnej športovej olympiáde

Po roku sa 13. júna v krásnom areáli Základnej školy Ladislava Novomeského
v Lučenci stretli naši najmenší športovci,
ktorí si preverili svoje atletické schopnosti
v tradičných i netradičných disciplínach.
Podujatie organizovala Materská škola Dr.
Herza 375/5 v Lučenci pod vedením riaditeľky
Ivety Filčíkovej. Hold olympionizmu prišlo
v tento deň vzdať 122 detí z 15 materských škôl.
Nástupom družstiev z materských škôl, olympijským ohňom, vztýčením olympijskej vlajky
a za doprovodu olympijskej hymny otvorila
olympiádu riaditeľka pretekov Jana Bartošová. Popriala malým olympionikom veľa športových zážitkov a pripomenula, že boli vybratí zo školských kôl, aby reprezentovali svoju
škôlku. Povzbudiť deti prišli aj hostia a spoluorganizátori: Alexandra Pivková, Pavol Baculík, Ivana Jasenková Olšágová, Gabriela Sarvašová, Iveta Filčíková, Jaroslav Žingor, Janka
Dudášová, Ondrej Nociar, Zdenka Endrődiová, Ľubomír Michal, Beatka Dórová, Katarína
Kalmárová, Nataša Ferencová. Po príhovore
primátorky mesta Alexandry Pivkovej dostali
priestor deti zo SZŠ s MŠ DSA, Lučenec s tanečným programom roztlieskavačiek pod vedením učiteľky Ivany Nosáľovej. Sľubom pretekárov sa začali preteky, kde si najlepšie deti
zo školských kôl zmerali a preverili svoje pohybové schopnosti s rovesníkmi z ostatných
škôlok. „Cieľom našej spoločnej každoročnej
olympiády materských škôl je aktivizovať a poukazovať na nedostatky pohybovej aktivity. Tento ročník sa niesol v znamení štyroch hesiel, a to
športuj, hýb sa, vzdelávaj, objavuj. Tieto motivačné heslá boli do bodky splnené. Deťom sme
ponúkli tradičné i netradičné disciplíny: hod
loptičkou, skok z miesta, rôzne druhy behov,“
povedal predseda Olympijského klubu, Lučenec Jaroslav Žingor.

Štafetový beh, zľava 2. miesto MŠ Dr. Herza,
1. miesto MŠ Rúbanisko I, 3. miesto
MŠ Rúbanisko II.

Slniečka, Lienky
a Kvietky oslavovali
MDD na Konteske
Deti zo slniečkovej, lienkovej a kvietkovej triedy z MŠ Ulice partizánskej v Lučenci
oslávili Deň detí netradičnou formou v náručí krásnej prírody. Po príchode na Kontesku
ich čakalo prekvapenie v poľovníckej chate
u Karlíkovcov a na záhrade Purdekovcov. Slniečka sa vybrali do lesa, kde sa zúčastnili na
rôznych vedomostných súťažiach, pozorovali,
spoznávali a kŕmili zvieratká. Na konci všetkých aktivít prišlo prekvapenie – deti boli pasované na malých poľovníkov, dostali diplom
a darčeky, ktoré im pripravili rodičia. Lienky
a Kvietky súťažili a zdolávali rôzne prírodné
prekážky a hľadali poklad. Ako odmena ich
čakala pikniková párty. Srdečná vďaka patrí
rodine Karlíkovej a Purdekovej, ktoré deťom
pripravili nezabudnuteľný zážitok k ich sviatku, a učiteľkám MŠ Ulice partizánskej.
text: Monika Boháčik

UMIESTNENIE MŠ:
1. miesto - MŠ Dr. Herza 375/5, Lučenec,
2. miesto - MŠ M. R. Štefánika Lučenec a MŠ
Lovinobaňa,
3. miesto - MŠ Rúbanisko II/2, Lučenec a SZŠ
s MŠ DSA, Lučenec,
4. MŠ Rúbanisko I/16, Lučenec, 5. ZŠ s MŠ
Opatová, 6. MŠ Partizánska, Lučenec,
7. MŠ Ružiná.

Polepetko

POĎAKOVANIE
Ceny, diplomy, stravu a dopravu pre deti
a organizátorov zabezpečilo mesto Lučenec.
Za hodnotné medaily, upomienkové darčeky a diplomy ďakujeme Olympijskému klubu
v Lučenci - Jaroslavovi Žingorovi, Vladimírovi Oravcovi - Tessex Ul. mieru č.10, Lučenec
za upomienkové darčeky. Poďakovanie patrí
všetkým zúčastneným deťom z materských
škôl, rodičom, učiteľkám a spoluorganizátorom (žiačky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci) za prípravu krásneho podujatia,
ktoré snáď naštartuje športovú kariéru niektorého z víťazov detskej olympiády.

