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Vstup
do nášho
mesta
dostal nový „kabát“

INVESTORI NÁROČNEJ
STAVBY SI VYDÝCHLI

Po úspešnej realizácii v piatok
Mnohí z nás si pri každoden- vysunuté pracovisko mesta Lunom kolobehu povinností a už aj čenec s priestrannou kancelá- 5. októbra 2018 slávnostne pokrszo zvyku vôbec nevšímajú vstup riou prvého kontaktu uľahčí život tili kľúč, ktorým odovzdali v areáli Továrenskej ulice do užívania
do mesta Lučenec cez mestskú mnohým Opatovčanom.
časť Opatová. Pozostatky starého
„Mesto Lučenec sa dlhodobo snaží celý moderný komplex. Krstnou
a zničeného parkoviska, ktoré v spolu s mladými architektmi riešiť mamou bolo známa speváčka Mominulosti slúžilo dnes neexistu- a modernizovať verejné priestran- nika Bagárová. V krátkych vstujúcej textilke, vystriedal na tomto stvá nielen v centre, ale aj v iných poch sa predstavili: Monika Bagámieste polyfunkčný komplex VIL- častiach nášho mesta. Výsledkom rová & RnB Band, kapela Simply
LAGGIO a MINI KOCKA, obsahu- je investícia a revitalizácia verejné- Family, deti z folklórneho súboru
júci tak dlho očakávanú občiansku ho priestoru Opatová. Po verejných Opatovčatá pri ZŠ s MŠ Bratrícka.
„Dočkali sme sa otvorenia obchodvybavenosť. Prízemný objekt s no- zhromaždeniach sa už výsledok zrevou príjazdovou cestou a parko- alizoval. Po niekoľkých desaťročiach ného domu Villaggio a Mini Kocky.
viskom, potravinami, drogériou, sľubov prinášame obyvateľom ob- Ja sa s vami veľmi teším. Určite si
lekárňou, modernou reštaurá- čiansku vybavenosť a služby, ktoré každý pamätá, ako to niekedy na
ciou s letnou terasou, kaviarňou, potrebujú,“ povedala v rámci otvore- tomto mieste vyzeralo. Po tŕniskaderníctvom, bankomatom aj nia primátorka Alexandra Pivková. tej ceste tu dnes spoločne stojíme
s pokorou a hrdosťou, že sme vytvorili miesto na žitie. Úroveň pomaličky stúpa a je vidieť obrovský
rozdiel, ako to bolo predtým a ako
je to dnes. Som Opatovčan a viem,
o čom rozprávam. Touto cestou by
som sa chcel ako spoluinvestor poďakovať nášmu obchodnému partnerovi M-Market, a.s., Investment
company. Ďakujem projektantovi Petrovi Kúdeľovi z ISO-Projekt,
s.r.o., mestu Lučenec a pani primátorke Alexandre Pivkovej. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí hlasovali za náš projekt a za to,

aby sa tu v Opatovej niečo zmenilo.
Veľké ďakujem patrí všetkým ľuďom, ktorí stáli pri mne. Je to moja
mamka, moja milujúca polovička. V neposlednom rade ďakujem
môjmu otcovi, ktorý bol autorom
tejto myšlienky. Áno, Lacko Bari,
ktorého ste asi všetci poznali.“ povedal konateľ spoločnosti Romantik Fratelli, s.r.o., Martin Bari.
KANCELÁRIA PRVÉHO
KONTAKTU S POKLADŇOU
V novootvorenej kancelárii prvého kontaktu sa už môžu aj imobilní
obyvatelia bez problémov pohybovať pri zisťovaní informácií týkajúcich sa vybavovania žiadostí.
POKRAČOVANIE NA STR. 4
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Primátorka opäť na kontrole
vo volebných obvodoch
V mesiaci september 2018 bola za účasti primátorky mesta Alexandry Pivkovej a ďalších zástupcov MsÚ Lučenec vykonaná obhliadka vo volebnom obvode č. 3. Obhliadka bola zameraná najmä na sídliská vo štvrtiach M. R. Štefánika, Ul. novohradská, Partizánska a pod.

Mesto Lučenec na vyššie uvedených lokalitách a v ich okolí
zabezpečovalo za posledné obdobie rokov 2014 - 2018 nasledovné úpravy:
- Rekonštrukcia spevnených plôch
na Ul. novohradská pred kinom
Apollo, zhotovenie parkovacích
miest, doplnenie osvetlenia a mobiliáru (filmová lavička, premietačka, nápis kino Apollo).
- Rekonštrukcia Ul. železničná
(cesta, chodníky, parkovanie,
osvetlenie a pod.).
- Rekonštrukcia Ul. Jókaiho (cesta, chodníky, parkovanie, osvetlenie a pod.).
- Rekonštrukcia chodníka na Ul.
novohradská v úseku od Ul. M.
Rázusa po lekáreň (pri daňovom úrade).
- Rekonštrukcia časti chodníka na
Ul. novohradská (pri pošte).
- Rekonštrukcia chodníka na Ul.
novohradská pri tzv. čínskom
múre.
- Rekonštrukcia chodníka na Ul.
partizánska (pri škôlke) a pri PJ
Pštros.
- Oprava chodníka vo vnútrobloku Ul. Bernoláka (pri bytovom
dome č. 1 - 7).
- Oprava chodníka spolu so zabezpečením odvodnenia a osadením
pevných zábran – stĺpikov na Zvolenskej ceste.
- Zhotovenie chodníka vo vnútrobloku Ul. mieru 38 – 40 spolu s riešením odvodnenia.
- Participácia na úprave cesty,

zveľadení spevnených plôch a parčíka okolo objektu OC Galéria.
- Za pomoci investora objektu
OC Galéria zhotovenie nových
odstavných plôch vo štvrti Námestia republiky (pri výškových
bytových domoch).
- Vybudovanie parkoviska s prepojovacou komunikáciou a osvetlením vo Štvrti M. R. Štefánika.
- Zhotovenie súvislého asfaltového krytu a odvodnenia na prístupovej komunikácii k bytovému domu na Partizánskej
ceste č. 3-13.
- Pri bytovom dome na Ul. partizánska 3-13 (od objektu Dalkie) – osadenie pevných zábran
a umiestnenie kompostu do poškodeného zeleného pásu.
- Oprava cesty pokládkou súvislého asfaltového krytu na Ul. mieru pri križovatke s Ul. J. Kráľa.
- Opravy výtlkov ciest na Ul. novohradská, M. Rázusa, Námestie
republiky a iné.
- Participácia na súvislej oprave krytu vozovky Zvolenskej
cesty, železničného priecestia,
železničnej vlečky a vyznačenia
vodorovného dopravného značenia (parkovacie miesta, radenie
v križovatke) na Ul. partizánska.
- Participácia mesta na rekonštrukcii ŽSR stanice a okolitých plôch.
- Participácia mesta na riešení
zdevastovanej ubytovne na Ul.
Svätoplukova.
-Participácia mesta na výstavbe
obchodného centra OC Galéria.

