www.lucenec.sk

dvojtýždenník mesta Lučenec | ročník 14 | číslo 18 | náklad 11 200 ks | distribuované zdarma

18

28.9.2018

28. september 2018

Európsky týždeň
MOBILITY A ŠPORTU...

... sa tento rok niesol v znamení
hesla KOMBINUJ A CHOĎ!
HLAVNÝM CIEĽOM TOHTO PROJEKTU JE UPRIAMIŤ POZORNOSŤ
VEREJNOSTI NA VÝHODY CESTOVANIA VEREJNOU HROMADNOU DOPRAVOU, KTORÁ JE ŠETRNEJŠIA K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, ČI PEŠI ALEBO BICYKLOM. EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU (16. - 22. SEPTEMBRA 2018) OSLÁVILO MESTO
LUČENEC V PIATOK 21. SEPTEMBRA NA NÁMESTÍ REPUBLIKY.
Po slávnostnom otvorení podujatia primátorkou Alexandou Pivkovou, viceprimátorom Pavlom
Baculíkom a Petrom Káčerom si
deti zacvičili s Monikou Kramecovou. Obrovským zážitkom pre
všetkých bolo vidieť úspešného novohradského strongmana (siláka)
Milana Šuľana - železného muža,
ktorý potiahol autobus spoločnosti
SAD Lučenec značky CROSWAY
IRISBUS na 20 metrov. To však
nestačilo a v druhom kole si autobus naplnil 100 škôlkarmi a ťahal

znovu. Za obrovského aplauzu sa počas tohto dňa možnosť „na živo“
si prezrieť autobusy z ich vozomu to podarilo.
V tento deň nechýbala ani tradič- vého parku. Návštevníci mohli
ná cyklistická jazda ulicami mes- vidieť a porovnať autobus, ktorý
ta žiakov základných a stredných prepravoval cestujúcich v minuškôl, tentokrát s ambasádorom losti - historickú KAROSU C734
podujatia Petrom Káčerom. Je a autobus, ktorý je im k dispozíto človek, ktorý sa narodil s det- cii v súčasnosti. Deti mali možskou mozgovou obrnou, ale na- nosť prejsť, usadiť sa v autobupriek svojej chorobe sa pustil do soch a viacerí z nich si vyskúšali
športovania s cieľom pomôcť ľu- aj miesto vodiča, ktoré sa im veľďom s rovnakým hendikepom. Do mi páčilo. Pre každého bola priLučenca prišiel na špeciálne upra- pravená sladká pochúťka a malá
venom bicykli: „V Lučenci som bol pozornosť. Počas tohto vydareprvýkrát a veľmi sa mi mesto páčilo. ného podujatia Slovenská auHlavne ľudia boli veľmi milí. Mám tobusová doprava Lučenec, a.s.
rád, keď sa ľudia združujú a nese- odovzdala poukaz v hodnote 200
dia doma. Je vidno, že mesto vy- € Materskej škole Ul. partizántvára možnosti na trávenie voľného ska, Lučenec.
„Sme radi, že aj my sme mohli
času. Program sa mi páčil. Je dobré, keď mladí ľudia športujú, lebo prispieť k spríjemneniu tohto podujatia a zúčastniť sa ho spolu s vami.
pohyb je veľmi dôležitý.“
Popri rôznych programoch sa Zároveň vám chceme poďakovať za
konala aj prezentácia lučeneckých vašu návštevu a tešíme sa na ďalšie
športových klubov a občianskych podobné akcie,“ povedala vedúca
združení. Do projektu sa zapojila útvaru obchodu a marketingu Sloaj Slovenská autobusová dopra- venská autobusová doprava Lučeva Lučenec, a.s., ktorá ponúkla nec, a.s. Radka Segečová.

Vyvrcholením týždňa bola akcia
Lučenec na bicykli, ktorá v nedeľu 23. septembra odštartovala z Námestia republiky a končila
v Bielej Labuti, kde sa uskutočnilo aj vyhodnotenie. Účastníci
mali prejsť deväť stanovíšť podľa
hracej mapy. Cieľom bolo navštíviť čo najviac mestských objektov,
ako napr. synagógu, radnicu, kamenné kvety na Rúbanisku či lučeneckú priehradu. „Mne sa podujatie veľmi páčilo zo strany mesta,
že to takto zorganizovalo. Hlavne
kvôli tomu, že motivuje ľudí, aby vo
svojom voľnom čase viac športovali,
bicyklovali,“ prezradila účastníčka
Jana Balašková. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 114 zaregistrovaných cyklistov. Po športovom dni
bol pripravený koncert skupiny
LCB a pre najmenších Šaška Baška. Podujatie organizovalo mesto
Lučenec, Europe Direct Lučenec
a SAD Lučenec, a.s.
text: Monika Nagyová,
Radka Segečová foto: Ján Šnúrik
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Opatovčania už môžu využívať
novú Továrenskú ulicu
Jókaiho, Lučenec, úsek A v prvej
etape pozostáva z komplexnej rekonštrukcie Ul. Jókaiho v úseku
od križovatky Novohradskej ulice
(kino Apollo) až po zrekonštruovanú križovatku Ulica železničná.
Predpokladaný termín ukončenia stavby je 10. november 2018.
•Stavebné úpravy komunikácie
Ul. maloveská v meste Lučenec
pokračujú v úseku - začiatok za
Všetci obyvatelia Lučenca, časti Opatová budú mať dôvod na raželezničným priecestím a ukon- dosť. Mesto Lučenec tu 5. októbra 2018 o 14:30 otvorí kanceláriu
čenie na konci mostného objek- prvého kontaktu, vďaka ktorej nemusia cestovať do centra mesta.
tu. Termín realizovaných prác je Všetko teraz vybavia na jednom mieste priamo v kancelárii, ktodo 10. novembra 2018. Staveb- rá vznikla v objekte obchodného centra Villaggio. Jej hlavným ciené práce v rámci Rekonštrukcie ľom je poskytnúť obyvateľom Opatovej komplexné služby na jedčasti chodníka na Ul. Vajanského, nom mieste. Súčasne má mesto Lučenec záujem rýchlo a efektívne
pred BD č. 24-36 v meste Lučenec reagovať na ich požiadavky.
pokračujú. Stavba je realizovaná
Na novootvorenú kanceláriu hodinách a podľa potrieb občanov
v termíne do 31. októbra 2018.
prvého kontaktu sa budú môcť pôsobiť aj mestská polícia, ktorá
obyvatelia Opatovej obrátiť pri bude prijímať podnety, pripomienŽIADOSŤ O ZHOVIEVAVOSŤ
zisťovaní informácií týkajúcich ky, návrhy občanov v rámci preÚčastníkov cestnej premávky,
sa vybavovania žiadostí. Zamest- ventívnej a poradenskej činnosti.
užívateľov bytov a ostatných dotnanec kancelárie im pomôže pri
knutých subjektov v predmetkontrole správnosti po vecnej
Stránkové hodiny kancelárie
ných lokalitách žiadame o zhoa formálnej stránke, pomôže aj prvého kontaktu Lučenec časť
vievavosť, strpenie a rešpektos radami pri vybavovaní žiadostí Opatová (Ulica továrenská) sú
vanie prenosného dopravného
a vyplňovaní tlačív.
od 9. októbra 2018 stanovené
značenia počas stavebných prác
nasledovne:
na uvedených stavbách.
Občania v kancelárii prvého UTOROK 8:00 - 12:00
kontaktu budú môcť uhradiť daň
12:30 - 15:30
PRÍPRAVA
z nehnuteľností, daň za psa, po- ŠTVRTOK 8:00 - 12:00
V najbližšej dobe sa začne s replatky za komunálny odpad, ako
12:30 - 15:30
alizáciou aj ďalších stavieb, napr.
aj ďalšie správne poplatky počas
Spevnenie plôch na Rúbanisku
ŠTVRTOK 13:30 - 15:30 - služstanovených úradných hodín kanI/1-8, Rekonštrukcia vnútrobloby prevencie/verejný poriadok
celárie prvého kontaktu, a to aj
kových chodníkov na Rúbanisku
Mestská polícia Lučenec
bezhotovostnou platbou.
III/24-39, Rekonštrukcia HusoKancelária prvého kontaktu
vej ulice a podobne.
Stránkové hodiny kancelárie
okrem vydávania žiadostí, formuprvého kontaktu - Rúbanisko III
lárov a poradenstva bude vydávať
sú stanovené nasledovne:
aj sáčky pre psičkárov.
PONDELOK 8:00- 12:00
V kancelárii prvého kontaktu
12:30 - 15:30
bude v stanovených úradných
STREDA
8:00 - 12:00
12:30 - 16:30
Pozor na zmenu
PIATOK
8:00- 12:00
12:30
- 14:30
stránkových hodín

Kanceláriu prvého kontaktu
v Opatovej otvoria 5. októbra 2018

UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC
NA ULICI TOVÁRENSKÁ

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že v rámci „Revitalizácie Ulice továrenskej a okolia v meste Lučenec časť Opatová“
došlo k oprave parkoviska, vybúraniu jestvujúcich podkladových
vrstiev, zriadeniu nových uličných vpustí, vybudovaniu nového
verejného osvetlenia, zhotoveniu
nových krytov z asfaltu a zhotoveniu nových chodníkov s krytom
zámkovej dlažby. Bola vybudovaná zastávky MHD a vybudovaný
kruhový objazd.Mesto Lučenec
pokračuje v realizácii ďalších rekonštrukcií ciest v meste. Po zhotovení rekonštrukcií, ako napr. Ul.
J. A. Komenského, F. Lehára, časť
Ul. L. Mocsáryho, Ul. Dr. Herza,
Ul. Begova, Rúbanisko II pri bloku A, C, Ul. železničná, úseky A,
B, C, Továrenská ulica vás informujeme ešte o stavbách, ktoré sú
už ROZOSTAVANÉ:
•Stavba Rekonštrukcia Ul.

V Mestskom informačnom
centre, Ul. Dr. Herza, Lučenec
budú od 1. októbra 2018 zmenené
stránkové hodiny, a to nasledovne:

Pohľad na časť Továrenskej
ulice a parkoviska od križovatky
Gemerskej cesty.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

STREDA
14:30 - 16:30 - služby prevencie/verejný poriadok
Mestská polícia Lučenec
Telefónne číslo 047/430 71 51
platí pre všetky Kancelárie prvého kontaktu.
stranu pripravil: Ján Šnúrik
foto: Ján Šnúrik, Peter Kollár
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Zóna Fándlyho

Výzvy sú vyhlásené:

Mesto chce
byť naďalej
úspešné

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Keďže súčasné kapacity
materských škôl v meste Lučenec
v súvislosti s demografickým
v ý vo j o m n e p o s t a č u j ú p r e
umiestnenie všetkých detí, a v záujme skvalitnenia výchovy a vzdelávania hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí
s handicapom, ktoré si vyžadujú
individuálny prístup, prispôsobenie priestorových možností a individuálny výchovno-vzdelávací
proces, mesto Lučenec vypracovalo projektovú dokumentáciu na
výstavbu novej integrovanej materskej školy (MŠ) s jedálňou na Ulici F. Lehára. Hlavným zámerom je
vytvoriť materskú školu s piatimi
triedami po 20 detí s celkovou kapacitou 100 detí v predškolskom
veku s jedálňou. Prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola
vyhlásená výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, ktorá je zameraná na
výstavbu predškolských zariadení
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Táto
výzva umožňuje čerpať nenávratný
finančný príspevok na financovanie
vyššie uvedených aktivít. Samotná
realizácia výstavby MŠ s jedálňou je
plánovaná od roku 2019. Mestské
zastupiteľstvo v Lučenci na svojom
zasadnutí dňa 17.9.2018 schválilo
predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v meste Lučenec“.

chodníčka medzi mestom Lučenec
a obcami Halič a Vidiná. Navrhovaná cyklocesta smer Halič a smer
Vidiná je súčasťou plánovaných
cyklistických trás na území Novohradského regiónu. Je navrhnutá tak, že bude plniť hlavne dopravnú a doplnkovo aj rekreačnú
funkciu pre miestnych obyvateľov a návštevníkov regiónu. Cyklistická cestička v meste Lučenec
prepojí obytné územie, priľahlé inštitúcie a zabezpečí sprístupnenie
nákupných a občianskych stredísk,
a hlavne zabezpečí prístup občanov do zamestnania.
SMER HALIČ
Jej začiatok je na železničnej
a autobusovej stanici v Lučenci,
prechádza najväčšími obytnými
zónami a napojí sa na rekreačnú zónu Ľadovo. Jej pokračovanie vedie cez katastrálne územie
Halič a končí v obci Halič. Realizovaný úsek, ktorý je predmetom predkladanej žiadosti o NFP
je úsek od začiatku Športovej ulice v Lučenci a končí v obci Halič
pri miestnej čističke odpadových
vôd (ČOV) na začiatku obce. Prepojí významné kultúrne a historické miesta v riešenom území. Dĺžka úseku je 9,60 km.