Z oblohy nám vo štvrtok 7. júna 2018 vo forme dažďových kvapiek padalo šťastie, ktoré
nás sprevádzalo počas výletu do Zvolena za
kultúrou na divadelné predstavenie Polepetko, odohrané v Divadle J. G. Tajovského. Slovenská rozprávka, ktorá je obnovená v divadelnom prevedení a vynikajúcom hereckom
obsadení, bola neopakovateľným zážitkom
pre 42 detí z lučenských materských škôl. Divadelné predstavenie dostali ako odmenu za
aktívnu účasť na Vianočnom behu mesta Lučenec od viceprimátora mesta Pavla Baculíka.
XXII. ročník Okresnej športovej Olympiády
Polepetko bol pre deti inšpiráciou, že v židetí materských škôl v Lučenci sa uskutočnil
vote sa dokáže popliesť každý, ale dôležité je
ako súčasť Olympijských hier detí a mládeže
dobré a láskavé srdce. Príbeh bol popreplev kategórii Olympijské hviezdičky. Podujatie
taný hravými pesničkami a humorom, probolo určené pre deti od 4 do 7 rokov a uskustredníctvom ktorého sa súčasťou príbehu
točnilo sa pod záštitou primátorky mesta Alestávali aj samotné deti.
xandry Pivkovej.
A práve tie sa domov vrátili s krásnymi a nezabudnuteľnými zážitkami. Ďakujeme.
text: Jana Bartošová a Ján Šnúrik
foto: Ján Šnúrik

text a foto: Učiteľky materských škôl
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Pozvánky na podujatia
NOVOHRADSKÉHO MÚZEA A GALÉRIE
14.6. - 29.7.2018
Výstava Reflexie IV., Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
- Interpretácie názorov, myšlienok, postojov výtvarníkov, zobrazovanie vážnych, ale aj banálnych tém v projekte Reflexie, boli v predchádzajúcich ročníkoch prezentované vo viacerých galériách a výstavných sieňach na Slovensku. Štvrté pokračovanie pod názvom Reflexie
IV. majú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoju premiéru.
21.7.2018
Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018, záhrada Novohradského múzea a galérie v Lučenci, od 13:00 do 18:00
- Nosnou témou tohoročného podujatia je zadymovaná keramika. V dopoludňajších hodinách bude prebiehať seminár venovaný
archeologickým nálezom keramiky na území Novohradu a Gemera,
ako aj technológii výroby zadymovanej keramiky, popoludní je pripravený bohatý program pre deti i dospelých s ukážkou výpalu pravekej keramiky.
2.8.2018
Vernisáž výstavy XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo, Novohradské múzeum a galéria, o 16:00
- Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia, v spolupráci so
závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo, SVÚ - Združením keramikov Slovenska, mestom Lučenec a obcou Kalinovo. Výstava potrvá do 30.9.2018.

Szabóov grafický Lučenec
Vraví sa, že umenie je most ktorý spája ľudí. Pri pohľade na krásu výtvarných diel sa vieme tešiť,
v očiach nám vidieť záblesky radosti. Umenie je oslavou krásy, lásky,
ódou na radosť, je to dorozumievacia reč. Je sprievodcom človeka v jeho samote i v jeho tichom
šťastí. Pomyslený most k umeniu
stavajú talentovaní ľudia, ktorí

grafické listy zaslali organizátorom 21. ročníka celoslovenskej
a 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický
Lučenec s podtitulom Cestovanie
v celkovom počte 264.
Po prvýkrát boli práce vystavené v priestoroch výstavnej sály
lučeneckej radnice. Práce hodnotila porota v zložení Marian Kompánek, Kinga Szabóová, Andrea
Németh Bozó. Za vyhlasovateľa
súťaže sa účastníkom vernisáže
prihovoril viceprimátor mesta
Pavol Baculík. Milým prekvapením bol dar pre mesto Lučenec,
dva obrazy od Lučenčanky Adely Balázsovej. Témou budúceho
ročníka je Vesmír, kde môžu výtvarníci niektorou z foriem grafiky (linorez, linoryt, drevorez,
drevoryt, suchá ihla a pod.) zachytiť vesmír vo všetkých jeho
podobách.
Ďakujeme jednotlivom i školám
za zaslanie súťažných prác.