- Rozšírenie parkovacích miest
vo vnútrobloku Ul. novohradská a Ul. partizánska.
- Zhotovenie bezbariérových priechodov pre chodcov na Ul. novohradská, M. Rázusa, kpt. Nálepku.
- Rekonštrukcia prameňa artézskych studní na Ul. Nejedlého.
- Na rohu bytového domu vchodu č.1 (pri MŠ) - doasfaltovanie
poškodeného chodníka a úprava plochy, kde parkujú vozidlá,
štrkodrvou.
- Oprava poškodeného chodníka
z betónových kociek vo Štvrti M.
R. Štefánika pri MŠ.
- Oprava chodníka na Ul. zvolenská pred križovatkou s Ul. mieru
a za kruhovou križovatkou.
- Námestie republiky na vnútroblokovej ceste cca oproti vchodu
č. 12 - oprava prepadnutej dažďovej vpuste a odstránenie poškodeného rozhlasového stĺpa.
- Vyspravovanie trhlín (novou technológiou tmelenia) na Ul. Bernoláka a Dukelských hrdinov.
- Čistenie upchatých dažďových
vpustí - napr. na Ul. Štúrova,
Dukelských hrdinov, Zlatá ulička, Jókaiho, Novohradská, M.
Rázusa, M. R. Štefánika a pod.
- Úprava vzrastlej zelene (stromy,
kríky a pod. ) napr.:
•Ul. kpt. Nálepku – zveľadenie
parčíka pri ŽSR stanici,
•Ul. novohradská (vnútroblok) –
zveľadenie priestoru + výsadba
drevín,
•Námestie republiky – komplexná úprava zelene a dosypávanie
kompostu,
•orezávanie kríkov a úprava
vzrastlej zelene pri bytových
domoch na Ul. Erenburgova,
Ul. Kuzmányho, M. R. Štefánika, Rádayho,
•orezávanie stromov na Ul. M.
Rázusa, Hviezdoslavova, Majakovského, Čajkovského, Železničná, Novohradská a pod.
- Výsadba stromov pri ceste I/75
Námestie republiky, Ul. T. G.
Masaryka.
- Výsadba kvetín do betónových
kvetináčov na Ul. novohradská,
Námestie republiky, T. G. Masaryka, Železničná, Jókaiho, Zlatá
ulička a pod.
- Umiestnenie a rozšírenie kvetinovej výzdoby (surfínie) na
stĺpoch osvetlenia – napr. Námestie republiky, T. G. Masaryka,

Novohradská, J. Kármána, Železničná, Jókaiho, Zvolenská
cesta, M. Rázusa, Partizánska.
- Výsadba kvetinových záhonov –
kruhový objazd pri Tescu, pri ŽSR
stanici, na Ul. novohradská, Námestie republiky a pod.
- Za objektom administratívnej
budovy nemocnice (verejná zelená plocha) – úprava vzrastlej
zelene (stromy) a umiestnenie
betónového odpadkového koša
pri chodníku.
- Zabezpečenie opráv zvislého dopravného značenia a dopĺňanie
nového - napr.: križovatka K.
Banšela, Čajkovského, Osloboditeľov, štvrť K. Banšela, Moyzesa, Dukelských hrdinov a pod.
- Vyhradzovanie parkovacích
miest pre vozidlá taxislužby
na Ul. kpt. Nálepku.
- Vyhradzovanie parkovacích miest
pre osoby pohybovo postihnuté
v predmetnom obvode.
- Dopĺňanie nového a obnova starého vodorovného dopravného
značenia (napr. kruhový objazd
pri ŽSR stanici, Ul. novohradská pred križovatkou s Ul. mieru, M. Rázusa a pod.).
- Rekonštrukcia a dopĺňanie detských prvkov na detskom ihrisku
na Námestí republiky spolu s riešením dopadových plôch.
- Osadenie zvlhčovacieho zariadenia spolu s kvetináčmi na Námestí republiky.
- Osadenie elektronickej informačnej tabule na Námestí republiky.
- Oprava lavičiek (napr. na Námestí republiky, T. G. Masaryka, vnútroblok Erenburgova).
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ĎALEJ V PREDMETNÝCH
OBVODOCH V TOMTO
ČASE ZABEZPEČUJEME,
RESP. PLÁNUJEME:
- Realizácia projektu obnovy detského ihriska vo Štvrti M. R. Štefánika (pri divadle) spolu s riešením osvetlenia.
- Realizácia zhotoveného projektu centrálneho detského ihriska
vo vnútrobloku Ul. novohradská
(neďaleko MŠ na zelenej ploche)
a odstraňovanie starých poškodených detských prvkov - všetko po dohode a výstupoch z domových schôdzí.
- Príprava k realizácii stavby podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
vnútroblokovej cesty, chodníkov,
odvodnenia a parkovacích plôch
vo Štvrti M. R. Štefánika 16 – 21.
- Príprava k realizácii stavby podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu

Okrem vykonaných prác a činností boli počas obhliadky zistené nasledovné nedostatky, požiadavky obyvateľov a prijaté
opatrenia na zveľadenie kontrolovaných lokalít:
- Odvoz objemného odpadu z lokality Ul. novohradská č. 10.
- Ostrihanie živého plota na Ul.
M. Rázusa.
- Upraviť zelený pás pri budove
AS stanice.
- Ul. kpt. Nálepku - odstrániť starý
betónový prvok z chodníka, osadiť
kvetináč neďaleko pohostinstva.
- Vyzvať Slovenskú autobusovú dopravu Lučenec, a.s. na zvýšenie
intervalu dočisťovania AS stanice.
V prípade ďalších podnetov a návrhov informujte poslancov svojho volebného obvodu.

Za „čínskym múrom“

vybudujú 75 parkovacích miest
Mesto Lučenec pokračuje v realizácii ďalších rekonštrukcií ciest
a chodníkov v našom 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 o stavebných úpravách
vnútroblokovej cesty, parkovísk za „čínskym múrom“ s riešením
chodníka v meste Lučenec. Riešené územie pozostáva z vnútroareálovej komunikácie a odstavných spevnených plôch.
S NOVÝM OSVETLENÍM
CESTIČKA PRE PEŠÍCH
Pôvodná konštrukcia telesa komunikácie s krytom z asfalového
betónu je nesúvislá, nedostatočne
vyspádovaná a technicky v nevyhovujúcom stave. Nevyhnutná je
jej oprava zfrézovaním pôvodného krytu a nanesením novej krycej
vrstvy z asfaltového betónu. Odstavné státia sú počtom nepostačujúce, čo si vyžiada ich úpravu
s dobudovaním na celkový počet
75 ks, s novým krytom z betónovej zámkovej dlažby.
Rekonštruovaná časť komunikácie bude po úprave jednosmerná, o šírke jazdného pruhu
3,5m s jednostranným spádom,
s krytom z asfaltobetónu, o celkovej riešenej dĺžke po svojej osi
259,0 m. Súčasťou komunikácie
bude po ľavej strane cestička pre
peších oddelená od jazdného pruhu iba VDZ vodiacou čiarou V4.
Odvodnenie rekonštruovaných
spevnených plôch bude prostredníctvom existujúcich a doplnených
uličných vpustov s napojením na
jestvujúcu kanalizáciu. Súčasne dôjde k prečisteniu odpadovej vody kontaminovanej ropnými látkami cez integrované ORL
v nových vpustoch v mieste okolo
navrhovaných parkovísk.
Pre osvetlenie parkoviska, a
komunikácie budú v ich tesnej
blízkosti nainštalované stĺpy
verejného osvetlenia do výšky 8m
nad definitívnou úrovňou terénu
v rovnomerných rozostupoch.
POZOR NA ZMENU
ORGANIZÁCIE DOPRAVY!

text: Róbert Ladoš
foto: Ján Šnúrik

Jedná sa o celkovú riešenú spevnenú plochu 2768,3 m2, ktorá v
sebe zahŕňa cestičku pre chodcov a komunikáciu s odstavnými

Ul. M
.