SMER VIDINÁ
Cyklistická cestička začína na
železničnej stanici v Lučenci, kde
CYKLOTRASA LUČENEC
sa sústreďuje aj osobná dopraSMER HALIČ A SMER VIDINÁ
va a doprava MHD. Trasa je siMesto Lučenec v spolupráci tuovaná v intraviláne a extras Regiónom Neogradiensis z.p.o. viláne mesta. Sleduje paralelné
a OOCR Novohrad a Podpoľanie dopravné cesty, Ulicu M. J. Leruž dlhšiu dobu realizuje značenie montova a K. Kuzmányho. Veexistujúcich cyklotrás a zabezpe- die v blízkosti bytovej zástavby
čuje rozvoj bezpečnej cykloturisti- a obchodného strediska Tesco.
ky a cyklistickej dopravy. Za týmto Na kruhovom objazde križovaúčelom mesto Lučenec zabezpečilo ním Zvolenskej cesty sa odkloní
aj vypracovanie realizačnej projek- a vedie paralelne so Zvolenskou
tovej dokumentácie cyklistického cestou po jestvujúcom chodníku,

Zóna Fándlyho je pracovný názov
pre územie vymedzené ulicami: Haličská, Dukelských hrdinov, Jánošíkova a J. Fándlyho. Ide o územie,
ktoré v minulosti slúžilo ako areál
kasární, ktoré sa po druhej svetovej vojne transformovalo na rôzne
funkcie. Zóna Fándlyho je ďalším
verejným priestranstvom, ktorého budúcu podobu mesto Lučenec
v spolupráci s mladými architektktorý sa zrekonštruuje, rozšíri
mi a občanmi bývajúcimi v tejto lona 3m a bude slúžiť pre integrokalite komplexne rieši. Spoločné
vanú dopravu chodcov a cyklisidey, zámery a konkrétne kroky
tov. Cyklistická cestička sa pred
riešenia tejto zóny boli dohodnuté
železničnou vlečkou preruší, cykaj na verejnom stretnutí s občanlistická doprava bude čiastočne
mi. Dňa 13. septembra zvolala privedená spoločne s automobilomátorka mesta Lučenec stretnuvou dopravou. Cyklistická cestie s poslancami BBSK, vlastníkmi
tička končí na hranici katastra
a správcami nehnuteľností v spoLučenec-Vidiná.
mínanej zóne (BBSK, SOŠ technicMinisterstvo pôdohospodárká, SOŠ hotelových služieb a dostva a rozvoja vidieka Slovenpravy, Gymnázium B. S. Timravy),
skej republiky ako Riadiaci orgán
aby sa dohodol spoločný postup
pre Integrovaný regionálny opea stratégia riešenia. Ondrej Lunračný program (IROP) vyhlásilo
ter z Úradu Banskobystrického savýzvu na predkladanie žiadostí
mosprávneho kraja veľmi pozitívne
o nenávratný finančný príspevok
hodnotil spoluprácu mesta s mlana bezpečnú a ekologickú dopravu
dými architektmi a verejnosťou.
v regióne a na zvýšenie prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci na svojom
zasadnutí dňa 17.9.2018 schválilo
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom Vyjadril spoločný záujem BBSK
realizácie projektu „Bezpečná a podieľať sa na revitalizácii zaneekologická doprava - cyklotrasy” dbaných zón na verejnoprospeša zabezpečenie finančných pro- ný účel a požiadal správcov nehnustriedkov na spolufinancovanie teľností, ktoré sú majetkom BBSK,
(5%) realizovaného projektu vo o vypracovanie a predloženie návýške 66 233,95 € (celkové plá- vrhu ich riešenia.
Výsledkom stretnutia bola
nované oprávnené náklady prodohoda
o vytvorení pracovnej
jektu sú 1 324 678,91 €, NFP vo
skupiny
pod
gesciou primátorky
výške 1 258 444,96 €).
Lučenca, ktorej členmi budú štaPOZVÁNKA NA VÝSTAVU
tutári všetkých troch škôl, zástupcovia odboru školstva a oddelenia správy majetku Úradu
BBSK a zástupcovia mesta Lučenec. Úlohou pracovnej skupiny
Mesto Lučenec, Mestské múze- bude spracovanie reálnych kontúr
um Lučenec, Krajský pamiatkový koncepčného riešenia celého
úrad Banská Bystrica, pracovisko územia, ktoré budú predmetom
Lučenec vás pozývajú na výstavu ďalšieho stretnutia začiatkom
MYSTERIUM FIDEI do výstav- budúceho roka.
nej sály radnice, Ul. Dr. Herza.
stranu pripravila: Mária Bérešová
Výstava potrvá do 20. októbra
foto: Ján Šnúrik
2018. Vstup je voľný.

MYSTERIUM
FIDEI
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Primátorka opäť na kontrole
vo volebných obvodoch

•

V MESIACI AUGUST 2018 BOLA ZA ÚČASTI PRIMÁTORKY •
MESTA ALEXANDRY PIVKOVEJ A ĎALŠÍCH ZÁSTUPCOV MSÚ
LUČENEC VYKONANÁ OBHLIADKA VO VOLEBNOM OBVODE
Č. 1. OBHLIADKA BOLA ZAMERANÁ NAJMÄ NA SÍDLISKÁ
•
VO ŠTVRTIACH UL. VAJANSKÉHO, TUHÁRSKE NÁMESTIE,
HURBANOVA, L. SVOBODU, KOMENSKÉHO A OSTATNÉ
KOMUNIKÁCIE.
•

•

Zrekonštruovaná Adyho ulica.
Mesto Lučenec na vyššie uvedených lokalitách a v ich okolí zabezpečovalo za posledné obdobie rokov 2014 - 2018 nasledovné úpravy:
• Rekonštrukcia schátralého objektu synagógy spolu s úpravou
okolia, nasvietením a sfunkčnenie
objektu pre rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia
• Komplexná rekonštrukcia Ul. Adyho so zhotovením
cesty, dobudovaním chodníkov,
verejného osvetlenia, odvodnenia
spolu s výsadbou stromov
• Pokládka súvislého asfaltového
krytu na Ul. cintorínska spolu
s úpravou obrubníkov a rozšírením vozovky
• Komplexná rekonštrukcia Ul.
slepá spolu so zhotovením cesty,
chodníka, verejného osvetlenia
a odvodnenia
• Komplexná rekonštrukcia Ul. Komenského a priľahlých križovatiek spolu so zhotovením cesty,
chodníkov, verejného osvetlenia,
odvodnenia, umiestnenia mobiliáru a výsadby stromov a kvetín
• Rekonštrukcia časti Ul. Olbrachtova pri tržnici spolu s úpravou
organizácie dopravy
• Pri Tuhárskom námestí na Ul.
Mocsáryho - zhotovenie nového súvislého asfaltového krytu, ktorý bol značne poškodený,
spolu s vyznačením vodorovného
dopravného značenia, opravou
obrubníkov a dažďových vpustí

•
• Rekonštrukcia časti Ul. Mocsáryho v úseku od Ul. I.P.Pavlova po
Ul. Tajovského
• Ul. F. Lehára a kriźovatka
ulíc B. Němcovej a F. Lehára zhotovenie nového súvislého
asfaltového krytu, ktorý bol
značne poškodený, spolu s vyznačením vodorovného dopravného značenia, opravou obrubníkov a dažďových vpustí
• L. Svobodu (výjazd na Fiľakovskú
cestu) – súvislá oprava asfaltového krytu vozovky
• Participácia na súvislej oprave
krytu vozovky Fiľakovská cesta
• Opravy výtlkov ciest na Ul. Mocsáryho, Pavlova, Puškina, Mládežnícka, Mikušovská, Tajovského,
Jesenského, Hurbanova, Adyho,
Komenského, Olbrachtova, Dr.
Herza, L. Svobodu, Hurbanova,
Mlynská, Lúčna, B. Némcovej,
Szabóa a pod.
• Pravidelná oprava nespevnených
komunikácií v rámci obvodu
• Úprava bariérových priechodov
pre chodcov na bezbariérové
v rámci obvodu
• V rámci projektu „Zaži Lučenec“
príprava návrhov na riešenie revitalizácie Tuhárskeho námestia
a lokality Husova, Garbiarska
• Zhotovenie projektovej dokumentácie spolu s vybavovaním inžinierskej činnosti k stavbe Vybudovanie Ul. krátka
• Rekonštrukcia chodníkov na Ul.

•

•

•

•

•

•

Vajanského od kruhovej križovatky po Redutu
Rekonštrukcia chodníkov na Ul.
Vajanského od židovského cintorína po Ul. Wágnera
Rekonštrukcia chodníkov na Ul.
Vajanského pri bytových domoch
č. 30-36 a Tuhárskom námestí
č. 1 a 2
Rekonštrukcia chodníka na Ul.
Športová (k záhradkám) spolu
s úpravou cesty a pokládkou cestných obrubníkov
Na Ul. Mocsáryho - dobudovanie chodníka - prepojenie peších
ťahov od Ul. Vajanského v smere k Ul. Kmeťa
Opravy poškodených krytov chodníkov pri Tuhárskom námestí, na
Ul. B. Němcovej pri SPŠ stavebnej,
Mlynská, F. Lehára, v mestskom
parku, v lokalite L. Svobodu, SRR,
Tajovského, I.P.Pavlova, Mlynská,
Garbiarska, B. Němcovej a pod.
Rozšírenie parkoviska v lokalite Vajanského za hotelom Pelikán spolu s osadením svetelných bodov
Vybudovanie parkoviska na Ul.
Hurbanova pri bytovom dome
a radových garážach
Na Tuhárskom námestí pri
bytovom dome – zhotovenie
parkoviska
Úprava a rozšírenie plochy pre
státie vozidiel vo vnútrobloku
bytových domov Tuhárske
námestie
L. Svobodu (pri bytovom dome
č. 7-13) – rozšírenie parkoviska
v zadnej časti spolu s riešením
odvodnenia. Taktiež v zadnej
a prednej časti pokládka cestných obrubníkov
Úprava plochy pri bývalom CBA
v križovatke Ul. Wágnera a Ul.
Vajanského spolu so zhotovením
odvodnenia
Zhotovenie odvodnenia na Ul.
Vajanského pri vjazde do ZŠ,
v križovatke Mocsáryho x Vajanského a pod.