Jednou z víťaziek vo svojej
kategórii je aj mladá Lučenčanka
Izabelle Záhorská.

text: Renáta Libiaková Peržeľová

Súčasné umenie
počas leta
SYNAGÓGA LUČENEC

Ester a Ruth. Dve ženy, dvojica
sestier, dvojičky. V čom spočíva
intímnosť ich vzťahu? V tajomnosti, prepojení, dvojznačnosti?
V názorotvornej ortodoxnej židovskej výchove? Čo sa stane ak
do tejto delikátnej rovnice vstúpi
umelkyňa plná otázok a vlastnej
(neustále sa meniacej) identity?
Mira Gáberová, umelkyňa, rodená Lučenčanka, pôsobiaca v Prahe, výtvarníčka viacerých polôh:
od kresby k takmer divadelným
performanciám a späť, jasné –
okľukou cez videá a filmy. Takto
vo vrstvách Mira hovorí príbehy,
hoci niekedy schované do abstraktných odbočiek.
Ponuku výstavného projektu pre
lučeneckú synagógu, multižánrový
kultúrny priestor, umelkyňa uchopila diskusiou s vyššie spomenutými ženami, Ester a Ruth. Kamošky, kolegyne, náhodné známe, to
je jedno ...živý diskusný formát,
kde každá zo zúčastnených prehrabáva svoju osobnosť, identitu a spolu hovoria o ich tekutosti.
Mira a mesto Lučenec ma oslovili,
aby som do tejto diskusie vstúpil

a prispel ďalším kúskom do skladačky, ktorú aj tak nik nikdy nezloží (ani nerozbije) úplne, ale je
mi samozrejme cťou sa o to tiež
pokúsiť (sám neviem, či ju chcem
viac zložiť alebo rozložiť). Priestor
synagógy nás samozrejme citlivo
nasmeroval k judaizmu a s ním
spojeným podtémam: bohatá náboženská história, objemné kultúrne dedičstvo, Šoa, narastajúci
antisemitizmus a vo všeobecnosti (všeeurópsky) bujnejúce krajne
pravicové hnutia, pretrvávajúci
izraelsko-palestínsky konflikt,…
Pre nás je samozrejme judaizmus
v kontexte tejto výstavy dôležitým
aspektom, ale nie základom. Stojíme kdesi na pilieroch zvedavosti, ľudskosti, hľadáme nové príbehy vzťahov, a tým nemyslíme
len medziľudských vzťahov, ale
tie vnímame ako prepojenie univerzálne, celoplanetárne, s ľuďmi i neľudským životom (okolitou
krajinou). Zamýšľame sa aj nad
vlastnou osobnou identitou ako
nad mnohovrstevnatým združením, multivedomím… Ester a Ruth
nám k tomu láskavo poskytli svoje príbehy a tešíme sa, až sa o tom
s vami môžeme pobaviť.
Výstavu môžete navštíviť počas
letných otváracích hodín: vstupy
so sprievodcom každú hodinu UT
– SO 11:00 - 19:00 (posledný vstup
o 18:00) NE 14:00 - 17:00 (posledný vstup o 16:00)
text: Dávid Koronczi

Pozvánka na výstavu

POZOROVATEĽ

Mestské múzeum Lučenec vás maľbu sústreďuje na vnem divápozýva na autorskú výstavu Erica ka - pozorovateľa príbehov odoCallebauta s názvom POZORO- hrávajúcich sa na plátnach. DôVATEĽ v priestoroch výstavnej raz kladie na emóciu podriadenú
sály Radnice Lučenec na Ul. Dr. nielen ľúbivému všeobecnému
Herza. Výstava je sprístupnená od vkusu a očakávaniu, ale aj hľa19. 7. 2018 do 2. 9. 2018. Maliar daniu myšlienky. Ľudská bytosť
E. Callebaut pochádza z Valónska, spracovávaná v jeho dielach, ako
frankofónnej časti Belgicka. Vy- aj kontext týchto kompozícií,
študoval vysokú školu výtvar- stavia človeka do situácií hľadania
ných a vizuálnych umení v Mons. podstaty života. V tomto momente
Životné cesty ho zaviedli na Slo- sa všetci stávame pozorovateľmi
vensko a približne pred 20 rokmi a sledujeme príbeh, myšlienku.
sa usadil v Lučenci. Sporadickú
text: Andrea Moravčíková
inšpiratívnu, figurálnu, akrylovú
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Viete, ako získať
www.viacenergieprezivot.sk?
		