Rázu
sa

Ul. Novohradsk
á

vnútroblokovej cesty, chodníkov, odvodnenia a parkovacích
plôch za tzv. čínskym múrom
- Príprava projektovej dokumentácie na revitalizáciu tzv. Predstaničného námestia na Ul. kpt.
Nálepku spolu s prepojením Ul.
Lermontova.
- Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ul.
novohradská (cesta, chodníky,
osvetlenie).
- Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ul.
mieru (cesta, chodníky, osvetlenie).
- Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie parkoviska pri bytovom dome Ul. partizánska č. 3 - 13.
- Opraviť ďalšie výtlky podľa potreby.
- Zhotovenie odvodnenia v 1. vnútrobloku Ul. Štúrova.
- Pokračovať v zhotovení prestrešených kontajnerových stanovíšť
s uzamykaním v meste (napr. Ul.
novohradská, M. Rázusa č. 3444, Erenburgova č. 22-28 a pod.).
- Realizácia polopodzemných
kontajnerových stojísk (pilotný projekt) pri bytovom dome
Ul. novohradská č. 10.
- Pokračovať v orezávkach topoľov v stredovom páse na Ul.
novohradská.

čínsky múr

- Oprava poškodeného oplotenia
v križovatke Zvolenská cesta - Ul.
Bernolákova.
- Zabezpečovanie nových svetelných bodov - Ul. Novohradská pri kine Apollo, križovatka
M. Rázusa x Ul. novohradská
(pri daňovom úrade), vnútroblok Kuzmányho, Partizánska
cesta 3 - 13, vnútroblok M. Rázusa a pod.
- Zhotovovanie nových prekrytých
uzamykateľných kontajnerových
stanovíšť v meste - v rámci predmetného obvodu napr. na Námestí republiky č. 2, Ul. mieru (vnútrobolok), Štvrť M. R. Štefánika,
Ul. partizánska, Ľ. Štúra a pod.
- Rekonštrukcia kontajnerových
stanovíšť vo vnútrobloku Ul.
Kuzmányho.
- Zhotovenie náterov oceľových
konštrukcií – napr. kontajnerové stanovištia vo vnútrobloku Ul.
mierová (pri radových garážach).
- Výmena poškodených odpadkových košov a dopĺňanie za nové
na Ul. železničná, Dr. Vodu, Ul.
novohradská a pod.
- Zvýšenie cyklu vývozov separovaných zložiek odpadu a objemného odpadu.
- Dopĺňanie novej vianočnej výzdoby na Námestí republiky (3D
snehuliak a pod.).

MŠ partizánska

www.lucenec.sk

Námes
tie rep
ubliky

kolmými státiami. Smerové a
výškové vedenie je prispôsobené
existujúcej komunikácii. Predmetom úprav je aj zmena organizácie
dopravy, kde dôjde k zjednosmerneniu vnútroblokovej komunikácie
v smere od križovatky z Ul. partizánska - vnútroblok po križovatku z Námestia republiky.

zdroj: Sprievodná správa stavby
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Vstup do nášho mesta
dostal nový "kabát"

Mestská tržnica sa dočká investícií
EŠTE V JÚNI 2016 SCHVÁLILA VLÁDA SR NA SVOJOM VÝJAZDOVOM ROKOVANÍ
V NAŠOM MESTE AKČNÝ PLÁNU ROZVOJA OKRESU LUČENEC. NIEKTORÉ Z NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ SA TÝKAJÚ SAMOTNÉHO MESTA LUČENEC A JEDNA ZO
SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ BOLA URČENÁ AJ MESTSKEJ TRŽNICI V RÁMCI PODPORY
REGIONÁLNYCH PRODUKTOV.

Zamestnankyňa kancelárie pomôže pri
kontrole správnosti po vecnej a formálnej
stránke, pomôže aj s radami pri vybavovaní žiadostí a vyplňovaní tlačív.
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU TRŽNICE
„Myslím si, že po dlhé roky sme spoločne koPo jej obdržaní by mala byť použitá na vymunikovali s obyvateľmi tejto mestskej časti.
pracovanie projektovej dokumentácie rekonChceli mať tak ako v iných sídliskových časštrukcie objektu tržnice, vrátane prípadnej obtiach všetky dostupné služby. Myšlienka sa
novy mostného telesa, na ktorom je budova
veľmi rýchlo rodila, no realizácia bola ťažumiestnená. Finančné prostriedky budú ďašia. Dnes som rada, že sme mohli okrem oblej poskytnuté aj na potrebné vypracovanie
chodných priestorov otvoriť aj našu kancelástatických posudkov. Časť dotácie, vo výške
riu prvého kontaktu, v ktorej si Opatovčania
45 000 €, je schválená na výdavky spojené
vedia nájsť všetky služby, napríklad pri vybas kompletnou výmenou rozvodov vody, vyvovaní žiadostí, ako je to na mestskom úrade,“
kurovania a na opravu strechy, resp. výmedodala Alexandra Pivková.
nu strešných svetlíkov, ktoré sú v zlom stave
a do tržnice cez ne zateká. Predpokladaná realizácia zámeru rekonštrukcie mestskej tržnice je koniec roka 2018 a rok 2019.

Občania v kancelárii prvého kontaktu budú
môcť uhradiť daň z nehnuteľností, daň za psa,
poplatky za komunálny odpad, ako aj ďalšie
správne poplatky počas stanovených úradných hodín kancelárie prvého kontaktu, a to
aj bezhotovostnou platbou. Kancelária prvého kontaktu okrem vydávania žiadostí, formulárov a poradenstva bude vydávať aj sáčky
pre psičkárov. V kancelárii prvého kontaktu bude v stanovených úradných hodinách
a podľa potrieb občanov pôsobiť aj mestská
polícia, ktorá bude prijímať podnety, pripomienky, návrhy občanov v rámci preventívnej a poradenskej činnosti.