• Zhotovenie odvodňovacieho rigolu spolu s úpravou vozovky na
Ul. Šolochova
• Oprava schodov spolu s riešením bezbariérovosti pri vstupe
do cintorína
ÚPRAVA VZRASTLEJ ZELENE
1. napr. na Tuhárskom námestí, Ul.
Puškina, Mládežnícka, I.P.Pavlova, Komenského, Vajanského
2. výsadba stromov v lokalitách ako
napr. Adyho, Vajanského, Cintorínska, L. Svobodu, park a pod
3. orezávanie kríkov, čistenie a kosenie pri Fiľakovskej ceste, Ul.
Vajanského a pod.
4. orezávanie kríkov a úprava vzrastlej zelene pri bytových domoch
sídliska Vajanského
5. orezávanie stromov na Ul.
Husova
6. pravidelné zabezpečenie postreku proti krídlatke
7. pravidelné zabezpečenie postreku proti ploskáčikovi na
pagaštanoch
8. výsadba kvetín a rozširovanie
kvetinovej výzdoby (kvetinové
záhony a surfínie) -napr. na Ul.
Vajanského, Fiľakovská cesta,
Adyho, v mestskom parku a pod.
• Čistenie upchatých dažďových
vpustí – napr. na Ul. poľná, Vajanského vnútroblok, v mestskom parku a pod.
• Zriadenie spomaľovacích prahov
na Ul. Šoltésovej, Modrých zemiach a pod.
• Zabezpečenie opráv zvislého dopravného značenia a dopĺňanie
nového – napr. vnútroblok Tuhárske námestie, Ul. lúčna a pod.
• Vyhradzovanie parkovacích miest
pre osoby pohybovo postihnuté –
vnútroblok Ul. Vajanského, Komenského, L. Svobodu
• Obnova vodorovného dopravného značenia a vyznačovanie
parkovacích boxov na parkoviskách v rámci predmetného
obvodu

Úprava chodníkov - Vajanského ulica.
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• Odstraňovanie nelegálnych skládok na Ul. jarková, Rapovská križovatka, I.P.Pavlova a pod.
• Oprava a dopĺňanie lavičiek (napr.
na Ul. Vajanského pri ZŠ, vnútroblok L. Svobodu, Vajanského,
park a pod.)
• Zabezpečenie náterov oceľových
konštrukcií – napr. el. rozvodné
skrine na Ul. Komenského pri súde,
na Ul. Olbrachtova pri lekárni
• Ul. športová – zriadenie rampy
na prístupovej ceste ku kúpalisku
• Zhotovenie nových prekrytých
uzamykateľných kontajnerových
stanovíšť spolu s úpravou spevnených plôch, napr. na Ul. sokolská,
Ul. cintorínska, Pivničný rad, štvrť
Vajanského
• Príprava zhotovenia pilotného
projektu Polopodzemné kontajnerové stanovištia - Ul. Adyho
• Zabezpečovanie nových svetelných bodov - vo štvrti Vajanského pri bytovom dome č. 15-21, na
parkovisku za Pelikánom, v mestskom parku pri jazierku, na Mikušovskej ceste, na Pivničnom
rade pred vstupom do cintorína,
Vinica a pod.
• Revitalizácia detských ihrísk
v meste - napr. vnútroblok Vajanského, Komenského, Cintorínska, L. Svobodu, park a pod.
• Ul. Adyho pri synagóge – za účelom
zveľadenia verejného priestranstva
riešenie odstránenia prenosnej
prevádzkovej jednotky „Koruna“
• Vnútroblok Adyho – participácia na odstránení starého objektu potravín
• Ďalšie rozšírenie urnového hája
v cintoríne spolu so zhotovením
chodníkov
• Obnova plotu v centrálnom cintoríne (pri areáli ZŠ)
• Zhotovenie odvodnenia v bývalom kalvínskom cintoríne
• Oprava poškodených chodníkov
v centrálnom cintoríne
• Rekonštrukcia objektu starej márnice a otvorenie tzv. siene významných osobností v cintoríne
• Rekonštrukcia Rádayho hrobky
spolu s úpravou chodníka
• Obnova dlhodobo schátralého objektu na Ul. lúčna pre vytvorenie
nových nájomných bytov
• Obnova bytovky pre zdravotne
ťažko postihnutých v lokalite Ul.
Vajanského

mesto informuje | 5
Ľadovo čaká rekonštrukcia

Ďalej v predmetnom obvode
v tomto čase zabezpečujeme, resp.
plánujeme:
• Ďalšia rekonštrukcia Ul.
Mocsáryho
• Príprava projektovej dokumentácie na revitalizáciu Tuhárskeho námestia
• Vybudovanie Ul. krátka
• Príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska vo vnútrobloku Adyho
• Príprava projektovej dokumentácie na dobudovanie MK Ul. Wágnera – slepá časť
Okrem toho, že vodná nádrž Ľa- infraštruktúre mesta. Konkrét• Príprava projektovej dokumentácie na riešenie lokality Ul. Olb- dovo je využívaná na rekreačné ne opatrenia budú určené prorachtova pri Tuhárskom potoku účely, chov rýb a športové rybár- jektovou dokumentáciou, ktorej
• Pokračovanie v obnovách det- stvo, jej hlavnou funkciou je ochra- vypracovanie bude realizované
na mesta a priľahlého územia pred do konca roka 2018. V roku 2019
ských ihrísk a pod.
• Pokračovanie v zhotovovaní uza- prívalovými povodňami. Účelom bude snahou Slovenského vodomykateľných a polopodzemných nádrže je čiastočne akumulovať hospodárskeho podniku, štátneväčšie povrchové odtoky, zabezpe- ho podniku získať na danú stavbu
kontajnerových stanovíšť
• Ďalšia participácia na obnove čiť transformáciu povodňovej vlny, potrebné povolenia tak, aby mohúsekov ciest II. a III.triedy – Fľa- čím je možné dosiahnuť zníženie la byť realizovaná v čo najkratšom
prietokov Tuhárskeho potoka pod čase a financovaná z fondov EÚ.
kovská cesta, Ul. Vajanského
nádržou, a tým zníženie rizika potext: Mária Bérešová
Okrem vykonaných prác a čin- vodňových škôd. Súčasťou vodnej
foto: Ján Šnúrik
ností boli počas obhliadky zistené stavby je okrem nádrže a hrádze aj
nasledovné nedostatky, požiadavky združený funkčný objekt – bezpečobyvateľov a prijaté opatrenia na nostný priepad, ktorý bude pred- Chcete sa podieľať na príprave
zveľadenie kontrolovaných lokalít: metom rekonštrukcie. Betónová
rozpočtu mesta Lučenec?
• na Tuhárskom námestí – odstrániť konštrukcia predmetného objekPočnúc mesiacom septemkusy skál, betónu a konáre
ber
mesto Lučenec začína s prítu vykazuje v súčasnosti značné
• na Ul. Pavlova – odstrániť kopu deštrukcie, ktoré nie je možné sa- pravami programového rozpočrastlinného odpadu
novať bežnou opravou, čím sa vý- tu mesta Lučenec na roky 2019,
• na Ul. mikušovská pri oplotení PJ razne znižuje bezpečnosť vodného 2020 a 2021. Na základe tohto vás
Podol a Kolek – vyzvať užívateľov diela. S ohľadom na uvedené sku- upozorňujeme na možnosť podieľať
pozemkov na zabezpečenie údržby točnosti je nutné realizovať v rámci sa na príprave rozpočtu mesta
zelene
rekonštrukcie vodného diela jeho Lučenec na rok 2019 a výhľadovo
• na Ul. pekárenská v úseku od Ul. kompletnú prestavbu. Slovenský na roky 2020 a 2021, a to predlomikušovská po Ul. Vajanského vodohospodársky podnik, štátny žením vašich návrhov a požiada(obidve strany cesty III. triedy) - podnik (SVP š.p.) má právoplatné viek prostredníctvom poslancov
vyzvať užívateľov pozemkov na stavebné povolenie na predmetnú za vaše volebné obvody, prípadne
zabezpečenie údržby zelene a vy- stavbu. V týchto dňoch vyhlásil sú- písomne do schránky pre návrhy
konanie pravidelného čistenia
ťaž na zhotoviteľa stavby. Pri ideál- a podnety občanov mesta Luče• Ul. J. Husa – strana od chirurgic- nych podmienkach je predpoklad nec umiestnenej na prízemí bukého pavilónu a Ul. Gyurkovitsa začatia stavby v jarných mesia- dovy Mestského úradu v Lučen– vyzvať vlastníkov pozemkov na coch roku 2019. Ako na pracov- ci alebo na oddelenie ekonomiky
zabezpečenie ich údržby – kose- nom stretnutí s vedením mesta a majetku mesta v termíne do 30.
nie, orezávanie, čistenie
informoval riaditeľ Úseku spo- septembra 2018.
• Ul. lúčna – zelené pásy pri obchod- ločných činností a informačných
Za váš záujem a aktívny prístup
nej akadémii a zdravotnej škole – technológií SVP, š.p. Ladislav Ba- ďakujeme.
komunikovať s riaditeľmi týchto riak (foto), okrem spomínanej reškôl o možnostiach úpravy pred- konštrukcie na Ľadove sa pripratext: Ján Šnúrik
metných pozemkov
vujú na Krivánskom a Tuhárskom
potoku v intraviláne mesta. Tie sú
V prípade ďalších podnetov a nápotrebné z dôvodu nedostatočPredám obchodný priestor
vrhov informujte poslancov svojho
nej kapacity korýt tokov, kde pri
na Železničnej ulici č. 1
volebného obvodu.
zvýšených prietokoch dochádza
vedľa OTP Banky v Lučenci.
k
zaplavovaniu
priľahlých
úzePri
rýchlom jednaní zľava.
text: Róbert Ladoš
mí,
a
tým
k
vzniku
značných
škôd
foto: Ján Šnúrik
0905 614 777
PL2018/35
na nehnuteľnostiach a ostatnej
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Prvé štyri polopodzemné
kontajnery v Lučenci

So stále sa zvyšujúcou produkciou odpadov a rastúcimi nárokmi na ich stav a triedenie za účelom ďalšieho spracovania je
nutné postupne navyšovať aj kapacitu zberných miest, ktoré sú však často umiestnené v miestach, kde sa bojuje o každý meter
štvorcový. Nie je to inak ani pred obytnými domami v meste Lučenec, ale napríklad
nasadením polopodzemného systému zberu odpadov by sa podarilo lepšie využiť
priestor zberného miesta a súčasne zvýšiť
estetický vzhľad a čistotu pred obytnými
domami. A toto je jeden z dôvodov, prečo
mesto Lučenec už realizuje pilotný projekt
POLOPODZEMNÝCH KONTAJTEROV (PK).
Za jedného zo zakladateľov zberu odpadov
systémom PK je považovaný výrobca z Fínska.
Od roku 2013 sa stal autorizovaným partnerom polopodzemného systému zberu odpadov - MOLOK. Systém vymysleli a prvýkrát
zrealizovali v roku 1991 vo Fínsku. Denne
sa na celom svete používa viac ako 120 000
nádob tohto typu. Nás teší, že na Slovensku
k mestám a obciam, ktoré už tento systém
úspešne využívajú, pribudne aj Lučenec.
„Je to náš pilotný projekt. V Lučenci v najbližšej dobe pribudne na 4 stanovištiach 18 kusov
(5000 a 3000- litrové, pozn. red.) polopodzemných kontajnerov, ktoré sú vhodné na zber
skla, papieru, plastov a zvyškového zmesného
komunálneho odpadu. Tieto polopodzemné zariadenia aplikujeme so smart prvkom. Budú
obsahovať čipy, ktoré nám budú signalizovať
preplnenosť. Ich umiestnenia sme spoločne
vytipovali podľa požiadaviek obyvateľov, prístupnosti inžinierskych sietí a lokalít s pravidelnou znečistenosťou,“ povedala primátorka
Alexandra Pivková.