PO/82
Prenajmem garáž na Marš. Malinovského vo výbornom stave
s elektrikou. 0905 011 625  PO/76

LUČENECKÁ
PÁLENICA
OTVORENÁ

PL2018/29

NOVINKA:
DETSKÁ ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov, výučba ruského jazyka, kórejčina, japončina.

Predám zeleninové prepravky,
konvy na kvas, elektrickú dvojplatničku, elektrický odšťavovač,
sklápacie lehátko, novú struno- Info a prihlášky: Dr. Katarína
vú kosačku. 047/4321225 (večer) Tóthová, PhD., tel.: 0907 825 372,

PO/77
levelaj@gmail.com , www.levelaj.
sk, FB: Katarína Liščáková
Od augusta v predaji
Tóthová, LEVEL jazyková škola.
- maďarské hrozno z oblasti Mátra. Jedná sa o odro
PO/59
dy: Muscat Ottonel, ChardoPOĎAKOVANIE
nay, Irsai Olivér, Pinot Gingo,
Sauvignon Blanc, Rizling szilváni, Cabernet Sauvignon, Cabernet Fran, Olaszrizling, Veltlínske zelené, Kékfrankos
(Gamay), Tramini, Királyleányka (Konigstochter). Pri
váčšom odbere vám dovezieme priamo domov. Kontakt:
madarskehrozno@gmail.com,
madarskehrozno@gmail.hu

PO/78
Predám lacno: písací stôl, dvojdverovú skriňu, váľandu, elektrický sporák. 0902 255 504  PO/79
Predám bicykel, dvere, nábytok,
lustre, televízor, plynový sporák,
Škoda Octavia. 0907 615 064

PO/80
KURZY ANGLIČTINY –
ZÁŽITKOVÉ UČENIE

UČÍME SA NA HODINE
Akreditovaná medzinárodná jazyková škola s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od septembra
a októbra 2018 v Lučenci nové
kurzy angličtiny pre všetky vedomostné úrovne, deti, mládež, dospelých a firmy, príprava na maturity a štátnice B2/C2. Po ukončení
absolventi získajú Európsky licencovaný certifikát - všeobecná angličtina a Business English platný v EÚ a USA. Testy, certifikáty
a učebný materiál - zdarma. Učíte
sa na hodine (Sedonova metóda).
Lektorka s praxou 33 rokov vo výučbe angličtiny (garantka jazykového vzdelávania v SR).

Oznamujeme obyvateľom mesta,
že lučenecká pálenica bude otvorená
od 8. augusta 2018.
Informácie a prihlášky: 0917 176 143
Prihlásiť sa môžete na t.č. 0908 0903 756 883, Mária Kuttnero525 840 - Andrea Krivánsky ale- vá 0908 918 624.
bo na t.č. 047/43 25 889 - Brigita
POZVÁNKA DO JASKYNE
Mihalčáková. 
PO/83
A BANSKÉHO MÚZEA...

POZVÁNKA DO BOGÁCSA

Oznamujeme vám, že 18. augusta 2018 sa uskutoční zájazd
do termálneho kúpaliska Bogács.
Doprava je 8 eur.
Odchod autobusu je 18.8. o 6:00
spred Mestského úradu v Lučenci.
Prihlásiť sa môžete na t. č. 0908
525 840 - Andrea Krivánsky alebo na t. č. 047/43 25 889 - Brigita Mihalčáková.
PO/84
POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU
V OBLASTI RIEŠENIA
PROBLÉMU ZÁVISLOSTÍ...

Liga proti reumatizmu SR miestna pobočka Lučenec pripravuje výlet na 13. septembra 2018
(štvrtok) do aragonitovej jaskyne
v Ochtinej, s návštevou banského
múzea v Rožňave, kaštieľa Betliar.
Záujemcovia sa môžu hlásiť záväzne na mob. tel. č. 0907 878 518 do
13. augusta 2018. Cesta autobusom tam a späť. Miesto odchodu:
V uvedený deň spred Mestského
úradu Lučenec (zastávka MHD).
Čas odchodu: od 7:00.
Upozornenie: Prehliadka jaskyne je prístupná cez 104 schodov s istým výškovým rozdielom
14 metrov. Je potrebné si to uvedomiť pri prihlasovaní. Doporučujeme pre zdatnejších.
Všetky vstupy do uvedených zariadení si hradia účastníci sami.
Tešíme sa na spoločný zážitok.