priestranstva pred tržnicou a odstránenie prístrešku v dezolátnom stave, rekonštrukcia verejného osvetlenia na budove tržnice, rekonštrukcia priľahlých komunikácií a chodníkov,
opravy strechy, striešok výťahových šácht, nevyhnutná výmena niekoľkých strešných svetlíkov a osvetlenia reklamnej tabule, výmena
osvetlenia vnútorného trhoviska, kompletná
výmena zabezpečovacieho systému a inštalácia kamerového systému, montáž elektronických bezpečnostných zámkov na WC pre verejnosť, výmena hlavných vchodových dverí
na budove, postupná výmena okien na prevádzkach za plastové, kompletná rekonštrukcia kotolne tržnice – výmena kotlov, čerpadiel,
bojlera na ohrev TÚV a systému odvetrávania,
generálna
oprava systému núdzového osvetNA NÁKLADNEJŠIE REKONŠTRUKCIE
lenia, kompletná výmena zariadení na hasenie
BY PRIVÍTALI VLÁDNU DOTÁCIU
požiarov, ozvučenia vnútorného (požiarneho)
Ako uviedol Tomáš Belko, konateľ spoloč- rozhlasu a mnohé iné drobné opatrenia, ktoré
nosti Mestská tržnica Lučenec s.r.o., ktorá prispievajú k funkčnosti zariadenia a predlžoobjekt spravuje, v roku 2011 prebral budovu vaní jeho životnosti, ako napr. nátery a pod.
v žalostnom technickom stave. Postupne bolo Dotáciu od Úradu vlády SR by však konateľ
z vlastných zdrojov tržnice, ale hlavne za vý- privítal, keďže by tržnici umožnila zrealizodatnej podpory mesta Lučenec realizovaných vať nákladnejšie rekonštrukcie, na ktoré domnožstvo nevyhnutných opráv, opatrení a po- teraz nebol dostatok finančných prostriedkov.
zitívnych zmien. Za všetky spomenieme napr.
vybudovanie krytého smetného stanovišťa,
text a foto: Ján Šnúrik
kompletná výmena smetných nádob a zavedenie zberu BRO od predajcov, rekonštrukcia

Na Adyho ulici už osadili štyri
polopodzemné kontajnery (PPK)
V areáli Adyho ulice č. 5 už 10. októbra 2018
zapustili do hĺbky 1,60 m prvé štyri PPK, ktoré budú okrem komunálneho odpadu prijímať
papier, plasty a sklo. Ich umiestnenia boli spoločne vytipované podľa požiadaviek obyvateľov, prístupnosti inžinierskych sietí a lokalít
s pravidelnou znečistenosťou.

Stránkové hodiny kancelárie prvého kontaktu Lučenec časť Opatová (Ulica továrenská) sú stanovené nasledovne:
UTOROK 8:00 - 12:00
Práce na budovaní stanovišťa sa už realizu12:30 - 15:30
jú aj na Novohradskej ulici č. 10 a v nasleduŠTVRTOK 8:00 - 12:00
júci týždeň budú zvyšné PPK umiestnené na
12:30 - 15:30
Rúbanisku III/2 a Rúbanisku I/14. V Lučenci tak pribudne na 4 stanovištiach 18 kusov
ŠTVRTOK 13:30 - 15:30 - služby prevencie/
5000 a 3000-litrových kontajnerov.
verejný poriadok Mestská polícia Lučenec
text: Ján Šnúrik
foto: Peter Kollár, Ján Šnúrik

text a foto: Ján Šnúrik
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Lučenec ako komunita Okrem novej komunikácie
a chodníkov pribudne
priateľská deťom
65 odstavných státí
a mladým ľuďom

text: redakcia

Investor, mesto Lučenec, oznamuje
obyvateľom Štvrte M. R. Štefánika, že
po vyhotovení projektovej dokumentácie
z druhej polovice roku 2017 a po udelení
stavebného povolenia pristupuje k realizácii rekonštrukcie vnútroblokovej cesty,
parkovísk, chodníka pozdĺž bytového
domu č. 16 - 21. Riešené územie pozostáva z miestnej komunikácie, priľahlého chodníka s prístupovými chodníkmi
k jednotlivým blokom BD a odstavných
spevnených plôch.

PRE NEVYHOVUJÚCI STAV NUTNÁ REKONŠTRUKCIA

Kresťanskodemokratické hnutie
oznamuje, že vzhľadom na rozvoj,
ktorý cítime v meste Lučenec, budeme podporovať na funkciu primátorky mesta v komunálnych voľbách
2018 Alexandru Pivkovú.
KDH verí a má informácie, že aj iné
politické strany a osobnosti mesta
Lučenec podporujú túto kandidátku.
Našou podporou chceme podporiť
ďalší rozvoj mesta a veríme, že kontinuita doterajšej práce primátorky
a poslancov, ktorí prispeli k rozvoju
manažmentu mesta a osobností
zapojených priamo do rozvojových
projektov, je najlepším riešením pre
naše mesto Lučenec.
PL2018/67

Pôvodná konštrukcia telesa komunikácie s
Ladislav Banský,
krytom z asfalového betónu je nesúvislá, nepredseda mestského klubu KDH
dostatočne vyspádovaná a technicky v nevyhovujúcom stave. Nevyhnutná je jej oprava
Rekonštruovaná časť komunikácie Štvrť M.
frézovaním pôvodného krytu a nanesením R. Štefánika v meste Lučenec je obojsmerná,
novej krycej vrstvy z asfaltového betónu. Od- priemernej šírky 6,0 m s obojstranným spástavné státia sú počtom nepostačujúce, čo si dom, s krytom z asfaltobetónu, o celkovej
vyžiada ich dobudovanie v celkovom počte 65 riešenej dĺžke po svojej osi 231,30 m.
ks, pozdĺž pravostranného okraja komunikácie a spolu s rekonštruovaným ľavostranným
Pracovne a tiež z hľadiska postupnosti
chodníkom sa na ne zrealizuje kryt z betóno- vo výstavbe je delená na tri vetvy:
vej zámkovej dlažby.

- 21

• Vetva A - I. etapa: km 0,000 00-0,068 00
(križovatka, komunikácia, odstavné parkovacie plochy a chodníky)
• Vetva B - II. etapa: km 0,068 00-0,135 50
(komunikácia, odstavné parkovacie plochy a chodníky)
• Vetva C - III. etapa: km 0,135 50-0,231 30
(komunikácia, odstavné parkovacie plochy a chodníky)

BYTOVÝ DOM Č.16

NEMOCNICA

Občianske druženie YOUNG FOLKS LC
spolu so zástupcami mesta Lučenec absolvovali prvé školenie pre koordinátorov komunít
priateľských deťom a mladým ľuďom. Spolu
s mestami Zvolen a Nové Zámky je Lučenec na
základe memoranda o spolupráci zapojený do
pilotného programu v rámci Slovenska, zameraného na mapovanie potrieb detí a mladých a
hľadanie metód ako systematicky zlepšovať
podmienky pre rozvoj detí a mladých.
„Je veľmi dobré, že na úrovni jednotlivých samospráv sa vyformovali také partnerstvá, ktoré
môžu ďalej spolupracovať na zlepšovaní kvality života detí a mladých ľudí. My v Lučenci sa
chceme najmä učiť od skúsenejších samospráv
v oblasti mapovania požiadaviek detí a mladých. Zároveň prezentujeme naše aktivity
a príklady, kde sa darí zlepšovať podmienky pre
rešpektovanie a rozvoj detí a mladých v našom
meste. Chceme, aby bol Lučenec aj mesto pre
mladých a aby sa tu cítili rešpektovaní,“ hovorí
Ivan Siláči, koordinátor projektu za Lučenec.
V prvej fáze projektu, v priebehu mesiacov
október a november budú oslovení jednotliví kľúčoví partneri, ktorí už dnes s mládežou
aktívne pracujú, prípadne sami sú deťmi alebo mladými. Títo budú mať možnosť zúčastniť
sa na workshope v dňoch 22. – 23. novembra, ktorí budú viesť pracovníci Nadácie pre
deti Slovenska, ktorá je zároveň hlavným
organizátorom projektu. „Následne absolvujú moderované diskusie a rozhovory o tom, čo
potrebujeme zlepšiť v práci s mládežou na úrovni samosprávy, aké máme silné stránky a čím
môžeme byť príkladom pre ostatné zapojené
mestá,“ dodal Ivan Siláči. Druhá fáza projektu je zameraná na sieťovanie týchto partnerov
a vytvorenie funkčnej platformy. V závere
projektu sa budú spolupodieľať na vytvorení
stratégie, ako urobiť z Lučenca mesto priateľské k deťom a mladým ľuďom.
Ak máte záujem o zapojenie sa do projektu,
prípadne poznáte výborné aktivity, ktoré už
dnes zlepšujú podmienky pre deti a mladých
ľudí v našom meste, neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese: lucenecpremladych@
gmail.com.
Aktivity sú realizované v rámci projektu
„Zvyšovanie informovanosti a participácie
občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni“ a sumou 206 453,02 Eur sú
podporené Ministerstvom vnútra SR v rámci
operačného programu „Efektívna verejná
správa“ z Európskeho sociálneho fondu.