Mesto Lučenec pristúpilo ešte v roku 2014
k pilotnému projektu zhotovovania prestrešených a uzamykateľných smetných stanovíšť
(PUSS). Z dôvodu zvýšenia hygienických, estetických kritérií a čistoty boli postupne v našom meste každoročne zhotovené nové kontajnerové stanovištia. PUSS sa zhotovujú na
základe došlých žiadostí od obyvateľov mesta
a taktiež s prihliadnutím na komplexné revitalizácie okolia.
V týchto dňoch dalo mesto Lučenec vyhotoviť a upraviť PUSS v areáli Cintorínskej uliIlustračné foto
ce č. 7 a podklad je pripravený pre realizáciu
v lokalitách: Pivničný rad č. 6, Továrenská
ulica č. 23 a na Rúbanisku II/C (27).
PREČO MESTO LUČENEC
Nakoľko cieľom projektu PUSS je prioritSPUSTILO PILOTNÝ PROJEKT?
ne riešiť čistotu a eliminovať neporiadok pri
1. Menšie náklady na vývoz
zberných nádobách, mesto Lučenec žiada
2. Menej vývozov
obyvateľov, aby si svoje prístrešky uzamyka3. Dlhšie intervaly vývozu
li a následne v týchto uzamknutých priesto4. Veľká kapacita
roch zabezpečovali čistotu. Veríme, že je na5. Vývoz sa zabezpečuje špeciálnou
ším spoločným záujmom zvyšovať aj takým
hydraulickou rukou
spôsobom čistotu v meste.
Ak sa teda chceme všetci podieľať na zvyPodľa našich informácií sú už projektové
šovaní
čistoty v našom meste, priložme ruku
a inžinierske dokumentácie dokončené. Po
k
dielu
spoločne.
stavebnom povolení už prebehlo aj obstarávanie zariadení a v tomto období sa zabezpečuje príprava polopodzemných stanovíšť.
Práce na vybudovaní budú realizované v mesiaci október 2018.
VÝHODY A PRÍNOSY PK:

• vertikálny spôsob zberu,
• gravitácia núti odpad zhutňovať sa vlastnou váhou,
• 40% kontajnera je viditeľného, zvyšných 60%
je inštalovaných do zeme do hĺbky 1,5 metra,
• najstarší odpad je na dne zakrytý najčerstvejším odpadom,
• chlad zeme udržiava rozvoj baktérií na nízkej úrovni, preto odpad nezapácha.
Plniace veko je ľahké a jednoducho otvoriteľné a jeho súčasťou je integrovaná vzpera:
• umožňuje použiť obe ruky pri vysýpaní odpadu,
• predchádza zbytočnému otváraniu veka
(vetrom, ...),
• interval vývozu odpadu sa môže upraviť (väčší
objem nádob) znižuje sa frekvencia vývozov.
Chcete vedieť, v ktorých lokalitách budú
umiestnené PK?
• Rúbanisko III/2
• Rúbanisko I/14
• Novohradská ulica č. 10
• Adyho ulica č. 5

text: Ján Šnúrik

Ilustračné foto

Pre čistejšie mesto

text a foto: Ján Šnúrik
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Jesenné upratovanie
v meste Lučenec
MESTO LUČENEC OZNAMUJE VŠETKÝM OBČANOM MESTA, ŽE V OBDOBÍ OD 5. DO 22. OKTÓBRA 2018 BUDE PREBIEHAŤ V MESTE JESENNÉ UPRATOVANIE, V RÁMCI KTORÉHO BUDE REALIZOVANÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV,
ZBER DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV A MOBILNÝ
ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV.

Ilustračné foto
Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú rozmiestňované
veľkoobjemové kontajnery podľa
požiadaviek občanov. Požiadavky
na umiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov je možné podať osobne na Mestskom úrade v Lučenci,
na Ulici novohradskej č.1, na 2. poschodí v kancelárii č. 320, na č. t.
4307211 alebo emailom na adrese
jarmila.fekiacova @lucenec.sk do
19. októbra 2018.
Upozorňujeme všetkých občanov, aby do rozmiestňovaných
veľkoobjemových kontajnerov
neumiestňovali rastlinný odpad
a elektroodpad.
Odvoz rastlinného odpadu zo záhrad rodinných domov bude v mesiaci október realizovaný v cykle jedenkrát týždenne. Tiež bude
realizovaný mimoriadny zber konárov od rodinných domov v termíne od 15. do 19. októbra traktorom. Zber rastlinného odpadu
bude realizovaný podľa jednotlivých lokalít a dní, ktoré sú totožné s dňami vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov.
V prípade, že z rodinných domov potrebujete odovzdať elektroodpad, môžete ho odviezť do
zberného dvora f. MEPOS spol.
s r.o. na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 7:30 do 15:30,

ZBER BUDE USKUTOČNENÝ
V ZMYSLE HARMONOGRAMU NASLEDOVNE:
Zberné miesta		

Umiestnenie zástavky

Čas

Štvrť M. R. Štefánika		

pri predajni nábytku                              8:30 - 8:50

Ulica mieru 38 		

vnútroblok pri garážach                         9:00 - 9:20

Ulica kvetná 12		

pri garážach                                           9:30 - 9:50

Rúbanisko I 		

pri poliklinike                                       10:00 - 10:20

Rúbanisko III		

pri Tržnici                                            11:00 - 11:20

Rúbanisko II		

pri kotolni                  		

11:30 - 11:50

Ulica Pavla Dobšinského 38

križ. Ul. Dobšinského a Nešpora

12:00 - 12:20

Ulica Vajanského 		

CBA                                                      12:30 - 12:50

			

križ. U. A. Wágnera a Ul. poľná            13:30 - 13:50

Ulica L. Mocsáryho 6		

pred domovom dôchodcov	

14:00 - 14:20

Ulica osloboditeľov		

parkovisko za Kalinovčanom

14:30 - 14:50

Ulica zámocká 2 		

Malá Ves, autobusová zastávka

15:00 - 15:20

Ulica továrenská		

pri kotolni

15:30 - 15:50

Ulica kpt. Nálepku		

parkovisko pod nadjazdom	

8:30 - 16:00

Otázky a pripomienky je možné podať na č. t. 4307211
alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova@lucenec.sk
v stredu v čase od 7:30 do 17:30
ODPADY ODOVZDÁVAJTE OSOBNE
a v sobotu v nepárny týždeň v čase
od 8:00 hod. do 13:00. Tu od vás
ĎAKUJEME ZA VÁŠ AKTÍVNY PRÍSTUP
odpad bezplatne odoberú. Okrem
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
elektroodpadu môžete odovzdať
objemný odpad, drobný stavebný
Zároveň vás, občanov mesodpad, vyseparované zložky - papier, plasty, sklo, tetrapaky, ple- ta, majiteľov a užívateľov nechovky od nápojov, použité jedlé hnuteľností v meste vyzývame,
aby ste aj vy svojou zvýšenou akoleje a tuky z domácnosti.
Zber objemného odpadu od tivitou prispeli k jesennému uprabytových domov je realizovaný tovaniu a tým skrášleniu nášho
každý párny týždeň v pondelok. mesta. V rámci jesenného upraNajbližšie termíny vývozu budú tovania je potrebné okrem svojich
1. októbra, 15. a 29. októbra 2018. objektov, domov, dvorov a záhrad
Objemný odpad môže byť vylo- vyčistiť aj okolie týchto nehnužený pri zberných nádobách na teľností v zmysle platných zásad
komunálny odpad len deň pred všeobecne záväzných nariadení.
zberom.
Mobilný zber nebezpečných
text: Jarmila Fekiačová
odpadov vyseparovaných z odpadu z domácností bude realizovaný 13. októbra 2018 (sobota).
Ilustračné foto
Na zberné miesta môžete priniesť: autobatérie, batérie, farMesto Lučenec oznamuje, že výby po záručnej dobe, fotograficvoz 240 litrových zberných nádob
ký papier, lieky po záručnej dobe,
na zber biologicky rozložiteľného
motorový olej, olejové filtre, ododpadu (BIO) bude v mesiacoch
Pri zabezpečení vianočnej výpadové chemikálie, olejové látky,
október, november realizovaný
zdoby v našom meste aj v tomobaly a nádoby znečistené škodlijedenkrát za dva týždne v nepárto roku radi prijmeme vianočný
vinami, ortuťové teplomery, plasty
ne kalendárne týždne.
strom, ktorý bude osadený na
znečistené ropnými látkami, rieV prípade potreby bude v meobvyklom mieste. Bližšie info na
didlá, rozpúšťadlá, textílie znesiaci október zrealizovaný mimotel.: 43 07 214 alebo e-mailom:
čistené olejom alebo chemikáliariadny vývoz nádob na BIO.
jarmila.simanova@lucenec.sk.
mi, televízory, ustaľovač, vývojky,
výbojky, zvyšky pesticídov a látok
Ďakujeme za spoluprácu.
určených na boj proti škodcom,
text: Jarmila Fekiačová
žiarivky, elektroodpad.

Od októbra BIO
vývoz jedenkrát
za dva týždne

Darujte
vianočný
strom
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Architektonické riešenie
predstaničného námestia

Priestor pred železničnou stanicou
čakajú výrazné zmeny

Tým sa značne odbremení dopravná záťaž Mierovej ulice, vznikne priame dopravné prepojenie od mestskej časti Malá Ves, autobusovej
stanice k železničnej stanici s pokračovaním
cez Lermontovovu ulicu na Zvolenskú cestu
k Hypermarketu Tesco. Štúdia je zameraná aj
na návrh ďalšieho úseku cyklistickej cestičky od
železničnej stanice až po Rázusovu ulicu. Tým
sa predĺži aj pripravovaná cyklotrasa od hraniZámerom mesta je zveľadenie a skvalitnenie ce katastra Lučenec - Vidiná cez novovzniknutohto významného priestoru spolu s rekon- té predstaničné námestie až po Rázusovu ulicu.
štrukciou ulíc J. J. Lermontova a kpt. Nálepku. Predstaničné námestie bude po rekonštrukcii

PO REKONŠTRUKCII ULICE ŽELEZNIČNEJ POKRAČUJE MESTO LUČENEC V REKONŠTRUKCII NAVÄZUJÚCEHO VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRED HLAVNOU
BUDOVOU ŽELEZNIČNEJ STANICE PREDSTANIČNÉHO NÁMESTIA. TO JE
V SÚČASNOSTI PLNE PREŤAŽENÉ DYNAMICKOU A STATICKOU DOPRAVOU.

Tematický zábavný park
v mestskom parku v Lučenci

odľahčené od stacionárnej dopravy, vznikne záchytné parkovisko pre krátkodobé parkovanie,
pred hlavným vstupom do železničnej budovy
sa vytvoria krátkodobé prestrešené odstavné
plochy pre cestujúcich. V strede predstaničného námestia sa vytvoria plochy pre relaxáciu a oddych so zeleňou, mestským mobiliárom
a prvkami oddychu. Vytvorí sa nielen miesto pre
trávenie voľného času, ale pomocou použitia
symboliky aj akási „vstupná brána“ do mesta
pre návštevníkov Lučenca. Symbolika vstupnej brány mesta je vyjadrená aj prvkom oblúka
- portálu, ktorý pripomína zaniknuté opevnenie
mesta s hlavným vstupom do osídlenia. Na ľavej
strane centrálnej zóny predstaničného námestia sa umiestni vysoký pylón so sochou pelikána – symbolom mesta Lučenec. Architektonické stvárnenie konštrukcie prestrešenia tiež
pripomína vtáčie krídla v pohybe. Na námestí
budú informačné stojany a informačná tabuľa
s odchodmi a príchodmi vlakov a informáciami o počasí a čase. Uprostred námestia na osi
hlavného vstupu staničnej budovy sa umiestni vodný prvok so slnečnými hodinami, hracie
prvky pre deti a prekrytý oddychový priestor.
Hlavným cieľom rekonštrukcie je, aby sa predstaničné námestie stalo príťažlivým nielen pre
turistov, ale pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.
text: Mária Bérešová
vizualizácia: PROART, Zsolt Papp

Tradičné stretnutie s občanmi
Primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, poslanci MsZ Pavol Baculík, Slavomír
Olšiak vás pozývajú na tradičné stretnutie
s občanmi vo volebnom obvode č. 2.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 6:
Ul. A. Jiráska. Stretnutie 16.10.2018 o 17:00
- vnútroblok Ul. Jiráska č. 21