Skupina Al-Anon pre rodinných
príslušníkov a priateľov alkoholikov pripravila diskusnú prednášku
s hosťom Jánom Gadušom, ktorý má viacročné skúsenosti v obObyvatelia bytového domu Rú- lasti riešenia problému závislosti,
banisko 3/6 Lučenec chcú tou- spoluzávislosti a získavania novej
to cestou poďakovať Ing. Ro- kvality života. Prednáška na tému
KRESŤANSKÉ LETO 2018
bertovi Ladošovi a pracovníkom NOVÝ POCIT SLOBODY sa bude
Pozvánky na podujatia:
odd. dopravy a životného prostre- konať v sobotu 21. júna 2018 od
18. júla (streda) o 18:15 hod. dia Mestského úradu Lučenec za 12:00 do 15:00 v priestoroch Spo- Kázanie evanjelia v Duchu Sväústretový a rýchly prístup k vy- ločenského centra 3Pe na Sokol- tom, Ul. Majakovského 15, Lučenec
budovaniu bezbariérového vstu- skej ulici č.12 (pri tržnici). Všetci
24. júla (utorok) od 15:00 hod.
pu na príjazdovej ceste do nášho ste srdečne vítaní.
- Gospelový koncert, Námestie
bytového domu. Zlepšil sa tým
republiky (pred Galériou)
POZVÁNKA NA ŠPORTOVÉ HRY
v prípade potreby príjazd pre zá28. júla (sobota) o 17:00 hod. Mestská organizácia Jednoty
chranné zložky požiarnikov a sapastor
a učiteľ viery - John Huinitky, čo ocenia hlavne obyvatelia dôchodcov v Lučenci organizuje zing, Ul. Majakovského 15,
v dôchodkovom veku a zdravot- v sobotu 21. júla 2018 od 10:00
Lučenec
ne postihnuté osoby, ktorým bolo športové hry, ktoré sa uskutočnia
vyznačené vyhradené parkovacie pri altánku v lučeneckom mest- PREVÁDZKOVÝ ČAS
miesto. Text: Maria Vertfeinová. skom parku. Pre členov organizá- NOVOHRADSKEJ KNIŽNICE
cie sa bude podávať guľáš. Je po
PO/85
OD 1.7. DO 31.8.2018
trebné si priniesť tanierik a lyžicu.
POZVÁNKA DO EGRU
Vážená čitateľská verejnosť,
Tešíme sa na vašu účasť.
Oznamujeme vám, že 11. auBBSK - Novohradská knižnica
POZVÁNKA
gusta 2018 sa uskutoční zájazd
bude v čase od 1.7. do 31.8.2018
do termálneho a zážitkového kúNA HONTIANSKU PARÁDU
otvorená v pracovných dňoch
paliska Eger. Počas zájazdu ešte
KVOK o.z. Lučenec, Kolonáda pondelok - piatok od 8:00 do
zavítame do Údolia krásnych žien, č. 8 Lučenec organizuje celoden- 16:00. V sobotu bude zatvorené.
kde bude ochutnávka vín. Dopra- ný výlet na Hontiansku parádu do Oddelenie beletrie, náučnej liteva je 7,50 eur.
obce Hrušov. Odchod je 18. au- ratúry a oddelenie literatúry pre
Odchod autobusu je 11.8. o 6:00 gusta 2018 o 8:00 spred Mestské- deti vám ponúkajú okrem iných aj
spred Mestského úradu v Lučenci. ho úradu Lučenec. Info: p. Rácz nový výber knižných titulov.

14 | šport
Cyklobusom za športom

Ipeľský beh
Lučenec - Rapovce

Prví účastníci cyklobusovej jazdy.
Opäť po roku pokračuje úspešný
cyklobus. Počas školských prázdnin od 30. júna 2018 do 26. augusta 2018 premáva cyklobus na
trase Lučenec - Ábelová a Lučenec - Látky. Na horeuvedenom
sa dohodli BBSK, mesto Lučenec, Regionálna turistická agentúra a Slovenská autobusová doprava Lučenec.
Každú sobotu spoj počas prázdnin premáva na trase Lučenec
- Látky - Prašivá (cena 2 €) cez
Mýtnu a Lovinobaňu a každú nedeľu na trase Lučenec - Ábelová

(cena 1 €). Obe linky majú odchod
o 9:00 z Autobusovej stanice Lučenec z nástupišťa číslo 7. Linka
na Látky má prestoj na Prašivej
do 13:30 hod. a vracia sa pôvodným smerom do Lučenca.
Rozšírenie vyplynulo z požiadaviek cyklistickej verejnosti, ale aj
z ústretovosti oddelenia cestovného ruchu BBSK.
text: Radka Segečová
foto: Ján Šnúrik