Alexandra Pivková - kandidátka
na primátorku mesta Lučenec

Objednávateľ: Ladislav Banský, Novomeského 28, 984 03 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181
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MŠ M. R.
ŠTEFÁNIKA

UL DR. HERZA

Odvodnenie rekonštruovaných spevnených plôch bude prostredníctvom existujúcich a doplnených uličných vpustí s napojením na jestvujúcu kanalizáciu. Súčasne
dôjde k prečisteniu odpadovej vody kontaminovanej ropnými látkami cez integrované
ORL v nových vpustoch v mieste navrhovaných parkovísk.
Pre osvetlenie parkoviska bude v jeho
blízkosti obojstranne nainštalovaný nový
stĺp verejného osvetlenia do výšky 4m nad
definitívnou úrovňou terénu.
Termín dokončenia stavby je december
2018.

zdroj: Sprievodná správa ekonštrukcie

6 | spravodajstvo
Európsky deň
jazykov 2018

Z iniciatívy Rady Európy si od roku 2001
dňa 26. septembra v mnohých krajinách
Európy ľudia pripomínajú Európsky deň
jazykov. Cieľom tohto európskeho dňa je
upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie medzikultúrneho povedomia, podpora kultúrnej a jazykovej rozmanitosti
Európy, ktorú treba zachovávať, chrániť a
zveľaďovať. Obchodná akadémia v Lučenci v
spolupráci s Informačným centrom Europe
Direct Lučenec zorganizovali 20. septembra
2018 pre študentov školy interaktívnu hodinu zameranú na prezentáciu tohto významného dňa. Okrem vedomostného kvízu o jazykoch si mohli študenti v skupinách zmerať
znalosti aj vo vyplňovaní jazykovej krížovky.
Skupiny žiakov, ktorí sa umiestnili na 1. - 3.
mieste získali upomienkové predmety Europe Direct Lučenec. Ďakujeme Obchodnej
akadémii v Lučenci a tiež učiteľke Miroslave
Ružinskej za spoluprácu pri realizácii zaujímavého podujatia.
text: Michaela Hrnčiarová
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Druhá výzva k predkladaniu
žiadostí o udelenie značky
Dňom 11.10.2018 vyhlásilo združenie
právnických osôb Región Neogradiensis
už druhú výzvu k predkladaniu žiadostí o
udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“. Celé znenie výzvy a dokumenty
potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej
stránke www.produktnovohrad.sk
Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na
kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 19.11.2018.
O značku sa môžu uchádzať remeselníci,
ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo
s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú
pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).
Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky
zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:
• remeselné (drevo a kameň, keramika,
sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka,
koža, iné....)
• potraviny a poľnohospodárske produkty
(pekárenské, cukrárenské, mliekarenské,
mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné...)
• prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby,
lesné ovocie, med, čaje, iné ...)
Podpísané žiadosti o pridelenie značky
vrátane všetkých relevantných príloh sa
predkladajú v kancelárii Región Neogradiensis, z. p. o., Ulica novohradská č.1, 984
01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej
forme v 1 vyhotovení.
Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné
zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o., Ulica novohradská č. 1,

984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné
uviesť aj text: Výzva č. 2/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD – žiadosť“.
Výberová komisia bude zasadať v týždni
od 26.11.2018 do 30.11.2018. Maximálne
do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok (certifikačná komisia menovaná predsedníčkou združenia
Región Neogradiensis z .p. o. má 7 stálych
členov a 2 externých členov - odborníkov,
podľa zamerania aktuálnej výzvy).
Tešíme sa na záujemcov!
text: Henrieta Čemanová

Tradičné stretnutie
s občanmi
Poslanci MsZ Pavol Baculík, Slavomír
Olšiak spoločne s primátorkou Alexandrou
Pivkovou, 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

VOLEBNÝ OKRSOK 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.
POZVÁNKA NA JESENNÚ PRECHÁDZKU
Petőfiho, Dr. Herza, Dr. Vodu, Jókaiho, M. J.
Mesto Lučenec, OZ Novohrad a OZ PhoeLermontova, M. Rázusa(nepárne čísla od 1
nix Lutetia vás pozývajú 27. októbra v čase od
do 53 a párne čísla od 2 do32), Sládkovičova,
10:00 do 13:00 na jesennú prechádzku po boŠt. Moyzesa, T. G. Masaryka, V. V. Majakovjiskách Bitky pri Lučenci. Na prechádzke bude
ského, Z. Nejedlého, Železničná. Stretnutie
priaznivcov turistiky a histórie sprevádzať autor
knihy Jozef Klinda. Trasa: Malá Ves - Zvonica 17.10. o 17:00 - Monikin dvor.
(oproti Rúr Gasu), Opatovský cintorín, Huňadyho
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8:
stanovište, Jiskrove stanovište, bojisko pri
Nám. Kubínyiho, Hviezdoslavova, K.
Tretej bitke, močiare – jazerá (približne 6 km). Banšella, Osloboditeľov, P. Rádayho, L.
V prípade nepriaznivého počasia sa trasa začína Svobodu (nepárne čísla od 1 do 5 a párne
v krčme Malá Ves. Organizátor podujatí na čísla od 2 do 10), J. Bottu. Stretnutie 18.10.
podporu zdravého života chce pozvať všetkých o 17:00 - Kalinovčan.
na túto netradičnú akciu, najmä tých, ktorí sa
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 26 MALÁ VES:
počas roka zúčastňovali na turistických akciách.
Hlavná, Jasná, Mesačná, Nábrežná, Pod"Na stretnutí by sme chceli vyhodnotiť všetky
kaštieľom,
Sadová, Slnečná, Tichá, Úzka,
podujatia a zároveň očakávame aj vaše návrhy
Zámocká.
Stretnutie
19.10.2018 o 17:00 do plánu na budúci rok," povedal viceprimátor
bývalá
rešt.
Stop
Bar,
Malá Ves.
P. Baculík. Na záver bude malé občerstvenie,
beseda s autorom a predaj knihy.
text: Monika Nagyová

text: Ján Šnúrik
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DIVADELNÁ JESEŇ 2018
LUČENEC