VOLEBNÉ OKRSKY Č. 6 A 7:
Kolonáda, Nám. artézskych prameňov a ulice
A. Jiráska, Begova, Čajkovského, Dr. Ľ. Bazovského, J. Kármána, Maloveská, T. Vansovej, Zlatá
ulička, Staničný obvod, A. Petőfiho, Dr. Herza,
Dr. Vodu, Jókaiho, M. J. Lermontova, M. RázuLučenecký park je jedným z najkrajších parkov chýbať ani pieskovisko, ktoré je najobľúbe- sa (nepárne čísla od 1 do 53 a párne čísla od 2 do
na Slovensku. Mesto sa každý rok venuje ob- nejším detským prvkom. Zaujímavosťou par- 32), Sládkovičova, Št. Moyzesa, T. G. Masarynove verejných priestorov, medzi ktoré patrí aj ku bude hudobná zóna, ktorá bude slúžiť na ka, V. V. Majakovského, Z. Nejedlého, Železničnáš park. Ďalšou etapou bude obnova bývalého hranie, ale aj na vzdelávanie detí. Bude sa tam ná. Stretnutie 17.10. o 17:00 - Monikin dvor.
kúpaliska „Strand“ v zadnej časti parku, kde sa nachádzať napr. zábavná hudobná trampolína,
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8:
v súčasnosti na túto oblasť rieši projekt tema- bubon, aerofón, hudobný set pozostávajúcich
Nám. Kubínyiho, Hviezdoslavova, K. Banšetického zábavného parku. Navrhovaný objekt zo siedmich hliníkových zvonov a mnoho inéla,
Osloboditeľov, P. Rádayho, L. Svobodu (nebude riešený v tematike vody, v duchu zába- ho. Vytvorí sa priestor, kde budú môcť obyvapárne
čísla od 1 do 5 a párne čísla od 2 do 10),
vy a rekreácie. Okrem hernej zóny bude obsa- telia aktívne stráviť svoj voľný čas na čerstvom
J.
Bottu.
Stretnutie 18.10. o 17:00 - Kalinovčan.
hovať aj zónu pre relaxáciu či hudobnú zónu. vzduchu v atraktívnom prostredí mestského
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 26 MALÁ VES:
V rámci hernej zóny sa nainštalujú hracie parku. Prípravné práce začnú ešte tohto roku
Hlavná, Jasná, Mesačná, Nábrežná, Pod
prvky ako napr. netradičná lezecká zostava a termín ukončenia je stanovený na rok 2019.
kaštieľom, Sadová, Slnečná, Tichá, Úzka, Záv tvare námornej lode, kolotoč v tvare mistext: Monika Nagyová
mocká. Stretnutie 19.10.2018 o 17:00 - bývaky, inovatívny hrací prvok „skokanský mosvizualizácia: Peter Chaban
lá rešt. Stop Bar, Malá Ves.
tík“, hojdačka na pružine, hojdačky. Nebude
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inzercia / školstvo | 9

www.lucenec.sk
Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25 Slatinské Lazy ako
zriaďovateľ Súkromného gymnázia, Gemerská cesta č.1, 984 01
Lučenec, IČO: 45024057 v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Stretnutie po 55 rokoch potešilo

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície
riaditeľa gymnázia s termínom nástupu
od 1. decembra 2018

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
- vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa pre príslušný
typ a druh školy podľa vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- min. 5 rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie prvej atestácie
- aktívne ovládanie štátneho jazyka
- zdravotná spôsobilosť

- návrh koncepcie rozvoja školy
(rozsah cca 4 strany A4)
- súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ŠPECIFIKÁCIA VÝBEROVÉHO
POHOVORU
(v prípade pozvania):
- prezentácia návrhu koncepcie
rozvoja školy
- osobný pohovor s výberovou
komisiou
DÁTUM A MIESTO PODANIA

Stretnutie po 55 rokoch potešilo.
V piatok 24. augusta 2018 sa
zástupcovia mesta prihovárali na
stretnutí maturantiek po 55 rokoch. Absolventky Pedagogickej
školy v Lučenci, ktoré maturovali v IV. B triede roku 1963, si mali
po piatich rokoch od posledného
pomaturitného stretnutia čo rozprávať. Pre pani učiteľky, ktoré zasvätili život deťom v materských
školách na celom Slovensku, ktoré celý život rozdávajú radosť a sú
nápomocné iným, je prirodzené,
že ani roky im neuberú na kráse, práve naopak - láska k iným,

obetavosť a dobré slovo sú prirodzenou súčasťou ich životov.
Primátorka mesta zaželala prítomným veľa spokojnosti, zdravie
a najmä možnosť stretnúť sa opäť
a zaspomínať na školské roky. Ďakujeme, že sme si mohli spoločne
pripomenúť vzácne chvíle, ďakujeme, že človek k človeku má stále blízko, ďakujeme za pozornosť,
ktorej sa nám dostalo, vďaka za
každé dobré slovo.

ŽIADOSTI
o účasť na výberovom konaní:
Termín ukončenia prijímania
žiadostí: 26. októbra 2018 do
OSTATNÉ PREDPOKLADY:
14:30. Rozhodujúcim je dátum po- znalosť školskej legislatívy dania na poštovej pečiatke alebo
a problematiky riadenia školy
dátum potvrdenia o prevzatí s petext: Renáta Libiaková Peržeľová
- občianska a morálna bezúhonnosť čiatkou Súkromného gymnázia.
foto: Ján Šnúrik
- riadiace, komunikačné a orgaTermín a miesto výberového
nizačné schopnosti, flexibilita, konania bude prihláseným ucházodpovednosť a spoľahlivosť
dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomPOŽADOVANÉ DOKLADY
Zaujímavý a príjemný bol 17. au- Dvadsať bývalých spolužiakov, už
ne najmenej 7 kalendárnych dní
A PÍSOMNOSTÍ
gust 2018 pre bývalých žiakov zo dôchodcov, ktorí sa stretli, prežipred jeho uskutočnením.
(nevyhnutné pre účasť vo výIV. ZDŠ v Lučenci, ktorí ukončili li spolu deň plný zážitkov, radosti
MIESTO PODANIA:
berovom konaní):
základné vzdelanie v roku 1968. a vzácnych spomienok. Za to, že
Súkromné gymnázium, Ing. Mo- písomná žiadosť o účasť vo výBývalí spolužiaci sa stretli po prijali pozvanie, všetkým zúčastnika Sabóová, Gemerská cesta č.1, 50. rokoch v škole, do ktorej cho- neným patrí poďakovanie organiberovom konaní
- štruktúrovaný životopis a mo- 984 01 Lučenec.
dili 9 rokov, aby si zaspomínali zátorov tohto podujatia.
Požadované doklady zašlite na na školské časy. Pozvanie prijali
tivačný list
- overená kópia dokladu o na- uvedenú adresu v uzavretej obál- aj ich bývalí učitelia: p. Bartoňotext: Organizátori stretnutia
dobudnutom vzdelaní (diplom) ke s označením
vá, p. Jahodníková a p. Janovský.
„Výberové konanie na pozíciu
a o absolvovaní prvej atestácie
riaditeľa
Súkromného gymnázia
- doklad o pedagogickej praxi NEOTVÁRAŤ“
min. 5 rokov
- výpis z registra trestov nie star- ĎALŠIE INFORMÁCIE:
ší ako 3 mesiace
tel. 0915 84 94 18
- lekárske potvrdenie o telesnej
spôsobilosti a o duševnej spôV Lučenci dňa 26.9.2018
sobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického
text: Branislav Becher, zriaďovateľ
zamestnanca
 PL2018/55

Stretávka po päťdesiatich rokoch
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„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov predstavení !!!
Možnosť predpredaja vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!!!

28. 9. 2018 

17:00

PROJEKT 100 2018
MOULINE ROUGE (Mouline Rouge)
Australia/USA • 2001 • 127 min. •
2D • muzikál • české titulky • uvádza ASFK
Príbeh básnika Christiana, ktorý spomína na lásku svojho života. So Satine sa
zoznámi dôsledkom nechcenej zámeny. Z
tohto nevinného stretnutia sa vyvíja niečo,
čo si Satine ako kurtizána nemôže dovoliť.

12

28. 9. 2018

3€

19:00

ŠTVOREC (The Square)
SWE/GER/FRA/DEN • 2017 • 142
min. • 2D • dráma/komédia • české titulky • uvádza FILM EUROPE
Christian je kurátorom švédskeho múzea moderného umenia. Úspešný, atraktívny, rozvedený otec dvoch dcér spĺňa
ideál vzdelaného mestského liberála, ktorý sa snaží citlivo vnímať aktuálne spoločenské problémy.

15

3.,10.,17. a 24. 10. 2018 

4€

Websterovci sú viacgeneračná pavúčia rodina žijúca na najvyššom poschodí
v útulných kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni.

4€
19:00
17:00
17:00

FK: Pieseň mora (Song of the Sea)
IRL/DEN/BLG/LUX/FRN – 2014 –
93 min. – 2D – rozprávka – český
dabing - uvádza ASFK
V bájnej krajine starých Keltov žije na
osamelom majáku otec s dcérou a synom.
Život celej rodiny sa obráti hore nohami…

12

19:00
19:00

FK: Divoké historky
(Relatos salvajes)
ARG/SPN – 2014 – 121 min. – 2D –
čierna komédia– české titulky –
uvádza ASFK
Každému raz rupnú nervy... alebo šesť divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a
drobných i väčších nespravodlivostí či krívd.

12

5. 10. a 10. 10. 2018 
12. 10. 2018 

4€
19:00
17:00

PROJEKT 100
Studená vojna (Zimna wojna)
PL/FR/UK – 2018 – 84 min. – 2D –
dráma – české titulky – uvádza
ASFK

V období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky – speváčky
Zuly a skladateľa Wiktora.

15
12. 10. a 17. 10. 2018 
18. 10. 2018 

4€
19:00
17:00

Siedma pečať
(Det sjunde inseglet)
SWE – 1957 – 96 min. – DVD – dráma –české titulky– uvádza Film

Film je zaradený v zozname „najvýznamnejších filmov“, ktorý vydal Vatikán v roku
1995 na prianie pápeža Jana Pavla II. Nachádza sa v kategórii filmov, ktoré sú významné svojou umeleckou hodnotou.

15

3€

Začiatok
októbra
v Apolle
V októbri sme v kine Apollo pre najmenších
vybrali slovensko-poľskú rozprávku „Websterovci“ – príbehy pavúčej rodiny. Do bájnej
krajiny starých Keltov, tuleních víl a rozprávkových postáv nás prenesie nádherne a tradične animovaná „Pieseň mora“.
PROJEKT 100
V rámci Projektu 100 uvedieme drámu Studená vojna poľského režiséra Pawela Pawlikowskiho, ktorá získala ocenenie Cannes 2018
za najlepšiu réžiu. Vášnivý príbeh lásky odohrávajúci sa pozadí Studenej vojny.
PRE KINOFILOV
Film „Siedma pečať“, režiséra Ingmara Bergmana – príbeh o zmysle života, je zaradený
v zozname „najvýznamnejších filmov“, ktorý vydal Vatikán v roku 1995 na prianie pápeža Jana Pavla II. Nachádza sa v kategórii
filmov, ktoré sú významné svojou umeleckou hodnotou.
FK EURÓPA
Filmový klub Európa uvedie čiernu komédiu „Divoké historky“, šesť divokých historik,
ktorých hrdinovia sa rozhodnú vziať osud do
vlastných rúk.
Aktuálny program nájdete na stránke www.
kultura.lucenec.sk a nezabudnite nás sledovať na Facebooku – Kino Apollo3D. Tešíme
sa na vás v kine Apollo.
Text: Diana Lajzová

17:00

Websterovci
SR, PL – 2017 – 6x12 min. – 2D – 3D
animovaný seriál – originál verzia – uvádza MagicBox

3. 10. 2018 
4. 10. – 5. 10. 2018 
25.10. 2018 

4. 10. 2018 
25. 10. 2018 

4€

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám podpivničenú chatu so záhradkou
v Malej Vsi. Cena 3500 eur (aj na splátky).
0902 657 075
PO/101

SPOMIENKA

Navždy budeš
v našich srdciach,
pretože tam si
stále živý.
•Predám garáž. Miesto: Rúbanisko I, Lučenec
Dňa 24. septembra
(oproti kotolni), nová strecha, odkvapová sústava, montážna jama, elektrika. Cena doho- 2018 uplynulo 100 dní,
ako nás navždy opustil
dou. Informácie: 0948 434 277
PO/98
najlepší manžel, otec, dedo a syn Pavol Mócz.
•Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915 809
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
222
PO/102
spomienku. Smútiaca rodina.
PO/114
•Predám dom vo Veľkej Vsi. 0915 809 222 PO/106
SPOMIENKA
•Predám stôl, stoličky, bicykel, plynový sporák,
Dňa 5. októbra si pritelevízor UHL/52 cm. 0907 615 064 PO/108
pomíname smutné 3. vý•Predám rodinný dom Veľký Lom. 0915 313 127 ročie, keď nás navždy
PO/111

opustil náš milovaný
•Predám dámsky bicykel. 0918 039 577 PO/115 manžel, otec, starý otec
a prastarký Karol Antal.
•Predám písací stôl, 2 kancelárske stoličky, ná- Kto ste ho poznali, vebytok do študentskej izby a dámske korčule nujte mu tichú spomienku. S láskou spomíč. 39 a 40. 0905 274 433.
PO/116
na smútiaca rodina.
PO/112