Pozvánky na futbal
1. KOLO SLOVNAFT CUP 2018/19
FK JESENSKÉ - MŠK NOVOHRAD LUČENEC
Víťaz sa stretne v 2. kole s Liptovským Mikulášom
Sobota 21.7.2018 o 17:00 v Jesenskom
3. LIGA STRED, MAJSTROVSKÝ ZÁPAS
MŠK NOVOHRAD LUČENEC - PODBREZOVÁ „B“
Sobota 28.7.2018 o 17:30, mestský štadión

Už po šiestykrát sa amatérski
vyznávači behu stretnú na štarte pred Divadlom B. S. Timravy
v Lučenci, aby si preverili svoje schopnosti na asfaltovej trati
ulicami mesta (6,5 km), končiacej v areáli futbalového ihriska
v Rapovciach.

bežcov, chodcov, s ktorými sa pravidelne stretávam na rannom joggingu,“ povedal riaditeľ Ipeľského
behu Pavol Baculík.
Prezentácia prebehne v sobotu 21. júla od 15:30 do 17:30
v priestoroch štadióna v Rapovciach, odvoz pretekárov na miesto
štartu do Lučenca pred Divadlo B.
Sobota 21. júla 2018 bude teda S. Timravy - Ulica T.G. Masarypatriť Ipeľskému behu, na kto- ka zabezpečí organizátor. Každý
rom ani tentokrát nebudú okrem registrovaný pretekár dostane
bežcov chýbať aktívni športovci tričko s emblémom akcie, občerstvenie, vstup na termálne kúpaz nordic walkingu.
Organizátori Ipeľského behu lisko, štartovné neplatia deti do 10
mesto Lučenec, OZ Novohrad, rokov. Pretekári štartujú za plnej
obec Rapovce, Novolandia Rapov- cestnej premávky a na vlastné nece, Slovenská autobusová doprava bezpečie! Po behu sa pretekári
Lučenec a.s. určili kategórie, do môžu okúpať v neďalekom terktorých sa môžete ešte prihlasovať. málnom kúpalisku Novolandia.
V prípade potreby vám viac inKATEGÓRIE
formácií podá predseda organizačBEH MUŽI:
ného výboru behu Pavol Baculík
A do 39 rokov, B nad 40 rokov na telefónnom čísle 0915 213 722.
BEH ŽENY:
POZNÁMKA
C do 39 rokov, D nad 40 rokov
Ak ste sa nestihli do predpísaBEH DETI:
ného termínu prihlásiť, môžete tak
E bez obmedzenia veku a po- urobiť na mieste pri prezentácii
hlavia do 10 rokov
na futbalovom štadióne v Rapovciach,
no treba počítať so zvýšeNORDIC WALKING MUŽI:
ným
poplatkom,
ktorý je 7 eur.
F do 50 rokov, G nad 50 rokov
NORDIC WALKING ŽENY:
H nad 50 rokov, I nad 50 rokov

41. ročník turnaja O pohár starostu obce Dolná Strehová vyhral
Lučenec. Finále: ŠK Slovan Bratislava „B“ – MŠK Novohrad Lučenec
1:2 (1:1), Góly za LC: Višič 2

„Motiváciou pre všetkých, ktorí
ešte váhajú, bude toto naše tradičné športové podujatie. Nenáročná
trasa je určená pre všetky vekové
kategórie. Za odmenu budeme rozdávať tričká s emblémom behu, je
pripravené občerstvenie a večerné
kúpanie v neďalekej Novolandii.
Pozývam všetkých rekreačných

text: Marian Duzbaba, Ján Šnúrik
foto: Anna Hollá
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Nový tréner BKM
sedel na lavičke
slávnej Cedevity
Záhreb!