13. 11. 2018 o 19:00
kino Apollo, vstupné: 15 eur

Peter Marcin prichádza do Lučenca so zájazdovou verziou najpopulárnejšej a najúspešnejšej slovenskej TalkShow. Môžete sa tešiť
na skvelú LIVE atmosféru, pútavé rozhovory, zábavné príhody a
scénky, pesničky, či interakcie s
divákmi! Hosťami v lučeneckom
kine Apollo budú herečka Viki Ráková, herec Marek Fašiang, heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková. A možno prídu aj „František
a Ildikó“ či „Malý Mirko“.
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, www.kultura.lucenec.sk

Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera. Jedna z najúspešnejších
slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených
výkonov prichádza na naše pódium! Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab
a Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu piatich indivíduí uzavretých v jednej
miestnosti v spoločnosti jedného
revolvera. Inscenácia Na koho to
slovo padne pôvodne vznikla ako
ročníková práca na Vysokej škole
múzických umení pred dvadsiatimi rokmi.
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, www.kultura.lucenec.sk

LIVE TALK SHOW PETRA MARCINA

OKTÓBER 2018

16. 10. 2018
17:00 Novohradské múzeum
a galéria Lučenec - vernisáž
výstavy Fenomén Bednárik.
22. 10. 2018
9:00 Panáčik a bábika divadelné predstavenie pre najmenšie deti.
10:00 Divadlo BST Lučenec
- Divadlo a deti (divadelné
workshopy pre deti z DDS).
14:00 Šantenie v uliciach mesta - pozvánka na program
Divadelnej jesene.
15:00 Otvorenie pri Divadle
BST a program na námestí.
23. 10. 2018
10:00 Divadlo BST Lučenec DS Timrava Lučenec - O.
Záhradník: Zurabája/alebo Epitaf pre živého
Vstupné: pre seniorov zdarma.

NA KOHO TO
SLOVO PADNE
25.11.2018 o 19:00,
kino Apollo, vstupné: 17 eur

NESKORO VEČER

ZUZANA SMATANOVÁ
ECHO TOUR
27.11.2018 o 19:00,
kino Apollo, vstupné 14.90 eur
Zuzana Smatanová, ako stálica
popovej scény, vyráža pri príležitosti 15 rokov pôsobenia na hudobnej scéne na dlhoočakávanné turné po slovenských mestách.
Speváčka, textárka, gitaristka a
skladateľka s nezameniteľným rukopisom okrem najväčších hitov
predstaví aj piesne z nového albumu spolu s pilotným singlom
„Horou“. Nenechajte si ujsť turné
multiplatinovej speváčky Zuzany Smatanovej. Dĺžka podujatia:
120 minút.
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, 13TY Zlatá ulička, www.
kultura.lucenec.sk, www.ticketportal.sk

Poďakovanie za zbierku
Začiatok školského roka je pre každého žiaka a rodiča výnimočným.
Sú však ľudia, ktorí vnímajú začiatok školského roka ako problém kvôli
zvýšeným výdavkom, ktoré zaťažia ich rodinný rozpočet.
Mnohí si takúto situáciu nevedia ani predstaviť, no mali by sme sa snažiť pomôcť týmto ľudom. Mesto Lučenec v mesiaci september vyhlásilo
zbierku školských pomôcok. Do zbierky sa zapojili mnohí jednotlivci
mesta a aj ZŠ, Haličská 7. Nazbierali sa predovšetkým školské tašky,
peračníky, farbičky, zošity, ale aj temperové a vodové farby. Všetky
školské pomôcky boli rozdané deťom sociálne slabších rodín. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a podelili sa s ľuďmi v núdzi.
text: Monika Nagyová

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

Darujte
vianočný
strom
Pri zabezpečení vianočnej výzdoby v našom meste aj v tomto roku radi prijmeme vianočný
strom, ktorý bude osadený na
obvyklom mieste. Bližšie info na
tel.: 43 07 214 alebo e-mailom:
jarmila.simanova@lucenec.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.

LÚČE SŔDC
POZVÁNKA NA VÝSTAVU

MYSTERIUM
FIDEI
Mesto Lučenec, Mestské múzeum Lučenec, Krajský pamiatkový
úrad Banská Bystrica, pracovisko
Lučenec vás pozývajú na výstavu
MYSTERIUM FIDEI do výstavnej sály radnice, Ul. Dr. Herza.
Výstava potrvá do 20. októbra
2018. Vstup je voľný.

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.
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19. a 24. 10. 2018  19:00

TOMAN

www.kultura.lucenec.sk
„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.!

17. 10. 2018 
24. 10. 2018 

17:00
17:00

Websterovci

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

	

4€

25.10. 2018 17:00

FK: Pieseň mora
(Song of the Sea)

IRL/DEN/BLG/LUX/FRN – 2014
– 93 min. – 2D – rozprávka – český dabing - uvádza ASFK



4€

25. 10. 2018 

19:00

FK: Divoké historky
(Relatos salvajes)

ARG/SPN – 2014 – 121 min. – 2D
– čierna komédia– české titulky
– uvádza ASFK



4€

12. 10. 2018 
PROJEKT 100

17:00

PL/FR/UK – 2018 – 84 min. – 2D
– dráma – české titulky – uvádza ASFK



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

19:00
17:00

Siedma pečať

(Det sjunde inseglet)

SWE – 1957 – 96 min. – DVD
– dráma – české titulky– uvádza Film



3€

18. 10. 2018 
19:00
19. 10. 2018 
17:00
FK: Zmluva s vrahom

(I Hired a Cintract Killer)

FIN/SWE/GER/FRA/UK/SRN –
1990 – 79 min. – 2D – dráma/komédia – české titulky – uvádza ASFK



5€



26. 10. 2018 

17:00

Kino Fest Anča: 25 rokov
Slovenskej animácie
SR – 76 min. – animovaný– slovenský dabing/bez dialógov – uvádza Anča o. z.



26. 10. 2018 

1€
19:00

PROJEKT 100
The Rocky horror picture show (the rocky horror picture show)
UK/USA – 1975 –100 min. – 2D –
hororový muzikál – české titulky – uvádza ASFK

4€

4€

PROJEKT 100
V rámci Projektu 100 uvedieme hororový muzikál „The Rocky Horror Picture Show“
Paródia na béčkové horory v
sprievode rokovej hudby. Čo by
tak asi mohlo dopadnúť zle? 26.10.
o 19:00.
PRE KINOFILOV
Film od Ingmara Bergmana môžete vidieť aj v Lučenci. Čiernonobiely film „Siedma pečať (1957) “
o rytierovi Blockovi, vracajúcom
sa domov do Švédska z križiackej
výpravy, ktorého navštívi smrť a
oznámi mu, že jeho dni sú zrátané. A tak sa dohodnú na šachovej
partii. 12.10. o 19:00.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám podpivničenú chatu so
záhradkou v Malej Vsi. Cena
3500 eur (aj na splátky).
0902 657 075
PO/119
• Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci.
0915 809 222
PO/102
• Predám dom vo Veľkej Vsi.
0915 809 222
PO/106
• Predám rodinný dom Veľký Lom.
0915 313 127
PO/111
• Predám dámsky bicykel.
0918 039 577
PO/115
SPOMIENKA
D ň a 7. o k tóbra 2018 uplynul rok, kedy náš
otec, brat, krstný otec, strýko,
rodina Jászai
Imrich nás navždy v 94-rokoch opustil. S láskou
spomína smútiaca rodina. PO/118