28. september 2018
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AKADÉMIA VZDELÁVANIA
POZVÁNKA DO BOTANICKEJ ZÁHRADY
NOVOHRAD ponúka
KVČ KVOK organizuje 29. septembra 2018
• 20.9. Jesenný trimester „Cambridge“ anglič- celodenný zájazd do Botanickej záhrady v Kotiny pre deti aj dospelých, ešte sa pridajte šiciach. Bližšie informácie získate u Mirosla• 24.9. Kurz opatrovania, ešte sú voľné miesta va Rácza 0903 756 883 alebo Márie Kuttnerovej 0908 918 624.
• 3.10. NOVINKA! Angličtina pre seniorov
•8.10. Cestovné náhrady na príkladoch z praxe
KNIHY AŽ DOMOV
•12.10. Mzdová účtovníčka v III. a IV. Q. 2018
služba pre občanov so ZŤP
• Príprava na maturitu z angličtiny na úrovni B1
Od
1. októbra 2018 ponúka Novohradská
• Kurzy maďarského, španielskeho, ruskéknižnica
pre občanov mesta Lučenec novú
ho jazyka
službu
bezplatnú
donášku kníh čitateľom
Informácie a kontakt: Lučenec, Partizánska
domov.
Je
určená
všetkým,
ktorí majú radi
17, tel. 0911 936 120, 0902 930 235, kurzy@avknihy,
no
zdravotný
stav
im
nedovoľuje
osobnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk PO/97
ne navštevovať knižnicu.
Službu môžu využívať občania s ťažkým zdraKURZY ANGLIČTINY - ZÁŽITKOVÉ UČENIE
votným postihnutím, starší ľudia s obmedzeUčíme sa na hodine
Akreditovaná medzinárodná jazyková ško- nou mobilitou či dlhodobo chorí. Záujemcola s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od via o donášku by mali byť registrovaní čitatelia
septembra a októbra 2018 v Lučenci nové kur- knižnice s bydliskom v Lučenci. Neregistrozy angličtiny pre všetky vedomostné úrovne, vaní čitatelia vyplnia čitateľskú prihlášku pri
deti, mládež, dospelých a firmy, príprava na prvej donáške. Výmenu prečítaných kníh bude
maturity a štátnice B2/C2. Po ukončení ab- knižnica zabezpečovať raz mesačne, vždy prvý
solventi získajú Európsky licencovaný certifi- štvrtok v mesiaci v čase od 10.00 do 14.00 hod.
Občania so žiadosťou o donášku kníh sa
kát - všeobecná angličtina a Business English
platný v EÚ a USA. Testy, certifikáty a učebný môžu prihlásiť na tel. č. 047/4511933, 4326369,
materiál - zdarma. Učíte sa na hodine (Sedo- email: sluzby@nklc.sk, naucna@nklc.sk beletnova metóda). Lektorka s praxou 33 rokov vo ria@nklc.sk
výučbe angličtiny (garantka jazykového vzdePOZVÁNKA
lávania v SR). NOVINKA: DETSKÁ ANGLICStretnutie rodín s poruchou autistického
KÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov,
výučba ruského jazyka, kórejčina, japončina. spektra a zdravotným znevýhodnením: štvrtok
Info a prihlášky: Dr. Katarína Tóthová, PhD., od 13:00 do 15:00. Spoločenské centrum 3Pé,
tel.: 0907 825 372, levelaj@gmail.com , www. Sokolská 12, 984 01 Lučenec. Bližšie info: Vlasta Piecková Beňová 0908 571 233, Palino Šinlevelaj.sk, FB: Katarína Liščáková
Tóthová, LEVEL jazyková škola.  PO/59 ko 0907169 875.
NOVÉ KNIHY V NOVOHR. KNIŽNICI
BBSK - Novohradská knižnica pozýva návštevníkov k výberu novo nakúpených kníh do
fondu knižnice. Ponúkame vám k výberu bohatý fond beletrie, náučnej, detskej literatúry
všetkých odborov.
Hlavný partner.

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
PO/113

Hokejisti Lučenca na Morave
so štvrtým miestom

Opava (ČR) - Aby naši malí hokejisti z Hockey Clubu Lučenec aspoň na chvíľu zabudli
na školu, tak vycestovali v poslednú prázdninovú sobotu (1. septembra) do Opavy na Morave na náš prvý turnaj v sezóne. O Slezský
pohár k 110. výročí hokeje v Opavě sa športovo pobili hokejové tímy ročníkov narodenia
2010 a mladší z týchto miest: HC Slezan Opava I, HC Slezan Opava II, HC Frýdek Místek I,
HC Frýdek Místek II, HK Nový Jičín, HK Krnov a HC Lučenec.
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
Lučenec - Krnov 6:0, 5:1, góly: Boroš 3, Juraštík 1, Szuma 1, Barcaj 3, Vojtek 1, Kampoš 2
Lučenec - Frýdek Mistek II 8:1, 8:3, góly:
Boroš 2, Juraštík 3, Szuma 1, Barcaj 4, Vojtek
1, Kampoš 5
Lučenec - Opava II 5:4, 1:3, góly: Boroš 2,
Juraštík 1, Szuma 1, Kampoš 2
Lučenec - Nový Jičín 3:6, 4:5, góly: Juraštík
2, Barcaj 1, Szuma 2, Kampoš 2
Lučenec - Frýdek Místek I 1:7, 2:7, góly:
Barcaj 1, Kampoš 2
Lučenec - Opava I 6:3, 5:2, góly: Szuma 3,
Boroš 2, Juraštík 1, Barcaj 2, Kampoš 3

STRELECKÝ A STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Predsedníctvo Združenia klubu priateľov poKONEČNÉ PORADIE:
lície v Lučenci oznamuje svojim členom, že 29.
1. HC Frýdek Místek I, 2. HC Slezan Opava II
septembra organizuje športové podujatia, a to 3. HK Nový Jičín, 4. HC Lučenec, 5. HK Krnov,
strelecký turnaj na strelnici vo Veľkých Drav- 6. HC Frýdek Místek II, 7. HC Slezan Opava I
ciach a stolnotenisový turnaj v priestoroch kluZa HC Lučenec nastúpili: Eduard Khula bu. Záujemcovia o uvedené podujatia sa môžu Lukáš Juraštík, Pravko Barcaj, Teo Boroš, Miprihlásiť priamo na miestach konania s prezen- chal Vojtek, Daniel Gurin, Kamil Szuma, Totáciou o 9:00. Vyhodnotenie športových výsled- máš Kampoš.
kov s predpokladaným začiatkom o 13:30 bude
Ďakujem organizátorovi turnaja za dobre
spojené s posedením pri kapustnici v klube OR zorganizovaný turnaj. Chalani si po letnej prePZ Lučenec, kde pozývame všetkých členov zdru- stávke odniesli ďalšie skúsenosti z konfrontácie
ženia. Bližšie informácie získate na 0915 511 989 s českými tímami a tiež skvelý zážitok z turnaja.
(stolný tenis) a 0915 832 879 (streľby).
Za predvedené výkony a prístup k zápasom si
zaslúžia všetci pochvalu. Moja vďaka patrí aj
VÝLET DO KÚPEĽNÉHO MESTA
rodičom, ktorí im umožnili vycestovať. V LuZväz postihnutých civilizačnými chorobami
čenci sa už začala hokejová sezóna, tak aj vy
v SR, základná organizácia VP-K16 Lučenec
môžete doviesť svoje detičky, vnukov, vnučky
organizuje 6. októbra 2018 (sobota) výlet do
na tréningy a posilniť náš tím.
kúpeľného mesta Podhájska na Dni klobás
NAJBLIŽŠÍ PROGRAM
a tradičných špecialít. Odchod autobusu je
V najbližšej dobe (v priebehu mesiaca) nás
ráno o 6:30 spred budovy Mestského úradu
čaká
turnaj na domácom ľade 30.9.2018, kde
v Lučenci. Odchod späť do Lučenca bude okomaličkých
určite poteší, ak ich prídete povzbudiť.
lo polnoci podľa dohody a počasia.

TURISTICKÁ POZVÁNKA
KST z TJ JAVOR LUČENEC v spolupráci so
ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina organizuje 43. ročník prechodu Cerovou vrchovinou, v sobotu 13. októbra 2018. Odchod autobusu z Lučenca - Rúbanisko II (Kazačok) je
o 7:30; z Námestia republiky (za poštou) o 7:45.
Predpokladaný návrat do Lučenca o 16:00. Informácie a záväzné prihlášky do 8.10.2018:
Jozef Dorniak, 0907 161 575; jozef.dorniak@
gmail.com Partneri podujatia: mesto LučeInformácie získate: Mária Kuttnerová 0908
nec, obec Stará Bašta, obec Šurice. Podujatie
sa koná s finančnou dotáciou mesta Lučenec. 918 624 alebo Július Varga 0948 009 654.

text a foto: Stanislav Vojtek
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Exekutíva kontumovala zápas
MIMEL LUČENEC - ŠK PINEROLA BRATISLAVA 3:0!
Hneď v I. kole VARTA ligy vo
futsale sa stala neuveriteľná vec.
Do Lučenca pricestoval dňa 7. septembra 2018 jeden z ašpirantov
na majstrovský titul ŠK Pinerola
Bratislava, posilnený o štyroch
reprezentantov Slovenska zo
Slovana Bratislava. Po zaujímavom a bojovnom i napínanom zápase domáci Mimel Lučenec podľahol
svojmu súperovi 1:3. No pozorné
oči domácich funkcionárov pri pohľade na štatistiky žltých a červených kariet vicemajstra i zvyšných
tímov z minulého ročníka zaznamenali nesúlad s pravidlami a to
konkrétne u hráča: Peterson Bruno Moura Da Silva. Ten v poslednom zápase bol v žilinskom drese
Makroteam po dvoch žltých kartách a následnej červenej vylúčený. A ten istý hráč (Brazílčan) nastúpil už v sezóne 2018/19 v drese
ŠK Pinerola Bratislava na prvý zápas práve v Lučenci.
text: Ján Šnúrik

FUTBAL TIPOS III. LIGA STRED
23.9.2018
ORAVSKÉ VESELÉ - LUČENEC 3:1 (1:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Beľa, Jankovič, Pipíška, Vilhan - Rác, Trajkovski, Tannhauser (76. Mészáros), Sarvaš (55. Berky)
- Višič, Mazur. Góly: 42. Žilák (z 11m), 70. Pisarčík, 76. Burzík - 86. Višič. ŽK: Šupej - Pipíška, Tannhauser. Rozhodoval: Michal Butora. Divákov: 100.
FIĽAKOVO - KALINOVO 3:0 (3:0)
Góly: 2. L. Knieževič (z 11m), 12. S. Knieževič, 29. Kelemen. ŽK: Tojagič, Cvetkovič,
Rubint, Kniežovič, Strniša - Fehérvári, Kolka, Koták, Strniša, Ľupták, Ferreira. Rozhodoval: Miroslav Holas. Divákov: 700.
OSTATNÉ VÝSLEDKY:
Čadca - Liptovská Štiavnica 2:3, Liptovský
Hrádok - Ružomberok „B“ 1:1, Námestovo Krásno 1:2, Zvolen - Martin 1:2, Rimavská
Sobota - Žarnovica 3:0.
16.9.2018
LUČENEC - KRÁSNO NAD KYS. 1:0 (1:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Beľa, Jankovič,
Pipíška, Sarvaš - Trajkovski, Marek Majkút,

Tannhauser (69. Rác), Berky (65. Vilhan) - Višič, Mazur (80. Mészáros). Gól: 16. Beľa. ŽK:
Marek Majkút. Rozhodoval: Igor Katreniak.
Divákov: 180.
TABUĽKA
1. Fiľakovo
10 7 2 1
2. Ružomberok „B“ 10 6 2 2
3. Rim. Sobota
10 6 2 2
4. Lipt. Hrádok
10 6 1 3
5. Žarnovica
10 5 2 3
6. Zvolen
10 5 2 3
7. Lučenec
10 5 1 4
8. Martin
9 504
9. Kalinovo
10 4 3 3
10. Orav. Veselé
8 413
11. Námestovo
10 3 1 6
12. Poltár
10 3 1 6
13. Lipt. Štiavnica 9 3 0 6
14. Podbrezová „B“ 10 2 2 6
15. Krásno
10 2 0 8
16. Čadca
10 1 2 7