PREDSTAVUJEME TRÉNERA

Prvý súper Lučenčanov je už známy

Je ním Araz Naxcivan

Po úspešnom účinkovaní nováčika v najvyššej slovenskej futsalovej súťaži MIMEL Lučenec (2.
„Na turnaj LM sa už veľmi tešímiesto!) sa lučeneckí priaznivci
me.
Je to pre nás veľká zodpovedmôžu tešiť na ďalšiu „čerešničnosť,
preto urobíme všetko, aby bol
ku na torte“ v podobe organizoturnaj
kvalitne pripravený po všetvania jednej zo skupín futsalovej
kých
stránkach.
Chceme vzorne reChampions League UEFA v cenprezentovať
náš
klub
a mesto Lučetre Novohradu!
nec.
Už
počas
týchto
dní
pracujeme
Žrebovanie Champions League
na
prípravách
turnaja,
ako
zabezUEFA vo švajčiarskom Nyone rozpečenie
ubytovania
pre
súperov,
hodlo o tom, že Lučenec bude jedným z usporiadateľských miest na zabezpečenie dopravy, technické
zorganizovanie skupinového tur- zabezpečenie, reklama, marketing
naja tejto najprestížnejšej futsalovej atď.,“ povedal pre Mestské novisúťaže v Európe. Mimel sa na zák- ny manažér Mimel Lučenec Jozef
lade dobrého koeficientu Sloven- Kamenský.
Popri organizačných povinnosska v európskej lige vyhol predkotiach
v klube nezabúdajú na tvorbu
lu a budeme hrať priamo v hlavnej
tímu
do
novej sezóny. Káder mužsúťaži Ligy majstrov (LM). Termín
stva
bude
predstavený začiatkom
turnaja v Lučenci je naplánovaný
augusta,
kedy
začínajú pod vedena 2. až 7. októbra 2018. Na paním
Maroša
Berkyho
prípravu.
lubovke športovej haly Arena sa
„Zatiaľ
vám
môžeme
prezradiť
len
predstavia štyri mužstvá, ktoré potoľko,
že
aj
v
nasledujúcej
sezóne
stupne odohrajú turnaj systémom
každý s každým a len víťaz skupi- budú náš dres obliekať kvalitní dony postúpi do ďalšej fázy medzi máci hráči na čele s kapitánom At16 najlepších mužstiev v Európe. tilom Fehérvárim, ktorí budú doplnení o piatich legionárov z Brazílie.
JEDNÝM Z ÚČASTNÍKOV TURNAJA Náš dres už nebude obliekať najlepší strelec súťaže Alex Viana Junior.
BUDE ARAZ NAXCIVAN
Neodolal
lákavej ponuke poľského
Počas žrebovania spoznali lučenmajstra
a
prestupuje do tímu Bielčania už aj prvého súpera, ktorým
sko
Biala,“
dodal Jozef Kamenský.
bude azerbajdžanský majster Araz
Naxcivan - niekoľkonásobný azerbajdžanský majster, pravidelný účastník LM, ktorý sa v minulých rokoch
prebojoval aj do Final Four najlepších štyroch mužstiev Európy. Vyžrebovali ho z prvého koša a bude
patriť určite k favoritom našej skupiny, nakoľko má v tíme množstvo
kvalitných legionárov z Brazílie.
Ďalších dvoch súperov spoznáme
až po odohratí predkola LM koncom augusta.

O d k a z o d A l e x a Vi a n u :
„Ďakujem všetkým fanúšikom
Lučenca. Ďakujem za skvelý futsalový rok, ktorý som v Lučenci zažil a aj vďaka vám sa nám podarilo
dosiahnuť vynikajúci výsledok.
Nevylučujem, že sa možno o rok
do Lučenca opäť vrátim.“
text a foto: Ján Šnúrik

Tesne pred nástupom na lučeneckú palubovku Arena (6. august) sa funkcionárom BKM Lučenec podaril parádny ťah. Po
odchode známeho trénera, „Lučenčana“ Krunoslava Krajnoviča si na uvoľnenú trénerskú stoličku o pár dní sadne jeho krajan
z Chorvátska Rudolf Jugo. „Jeho
životopis, kariéra a výsledky nás
zaujali. V poriadku by mali byť aj
ľudské vlastnosti nášho nového
trénera. Navyše, ide o skúseného
odborníka. Po odchode Krunoslava
Krajnoviča sa nám vyskytla príležitosť angažovať kvalitného trénera, ktorý má za sebou pozoruhodnú trénerskú kariéru. Bola by veľká
škoda, ak by sme ju nevyužili,“ povedal pre Mestské noviny prezident BKM Lučenec Michal Matala.
Tak, ako sme už avizovali v úvode, basketbalisti zo srdca Novohradu otvárajú prípravu na nový,
premiérový ročník v extralige
6. augusta 2018. Gro tímu je už
pokope, v týchto dňoch funkcionári doťahujú zmluvné podmienky najmä pre slovenských hráčov. „Naším spoločným cieľom je
poskladať mladý ambiciózny tím,
ktorý by mal počas novej sezóny hrať o účasť v play-off. Každé umiestnenie do ôsmeho miesta bude pre nás úspechom,“ dodal
Michal Matala.
Počas prípravy chcú v klube
odohrať 8 až 10 prípravných zápasov s kvalitnými súpermi. Čerešničkou na torte pre fantastických lučeneckých priaznivcov by
mal byť prvý ročník kvalitne obsadeného basketbalového turnaja,
ktorý sa odohrá v domácom prostredí v dňoch 14. až 16. septembra 2018. Okrem BKM Lučenec
na palubovku nastúpia zvyšné
tri kluby zo zahraničia a premiéra tohto mladého klubu v Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy
bude 9. októbra na domácej palubovke s Komárnom.