FK EURÓPA
Filmový klub Európa uvedie
„KÁVA V KINE“
čiernu komédiu „Zmluva s vra18. 10. 2018 
14:00 hom“ , film fínskeho režiséra Aki AKADÉMIA VZDELÁVANIA
NOVOHRAD ponúka
Kaurismakiho, ktorého humor
Dáždnik sv. Petra
•
NOVINKA!
Angličtina pre seťaží predovšetkým z klišé klasicHUN/ČS – 1958 – 94 min.- DVD
niorov,
ešte
4
voľné miesta
– komédia – originálna verzia – kých gangsterských filmov a osu•
Nemčina
pre
opatrovateľky,
všedových romancí. 18.10 o 19:00 v
uvádza ASFK Vstup voľný
obecná
nemčina
kine Apollo.
• Príprava na maturitu z anglič25. 10. 2018 
14:00
tiny na úrovni B1
Rodná zem
• Kurzy maďarského, španielskeho,
ČS – 1953 – 103 min. – DVD - muruského jazyka
zikál/komédia – originálna verzia
• Obsluha počítača pre začiatočníkov v každom veku
– uvádza ASFKVstup voľný
Informácie a kontakt: Lučenec,
Partizánska 17, tel. 0911 936 120,
0902 930 235, kurzy@avnovohrad.
sk, jan.belko@avnovohrad.sk
KINO FEST ANČA:
PO/97
25 rokov slovenskej animácie
Pri príležitosti MedzinárodnéSTRETNUTIE JUBILANTOV
ho dňa audiovizuálneho dedičstva
Mestská organizácia Jednoty dô(27.10) sme do kina priniesli baV mene rozpočtovej organizácie
chodcov v Lučenci organizuje pri
líček, ktorý obsahuje výber najLUKUS, Mestského múzea Lučepríležitosti Mesiaca úcty k starvýznamnejších krátkometrážnych
nec a mesta Lučenec vás srdečne
ším 24. októbra 2018 (streda)
animovaných titulov, ktoré vznikli
pozývame na čítanie a diskusiu
o 15:00 stretnutie JUBILANTOV
na Slovensku od vzniku samostats Madeline Vadkerty na tému:
so vstupným v SOŠ hotelových
nej SR v roku 1993 až po súčasslužieb a dopravy na Zvolenskej
„Ľudia píšu Tisovi...“, nosť. Hráme 26.10. o 17:00.
ceste č. 83 v Lučenci. Tešíme sa
Pre najmenších každú stredu o
na vašu účasť.
17:00 „Websterovci“.
ktoré sa bude konať 17. októbra
POZVÁNKA
o 17:00 v priestoroch radnice na
KÁVA V KINE:
Stretnutie rodín s poruchou auUl. Dr. Herza 240/1 v Lučenci. Ve18.10 o 14:00 Dáždnik sv. Petra
tistického
spektra a zdravotným
rejnosť je vítaná aj v čase vyhra25.10 o 14:00 Rodná zem
znevýhodnením: štvrtok od 13:00
denom pre školy o 11.00 hodine.
Viac informácií nájdete v príAktuálny program nájdete na do 15:00. Spoločenské centrum
lohe, na www.lukus.sk alebo na stránke www.kultura.lucenec.sk 3Pé, Sokolská 12, 984 01 Lučenašom Facebooku. Tešíme sa na A nezabudnite nás sledovať na Fa- nec. Bližšie info: Vlasta Pieckovašu návštevu.
cebooku - Kino Apollo 3D. Teší- vá Beňová 0908 571 233, Palino
Šinko 0907 169 875.
me sa na vás v kine Apollo.


Pozvánka
na čítanie
4 € a diskusiu...

Studená vojna
(Zimna wojna)

ČR/SR– 2018 – 145 min. – 2D – historická dráma– originálna verzia – uvádza Forum film

Októbrové
pokračovanie

12. október 2018
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www.lucenec.sk
VÝROČNÁ SCHÔDZA
MESTO LUČENEC VYHLASUJE v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003
Spoločnosť psoriatikov a atoZ. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
pikov SR - Klub Lučenec pozýa o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.
va všetkých členov na výročnú
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výbeschôdzu pri príležitosti Svetorové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky: Základnej
vého dňa psoriázy, ako aj Mesiaškoly s materskou školou, Ul. bratrícka 355/19, Lučenec
ca úcty k starším. Zároveň po- (neplnoorganizovaná ZŠ s roč. 1.- 4., so špeciálnymi triedami pre
zývame jubilantov, ktorí tento žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami - autizmus a materrok oslávili svoje životné jubile- skou školou) s predpokladaným nástupom od 15. 12. 2018
um. Stretnutie sa uskutoční 26.
ZOZNAM POŽADOVANÝCH
POŽADOVANÉ
októbra 2018 o 15:00 v budove
DOKLADOV:
PREDPOKLADY:
Okresného úradu v Lučenci (za1.
žiadosť o účasť vo výberovom
Uchádzač musí spĺňať predposadačka na 2. poschodí).
konaní,
klady na výkon pedagogickej čin2.
overené
kópie dokladov o splnenosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho
VÝLET – TISZAÚJVÁROS
ní
kvalifikačných
predpokladov,
Zväz postihnutých civilizačný- pedagogického zamestnanca pod3.
overená
kópia
dokladu
o absolmi chorobami v SR – ZO VP-K16 ľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009
vovaní
1.
atestácie
(1.
kvalifikaLučenec vás pozývajú v sobotu 20. Z. z. o pedagogických zamestnančnej skúšky alebo jej náhrady),
októbra 2018 na výlet do kúpeľ- coch a odborných zamestnancoch
4.
doklad o preukázaní bezúhona o zmene a doplnení niektorých
ného mesta Tiszaújváros.
nosti
– výpis z registra trestov
Odchod z Lučenca je v ten istý zákonov:
nie
starší
ako tri mesiace,
deň o 6:30. Odchod späť z Tisza- - kvalifikačné predpoklady - vy5.
potvrdenie
o dĺžke výkonu pesokoškolské vzdelanie druhého
újvárosu je o 17:00. Prihlásiť sa
dagogickej
činnosti,
stupňa v požadovanom študijmôžete u Márie Kuttnerovej: 0908
nom odbore podľa vyhlášky MŠ 6. profesijný životopis,
918 624 alebo u Júliusa Vargu:
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 7. písomný návrh koncepcie roz0948 009 654.
voja základnej školy s materskou
ustanovujú kvalifikačné predpoškolou,
klady a osobitné kvalifikačné poPOHYBOVÁ AKTIVITA
žiadavky pre jednotlivé kategó- 8. preukázanie zdravotnej (teLiga proti reumatizmu SR –
lesnej a duševnej) spôsobilosti,
rie pedagogických zamestnancov
miestna pobočka Lučenec pri prí9.
písomný súhlas uchádzača k
a odborných zamestnancov,
ležitosti Dňa reumatikov a reumapoužitiu
osobných údajov pre
- dosiahnutie kariérového stupňa
tológov usporiada 16. októbra 2018
potreby
výberového
konania.
„pedagogický zamestnanec s prpohybovú aktivitu v mestskom
vou atestáciou“,
parku. Zraz účastníkov je pred
Miesto predkladania žiados- najmenej päť rokov výkonu pevchodom do parku o 10:00. Týmtí
o
účasť vo výberovom konaní:
dagogickej činnosti,
to pozývame všetkých členov uveMesto
Lučenec, Mestský
- bezúhonnosť,
deného združenia. Všetci členovia,
úrad,
Ul.
novohradská
č.1, 984
- zdravotná spôsobilosť,
ktorí majú pridelené palice pre
01
Lučenec
- ovládanie štátneho jazyka.
Nordic walking si ich prinesú so
INÉ PREDPOKLADY:
sebou, ako aj tričká z predošlých
Termín ukončenia prijíma- znalosť školskej legislatívy a probročníkov Behu reumatikov. Záronia
žiadostí: do 29.10.2018 do
lematiky riadenia školy,
veň vás žiadame si priniesť misky
12.00
hod. - poštou alebo osob- znalosť v oblasti pracovno-práva lyžicu! Program stretnutia: Voľne
do
kancelárie
prvého kontaknych a ekonomických vzťahov,
né prechádzky v areáli parku. Intu
MsÚ
v
Lučenci.
- osobnostné a morálne
formácia o dianí v LPRe SR. TešíZalepenú obálku s požadovapredpoklady.
me sa na spoločný zážitok.
nými dokladmi označte nápisom :