18:8 
23:11 
17:9 
18:10 
19:13 
10:9 
12:16 
16:13 
14:16 
16:16 
11:12 
10:17 
12:20 
14:17 
7:20 
12:22 

BUDÚCI PROGRAM
29.9.2018 o 15:00: Lučenec - Fiľakovo
6.10.2018 o 14:30: Čadca - Lučenec
text: Ján Šnúrik

23
20
20
19
17
17
16
15
15
13
10
10
9
8
6
5

1. KOLO VARTA LIGA FUTSAL 7.9.

Mimel Lučenec - ŠK Pinerola Bratislava 1:3 (1:2) na ihrisku
Mimel Lučenec - ŠK Pinerola
Bratislava 3:0 kontumačne! Po
rozhodnutí Exekutívy SF.
Úradná správa Slovenský futsal
11 - 2018/2019 zo dňa 13. 9. 2018
Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní sa dňa 13.
septembra zaoberala námietkou
klubu MIMEL Lučenec č. 95990
a dospela k záveru, že štart hráča Peterson Bruno Moura Da
Silva (1384544) bol neoprávnený v zmysle článku 47 písmeno
c) SP SF. Exekutíva SF v oblasti športovo-technických konaní
a v súlade s článkom 76 písmeno
f) SP SF stretnutie 1. kola VARTA
Futsal ligy kontumuje v prospech
klubu MIMEL Lučenec a celú vec
z uvedeného dôvodu predkladá na
rokovanie DK SFZ.
NAJBLIŽŠÍ PROGRAM:
28.9.2018 o 19:00:
Mimel Lučenec - Bíli Andeli Trnava

MESTSKÁ LIGA V MALOM FUTBALE
5. KOLO, 23.9.2018
Young Boys - TSV 1995 1:7 (0:4), góly: Kulich - Kováč 3, Kovanič, Kamendy, Rubint,
Slovák. Keram - The Secret 18:5 (7:3), góly:
Šulek 7, Herceg 4, Becáni 4, Husár 2, Prepelica - Vysočan 4, Oračko. OFK Točnica - Hornets 3:3 (1:1), góly: Oláh 2, Burdilák - Rutkaj,
Malček, Berky. ŽK: Paragi. Tuborg - Tantrum 6:0 (2:0), góly: Šupina 4, Čonka, Vikor.
4. KOLO, 16.9.2018
Hornets - Tuborg 10:2 (4:1), TSV 1995 - Hey
Taxi 10:5 (4:2), The Secret - Young Boys 1:17
(0:7), Tantrum - Keram 0:17 (0:7)
1. Keram 		
2. TSV 1995
3. Young Boys
4. Hey Taxi
5. Hornets
6. Točnica
7. Tuborg
8. Tantrum
9. The Secret

5500
3300
5302
4301
5212
4112
4103
4004
4004

62:16 
28:10 
29:14 
25:15 
23:20 
12:14 
11:24 
2:38 
13:54 

10
6
6
6
5
3
2
0
0

6. kolo, 30.9.2018: Hey Taxi - Young Boys
(Keram), TSV 1995 - Keram (Young Boys), The
Secret - Tuborg (OFK Točnica), Tantrum - OFK
Točnica (Tuborg), Hornets - voľno.
text: Marián Šulek

28. september 2018
www.lucenec.sk

Ďalší Američan v tíme,
211 cm vysoký Ethan Jacobs
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Memoriál Janka Šufliarskeho

To, čo vedenie lučeneckého basketbalové
klubu avizovalo, len pred nedávnom splnilo. Uvoľnené miesto na súpiske BKM vyplnil
27-ročný americký pivot Ethan Jacobs (foto).
Nová zámorská posila prišla ako náhrada za
T.J. Bella, klub sa s Američanom rozhodol rozviazať kontrakt ešte na konci augusta. Jacobs
je absolventom univerzity Colgate, v záverečnom roku sa dostal do jedného z All stars tímov
Patriot League. Profesionálnu kariéru štarto- Spoločné foto BKM Lučenec s realizačným tímom.
val v českej najvyššej súťaži, keď sa upísal Bourobili veľmi veľa chýb na to, aby sme stav udrLUČENEC - OBERWART GUNNERS (RAK.)
hemilk Tuři Svitavy. Počas sezóny prestúpil
žali v náš prospech. Záver lepšie zvládli maďar63:69 (7:23, 22:13. 15:11, 19:22)
k orlom z Prostějova. Svojimi parametrami (211
skí hráči. Napriek prehrám si myslím, že v naBKM: Vranješ 20, Agusi 18, Menashe 7, šej hre boli aj svetlé momenty. Snažili sme sa,
cm a 107 kg) by mal zaplniť uvoľnené miesto
v priestore pod košom. Podľa informácií z ve- Griffin a Pipíška po 6, Shelton 3, Dratva 2, bojovali, ale ak chceme vyhrať proti takým tídenia klubu Jacobs na Slovensko pricestuje Kádaši 1, Jackuliak 0.
mom, aké boli na turnaji, musíme hrať konspolu s manželkou Mallory. Vzhľadom na kvacentrovane
celých 40 minút.“
LUČENEC - JÁSZBERÉNYI KSE (MAĎ.)
lity a skúsenosti rodáka z Indiany sa očakáva,
59:69 (12:16, 10:17, 24:21, 13:15)
že v extralige bude lídrom lučeneckého tímu.
KONEČNÉ PORADIE
BKM: Vranješ 30/6, Agusi 18, Menashe 6,
1. miesto Jászberényi KSE
Pipíška 4, Griffin 1, Dratva, Kádaši a Jackuliak 0.
2. miesto BKM Lučenec/Oberwart
LUČENEC - TF BUDAPEŠŤ (MAĎ.)
Gunners/TF Budapešť
72:80 (29:23, 18:18, 10:24!, 15:15)
BKM: Griffin a Vranješ po 20/4, Menashe
Najlepším strelcom sa stal Tihomir Vran19, Shelton 6, Agusi 5, Pipíška 2, Dratva, Jac- ješ (BKM Lučenec) a za najlepšieho hráča bol
kuliak a Kádaši 0.
vyhodnotený a ocenený Coleman Orlando
z maďarského Jászberényi KSE.
Ďalšie turnajové výsledky: Oberwart Gunners
- TF Budapešť 78:85, TF Budapešť - Jászberé4. ROČNÍK MEMORIÁLU
nyi KSE 72:80, Jászberényi KSE - Oberwart
Gunners 92:71.
JANKA ŠUFLIARSKEHO PODPORILI:
mesto Lučenec, Ernstprofil s.r.o. LC, Stavebné Stro-

Prípravné zápasy
23.9.2018
BK SPIŠSKÁ NOVÁ VES - BKM LUČENEC 84:77

BKM: Shelton 24 (11 doskokov), Menashe
16, Agusi 10, Griffin 9, Vranješ 8, Dratva 5,
Kádaši 3, Pipíška 2, Jackuliak 0.
22.9.2018
ISKRA SVIT - BKM LUČENEC 89:83

BKM: Vranješ 26, Shelton 15, Griffin 15,
Pipíška 10, Agusi 10, Dratva 8, Menashe 0,
Kádaši 0.
POZOR ZMENA TERMÍNU ZÁPASU
30.9.2018 (nedeľa) o 18:00, ŠH Arena:
BKM Lučenec - BK Spišská Nová Ves
EXTRALIGA EUROVIA SBL
9.10.2018 o 18:00, ŠH Arena: BKM Lučenec - MBK Rieker Komárno
text: Ján Šnúrik

foto: internet

Simeon Jackuliak (kapitán, BKM Lučenec): je Slovakia s.r.o., Dvor u Moniky LC, Slovexpres - au„V prvom rade by som chcel uznať kvalitu súpe- toslužby LC, EX PRINT LC, 23 FOOD COMPANY s.r.o,
rov. Bola to dobrá previerka pred novou bas- Bagetka Puccino LC, CREATIVE LC, Hey TAXI, B6 Sloketbalovou sezónou. V prvých dvoch stretnu- vakia, KAM RENT s.r.o., IKE s.r.o., TRANSSILV s.r.o.,
tiach sme mali zlý vstup do zápasu, veľmi veľa DISCO CASCO LC, D - Nábytok LC, CPB Pekáreň Sklabiná, Mäso údeniny Bušinčan, M - NOVOMAX - D s.r.o.
síl nás stálo, kým sme sa dotiahli. Potom nám
tie sily v závere zápasov chýbali. V poslednom
zápase sme konečne dobre začali a prvý poltext a foto: Ján Šnúrik
čas vyhrali. No po prestávke sme na palubovke
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Do volieb 3 kandidáti na primátora

POZVÁNKA

VI. ročník RÚBANISKOVEJ VESELICE

V meste centra Novohradu ne- kandidátov, zaregistrovaných pre
býva zvykom, že by o post primá- voľby primátora mesta:
tora prejavili záujem 3 kandidá- 1. Boris Bodnár, Ing., 57 r., výti, ktorí sa objavili až po podaní
sluhový dôchodca, Komuniskandidátnych listín. Kandidátku
tická strana Slovenska
na poslancov mestského zastu- 2. Renáta Endrődyová, JUDr.,
piteľstva podali celkom 84 kan49 r., advokátka, nezávislá
didáti ako nezávislí, za politické
kandidátka
strany alebo koalície. V Lučen- 3. Alexandra Pivková, PhDr.,
ci budeme voliť 21 poslancov v 7
54 r., primátorka, nezávislá
Organizátori z mesta Lučenec
volebných obvodoch.
kandidátka
spoločne s Kvetoslavou DedinZoznam zaregistrovaných kanskou vás pozývajú v sobotu 29.
didátov na pre voľby primátora
Zoznam kandidátov, zaregis- septembra 2018 na VI. ročník
Mesto Lučenec uverejňuje pod- trovaných pre voľby do mestské- Rúbaniskovej veselice (areál pri
ľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 ho zastupiteľstva podľa jednotli- multifunkčnom ihrisku, pri tzv.
Z. z. o podmienkach výkonu vo- vých volebných obvodov nájdete kocke). Program je od 11:00 do
lebného práva a o zmene a dopl- na www.lucenec.sk
17:00 prispôsobený každej venení niektorých zákonov v znekovej kategórii. Na svoje si prítext: Ján Šnúrik
ní neskorších predpisov zoznam
du rodičia s deťmi (súťažné hry),
amatérski športovci, milovníci
folklóru a muziky, spoločenských
Chceme byť zdraví?
tancov. Pre šikovné cukrárky je
POZRIME SA NA SÚVISLOSTI
Herbavita - Vitalita, o.z
a Novohradská knižnica, Lučenec
Vážení spoluobčania, mesto
vás pozýva na prednášku dňa Lučenec, Zbor pre občianske
Mestu Lučenec sa podaril ďalší
4.10.2018 o 16:00 do priestorov záležitosti „Človek-človeku“ pri husársky kúsok. Vďaka úspešnej
náučnej literatúry Novohradskej MsZ v Lučenci zabezpečuje pre spolupráci s Banskobystrickým
knižnice. Prednáška na tému zdra- občanov občianske obrady a sláv- samosprávnym krajom, Slovenvie, zdravé stravovanie, zmeny nosti. Činnosť ZPOZ je rôznoro- skou autobusovou dopravou,
návykov, pitný režim, bielkoviny, dá a všetky služby sú pre obča- Lučenec a.s. a OOCR Turistický
tuky, cukry, vitamíny a minerály nov bezplatné.
Novohrad a Podpoľanie bol povám sprostredkuje Katarína KuPripomínate si vy alebo niekto čas mesiacov júl a august 2018
baliaková. Hosťom bude a o športe z vašej rodiny, priateľov či su- zrealizovaný projekt CYKLOa motivácii vám povie Pavol Ba- sedov významné životné jubile- BUS na trasách: v sobotu Lučeculík. Svojou účasťou môžete zís- um? Členovia ZPOZ a primátorka nec - Látky - Prašivá cez Mýtnu
kať meranie telesnej skladby (svaly, mesta Lučenec Alexandra Pivko- a Lovinobaňu a každú nedeľu na
kosti, hydratáciu, metabolizmus...) vá pravidelne prijímajú v priesto- trase Lučenec - Ábelová.
za zvýhodnenú cenu.
roch radnice spoluobčanov pri