RUDOLFA JUGA (FOTO)
Narodil sa v roku 1956 v Rijeke.
Po 25 rokoch aktívnej činnosti sa
pred dvoma desaťročiami vydal
na trénerskú dráhu. Jeho rukami prešli chorvátski reprezentanti Kus, Mance, Štimac, Baždarič,
Perkovič či Štemberger, ako aj
ďalší výborní hráči Veselý, Dragič, Naglič a legenda lučeneckého
basketbalu Mirko Sčekič. Nový
tréner výborne rozpráva po taliansky, ale ovláda aj angličtinu,
španielčinu či slovinčinu.
V sezóne 2004/2005 s KK Zadar vyhral chorvátsky titul a uspel
aj v národnom pohári (Krešimir
Čosič Cup). Klub vyhral najvyššiu domácu súťaž po dlhých devätnástich rokoch. Počas pôsobenia v metropole Chorvátska
okúsil aj Pohár ULEB (dnešný
Európsky pohár FIBA). Potom sedel na lavičke slávnej Cedevity
Záhreb. Neskôr trénoval v Kosove,
Slovinsku a Bosne a Hercegovine.
Získal pre kosovský Peč majstrovský titul. Po príchode na Slovensko získal s Iskrou Svit v roku 2014
Slovenský pohár a 3. miesto v extralige. Naposledy pôsobil v českom BK Lions Jindřichův Hradec.

text: Ján Šnúrik
foto: internet
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NA OKRUŽNEJ ULICI
V LUČENCI
Tel. číslo: 047/4330190,
po 18:00 volajte 4330456

2018
M.N.M.

Po roku opäť

Šalgotarján - Lučenec

ŠUP ŠUP NA PIKNIKIÁDU

Prihlášky:
Prihlášky do 20.
augusta 2018
Propozície:
na FB stránke
Medzinárodný
Novohradský Maratón
Lučenec-Šalgotarján a
na www.lucenec.sk

www.lucenec.sk

www.salgotarjan.hu

SVK

11.8.2018

HU

PROGRAM

Deky, košíky plné všakovakých dobrôt, príjemné letné popoludnie, pohoda a skvelý program! Príďte opäť s nami piknikovať do
nádherného lučeneckého parku k altánku. Aj tentokrát máme pre
rodičov s deťmi novinky.

III. Medzinárodný
Novohradský
Maratón

Štart:
Šalgotarján
o 14.00 hod.

Hľadajú sa majitelia telefónu
a 100 eurovej bankovky!
Dňa 24. júna 2017 bol nájdený
na Ul. Marótyho č. 3 v Lučenci mobilný telefón zn. iPhone 5 a v tom
istom roku bol 14. septembra nájdený na benzínovom čerpadle v
Lučenci 1 kus bankovky v hodnote 100 eur. Obvodné oddelenie
PZ SR Lučenec, Ul. Begova č. 27
vyzýva oprávnené osoby, aby sa
prihlásili na tomto útvare najneskôr do 25. júla 2018!

15:00
15:30
16:30
17:15
17:30
18:00
18:30

-

15:00
15:30
16:15
17:15
17:30
18:00
18:30
19:00

Oficiálne otvorenie
Lounge music DJ set
TripleR Unplugged: hudobná skupina
Divadlo z Domčeka: rozprávkové predstavenie
Vyhodnotenie súťaže v grilovaní - Grilmajster
TripleR Unplugged
DJ set
TripleR Unplugged

Počas programu sa pre deti uskutoční penová párty, o ktorú sa postarajú lučeneckí dobrovoľní hasiči. POZOR: Keďže na piknikovanie je potrebné dobré počasie, tak piknikiáda sa bude konať len v prípade pekného počasia! Registrácia na grilovanie a informácie: stanislav.spisiak@
lucenec.sk, +421 905 266 521 (prac. dni do 16:00). Súťaž bude prebiehať pod bezpečnostným dozorom a pozorným okom dobrovoľných hasičov mesta Lučenec. POZNÁMKA: Viac o zábavnom podujatí, ako aj
o propozíciách grilovačky sa dozviete na FB: Mesto Lučenec. 
text: Stanislav Spišiak