Máte významné
životné jubileum?

text: Daša Filčíková

príležitosti jubileí 75, 80, 85, 90
a viac rokov. Radi by sme osobne
pozdravili vás oslávencov, radi
sa s vami stretneme.

opäť vyhlásená súťaž o Najlepší rúbaniskový koláč, no smútiť
nebudú ani odborníci na hocičo.
Tentokrát je pre domácich kuchárov pripravená súťaž vo Varení kotlíkového HOCIČO (napr.
guľáš, kapustnica, hríbovica, babguľáš, perkelt...).
POZNÁMKA
Organizátori upozorňujú účastníkov Rúbaniskovej veselice, že
toto podujatie sa uskutoční BEZ
POLITICKEJ PROPAGÁCIE!
Počas podujatia bude zhotovovaná foto a video dokumentácia pre propagačné účely mesta
Lučenec.
text: Ján Šnúrik

Cyklobus naberá na číslach

ŠACHOVÝ „SVIATOK“
Mesto Lučenec, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, ZŠ Vajanského LučeAk máte záujem o slávnosť v obnec pozývajú priaznivcov a nadšenradnej
sieni, kontaktujte nás procov šachu na stretnutie so šachovou
sím
na
Mestskom
úrade v Lučenci,
veľmajsterkou Reginou Pokor„Prostredníctvom Mestských noNovohradská
ulica
č. 1, oddelenie,
nou dňa 6. októbra 2018 o 10:00
vín
chcem poďakovať našim partškolstva,
sociálnych
vecí,
kultúry
v radnici, Ul. Dr. Herza. Hlavnýnerom
za úspešné zrealizovanie už
a
športu,
kancelária
číslo
dverí
147.
mi aktérkami budú: Regina Pokorná a Kristína Cabanová. Pozvaní Informácie poskytne tajomníčka štvrtého ročníka projektu Cyklohostia: Alexandra Pivková, Pavol ZPOZ Renáta Libiaková Peržeľo- bus, ktorý prebiehal počas letných
Baculík, Lucka Kapičáková, Ale- vá, tel. číslo 047/4307232, mobil: prázdninových víkendov. Moje poxander Laurenčík, žiaci zo šacho- 0905 614 782, e-mail: renata. ďakovanie patrí všetkým účastnívých krúžkov. Program: Šachová perzelova-libiakova@lucenec.sk. kom - cykloturistom, ktorí využili
našu ponuku. Do budúcnosti by
simultánka, bleskový a tandemový
som očakával skvalitnenie cestšach, šach na slepo. Medzi najväčšie
Ďakujeme.
ných komunikácií, ako aj väčšiu
úspechy Reginy Pokornej je získaný
aktivitu
od starostov. Verím, že
titul Šachová veľmajsterka (WGM).
text: Eva Balážová,
o
rok
bude
ešte väčší záujem a na
predsedníčka ZPOZ v Lučenci
text: Ján Šnúrik
ďalších trasách bude premávať

autobus s väčšou kapacitou,“ povedal viceprimátor mesta Lučenec Pavol Baculík.
Vzhľadom na pozitívne ohlasy na zavedenie Cyklobusu organizátori veria, že aj na budúci
rok sa podarí tento projekt opätovne zrealizovať a že ho využije
ešte väčší počet záujemcov o cykloturistiku a zdravý životný štýl.
„Teší nás, že z roka na rok CYKLOBUS využíva väčší počet záujemcov
o cykloturistiku. V tomto roku sme
v porovnaní s rokom minulým zaznamenali až 33-percentný nárast
záujemcov o prepravu Cyklobusom,
čo sa pozitívne prejavilo aj v jeho
využití. Čo nás však teší o to viac,
je skutočnosť, že o prepravu počas
jeho pravidelnej premávky prejavovali záujem nielen individuálni
cyklisti, ale aj celé rodiny s deťmi,“
prezradila v rámci vyhodnotenia
projektu vedúca útvaru obchodu
a marketingu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. Radka Segečová.
V týchto dňoch už naberá novú
fazónu ďalší projekt. V zime bude
z autobusovej stanice v Lučenci
štartovať Skibus!
text a foto: Ján Šnúrik

28. september 2018
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www.lucenec.sk
KINO
APOLLO

EUROPE
DIRECT LUČENEC

2.10.2018 O 13:30 VERNISÁŽ OBRAZOV LUČENČANOV
Miroslav Hrdlička a Miroslav Oroszi + Program, Kino Apollo
2.10.2018 O 14:00 KÁVIČKA V KINE
Šťastie príde v nedeľu, Kino Apollo
4.10.2018 O 14:00 ROZCVIČME TELO A HLASIVKY
s Gizkou Oňovou, Altánok v mestskom parku*
8.10.2018 O 10:00 VII. REGIONÁLNA PREHLIADKA
seniorských speváckych zborov, Divadlo B. S. Timravy
15.10.2018 O 14:00 ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
beseda s Marcelou Laiferovou + koncert
V RÁMCI PODUJATIA
+ autogramiáda, Kino Apollo

október 2018

MESIAC ÚCTY
K STARŠÍM
Kollárovci
v Lučenci

Dátum: 11.10.2018
Miesto: Kino APOLLO
Čas: 18:00
Vstupné: 15 eur
Dĺžka podujatia: 120 minút

Momentálne jedna z najpopulárnejších hudobných skupín prichádza do Lučenca, aby potešila svojich fanúšikov! Vynikajúca
hudba, fantastická atmosféra
a skvelá zábava! To všetko vás čaká
na stretnutí s kapelou Kollárovci.

Dátum: 8.10.2018 o 19:00
Miesto: Kino APOLLO
Vstupné: 25 eur
Predpredaj: MIC Lučenec,
kino APOLLO,
www.kultura.lucenec.sk

BOOM!BAND Jiřího Dvořáka
Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény
navštívi Slovensko a poteší svojich priaznivcov galakoncertom,
v ktorom odznejú jej najväčšie
hity ! Hoci sú piesne Hany Zagorovej hudobne a žánrovo veľmi
pestré, najtypickejší pre ňu zostáva tzv. beatový šansón. Práve v ňom dokázala najlepšie zužitkovať svoje herecké školenie,
cit pre obsah a jedinečnú atmosféru každej piesne (Tanečnice,
Maluj zas obrázky, Usnul nám,
spí, Kdyby se vrátil čas). K niektorým si navyše písala texty
sama. Hosť: Petr Rezek.

“AKTÍVNI SENIORI V EURÓPE”

18.10.2018 O 14:00 KÁVIČKA V KINE
Dáždnik svätého Petra, Kino Apollo

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

23.10.2018 O 10:00 DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
pre seniorov v rámci festivalu Divadelná jeseň,
Divadlo B. S. Timravy
25.10.2018 O 14:00 KÁVIČKA V KINE
Rodná zem, Kino Apollo
* V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie koná v kine Apollo

Počas podujatia bude zhotovovaná foto-video dokumentácia pre propagačné účely mesta Lučenec.

Vás pozývajú na čítanie a diskusiu

Ľudia píšu Tisovi
...o židovskej otázke
SLOVUTNÝ PÁN PREZIDENT

DISKUSIE S AMERICKOU
VÝSKUMNÍČKOU MADELINE
VADKERTY, KTORÁ SKÚMA
LISTY ADRESOVANÉ DO
PREZIDENTSKEJ KANCELÁRIE
JOZEFA TISA A PÁTRA PO
OSUDOCH ICH PISATEĽOV.

HOSTIA:

IVAN KAMENEC - historik
PETER JUŠČÁK - spisovateľ
a publicista
SOŇA GYARFÁŠOVÁ - novinárka

DISKUSIA O 11:00

– URČENÁ ŠTUDENTOM

11:00 a 17:00

SLOVENSKEJ REPUBLIKY...

DISKUSIA O 17:00

Ulica Dr. Herza 1
Radnica

VSTUP VOĽNÝ

17.10.2018

– URČENÁ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Počas podujatia bude zhotovovaná foto-video dokumentácia pre propagačné účely mesta Lučenec.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná organizácia Lučenec,
MESTO LUČENEC a LUKUS
vás srdečne pozývajú na
benefičný koncert

LÚČE SŔDC
Na koncerte budú 26.10.2018
o 18:00 účinkovať
Terézia Kružliaková - spev
Martin Babjak - spev
Ján Babjak - spev
Daniel Buranovský - klavír
Vstupné:15 €/osoba
www.kultura.lucenec.sk

Miesto: Synagóga Lučenec
Predpredaj vstupeniek:

- MIC Lučenec - Radnica, Ulica Dr. Herza 240/1, Lučenec
- Predajňa Trinásty, Zlatá ulička Lučenec
- Mestské kultúrne stredisko Námestie A. H. Škultétyho 738/4, Veľký Krtíš

Počas podujatia bude zhotovovaná foto-video dokumentácia pre propagačné účely mesta Lučenec.

č.4

PaedDr.

Vojtech Lauko

Stredoškolský pedagóg

V minulom období som ako predseda Športovej a kultúrnej
komisie pri MsZ v Lučenci podporil rekonštrukciu športovej
haly ARENA na Výstavisku, synagógy, mestskej radnice, obnovu
Železničnej ulice, futbal, futsal, basketbal a ďalšie športy v meste.
Budem podporovať cyklotrasy a opravy ciest a chodníkov.
Okrsok č. 14: Pavla Dobšinského, Kollára, Krasku, Robotnícka, Dostojevského,
Tolstého, J. Fándlyho, Martinčeka, S. Chalúpku, Nešpora, Haličská cesta.
Okrsok č. 15: Mateja Bela, Kvetná, L. Novomeského, M. Gorkého, Kukučína,
Jánošíkova, Palackého, Smetanovo námestie, Malinovského, Gagarinova,
J. Alexyho, Študentská, Kukorellilo, K. Supa.
Okrsok č. 17: Rúbanisko I.

Reštaurácia P7 v Lučenci
Kármána 22/a Vás od 8.10.2018
srdečne pozýva na tradičné

HUSACIE HODY

PL2018/38

Váš kandidát na poslanca za hnutie
SME RODINA Boris Kollár

V ponuke:

Peter
Grenda
Povolanie: živnostník
Vzdelanie: vysokoškolské

Váš
Kandidát
na poslanca

č.2

ABY SA TU DOBRE ŽILO!

Vážení spoluobčania!
Po 15-ich rokoch korporátnych
skúseností a narodení dvoch detí
som zacítil potrebu byť v užšom
kontakte so svojou rodinou a profesne som sa osamostatnil. Toto mi
umožnilo lepšie vnímať bežný život
Lučenčanov a zistil som, že moje
pracovné skúsenosti môžu byť pre
občanov tohto mesta prínosom.
Môj profesný život vo finančnej oblasti, ako riaditeľ banky, ma
naučil predovšetkým zodpovedne
hospodáriť so zverenými financiami,
a práve tieto moje schopnosti

ponúkam do služieb občanom
tohto mesta, v ktorom od narodenia žijem a ktoré dôkladne poznám.
Vo voľnom čase sa venujem rodine a športu, a to aj organizačne,
keďže pomáham rozvoju basketbalu v Lučenci.

PL2018/39

HUSACIE STEHNÁ
HUSACIA PEČEŇ
LOKŠE, DUSENÁ KAPUSTA

Rezervácie vopred
na tel. čísle: 047/4321255



Tešíme sa na Vás a želáme DOBRÚ CHUŤ.

KLENOTY ZEME
Navštívte 3. ročník predajnej výstavy minerálov,
skamenelín a výrobkov z drahých kameňov.

19. – 20.
OKTÓBER

Objednávateľ: Ing. Peter Grenda, Ulica železničná, 984 01 Lučenec. Dodávateľ: mesto Lučenec - mestský úrad, Novohradská 1, 98401 Lučenec. IČO: 00316181

Kandidát

Ing.

PL2018/52

VOLEBNÝ
OBVOD č. 4

Objednávateľ: PaedDr. Vojtech Lauko, Fándlyho 10, 984 01 Lučenec. Dodávateľ: mesto Lučenec - mestský úrad, Novohradská 1, 98401 Lučenec. IČO: 00316181
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