Poďakovanie za pomoc

Mesto Lučenec prostredníctvom Mestských novín ďakuje všetkým
partnerom či sponzorom, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh Európskeho týždňa mobility a športu, ktorý sa v Lučenci uskutočnil 21. septembra na Námestí republiky a 23. septembra 2018 v Bielej Labuti:
Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s., Europe Direct Lučenec, materským, základným a stredným školám, mestskej a štátnej
polícii, dobrovoľným hasičom mesta Lučenec, občianskym združeniam, športovým klubom, CVČ Magnet Lučenec, Milanovi Šuľanovi,
Pavlovi Ďurkove Teatro, Miroslavovi Kalinčiakovi Bicykle Kšport, Jozefovi Kramecovi, reštaurácii Biela Labuť, Oxygen Cafe, O2 Lučenec,
OMV a neposlednom rade ambasádorovi podujatí Petrovi Káčerovi.
text: Ján Šnúrik

Zdravé jedlá

v školských bufetoch

Zdravé stravovanie má svoje
špecifiká a začína už od raného
detstva, pretože má vplyv na psychický a fyzický vývoj detí. Dodáva telu potrebné minerály a prísun energie.
Žiaci základných a stredných
škôl siahajú v školských bufetoch
pravidelne na jedlá, ktoré im chutia bez ohľadu na to, či je to zdravé alebo nie. Zdravé prostredie
na školách je dôležitým prvkom
pri riešení otázky nadhmotnosti
a obezi-ty u detí a mladých ľudí.
Z týchto dôvodov by sa pozornosť
mala zamerať na to, aby jedlá, poskytované v rámci školského stravovania, spĺňali kritériá kladené
na vyváženú výživu. Podľa návrhu
zákona sa majú v bufetoch a automatoch umiestnených v školách
(vrátane materských, základných
a stredných škôl) a v školských zariadeniach predávať najmä zdravé
jedlá a zdravé nápoje, ako sú ovocie a zelenina v čerstvom stave, celozrnné a cereálne výrobky, mlieko a mliečne výrobky so zníženým
obsahom tuku a nápoje a prírodné
šťavy bez konzervačných prípravkov a so zníženým obsahom cukru.
Okrem toho zákon zakazuje predaj
zdravotne nevyhovujúcich doplnkových jedál s obsahom alkoholu,
kofeínu alebo chinínu, energetických nápojov a tabakové výrobky.
Podľa týchto pokynov sa snažia v čo najvyššej miere fungovať
aj prevádzkovatelia bufetov v základných škola mesta Lučenec. Zástupca z ich radov sa nám vyjadril,
že sa snaží deťom v škole ponúkať
čo najviac sortimentu patriaceho
„VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa
medzi tzv. zdravé jedlo. ZabezpeZákladnej školy s materskou školou,
čuje široký výber pekárenských
Ul. bratrícka 355/19, Lučenec
výrobkov a druhov čerstvého ovo– NEOTVÁRAŤ“
cia. K dodržiavaniu zásad zdravého stravovania prispievajú aj praTermín a miesto výberového
videlné kontroly školských bufetov
konania oznámi výberová komizo strany hygieny.
sia prihláseným uchádzačom najRegulovanie ponúkaných drumenej 7 dní pred termínom jeho
hov tovaru v školských bufetoch
konania.
nie je len vecou škôl a školských
zariadení, ale aj vecou rodičov,
V Lučenci dňa 2.10.2018.
ktorí v prvom rade zodpovedajú
			
za zdravú výživu svojich detí.
text: Alexandra Pivková,
v. r. primátorka mesta Lučenec

text: Monika Nagyová

10 | šport
Fantastickí hráči, fantastickí
diváci, fantastická organizácia

Po vyrovnanom priebehu
rozhodla posledná štvrtina
Tohtoročným nováčikom Slovenskej basketbalovej ligy je BKM
Lučenec. Ten sa vracia na ligovú mapu po ročnej prestávke, ktorá priniesla hladký triumf v prvej lige. Teraz však stojí pred zverencami trénera Rudolfa Juga oveľa náročnejšia výzva - konfrontovať sa s oveľa silnejšími súpermi a vybojovať si miesto v play off.
Príprava „Novohradčanov“ priniesla tri víťazstvá a šesť prehier. V
prvom majstrovskom zápase však Lučenčania nestačili na medailistu z posledného ročníka, s ktorým prehrali rozdielom 12 bodov.

Je dobojované. Na futsalový
trón ôsmej kvalifikačnej prestížnej skupiny Ligy majstrov
vo futsale, ktorá sa odohrala v
lučeneckej športovej hale Arena, sa zaslúžene posadili hráči litovského FK Vytis Kaunas,
ktorí skupinou prešli bez zaváhania. Tým si vlastne vybojovali postup medzi najlepšiu šestnástku európskych futsalových
tímov. Oči pre plač naopak mali
domáci hráči Mimel Lučenec.
Jedna tesná prehra o jeden gól
napokon rozhodla o tom, že tím
Maroša Berkyho skončil na druhom mieste. Čo však môže Lučenčanov tešiť, je fakt, že najlepším strelcom tejto skupiny sa so
6 gólmi stal nestarnúci kapitán
Attila Fehérvári.
A. NAXCIVAN - MIMEL LUČENEC

2:5 (2:2)
Mimel: Oberman, Mikuš (Klema) - Fehérvári, Ferreira, Brunovský, Ricardo, Petík, Kočiš, Greško,
Kuhadjík, Hricov. Tréner: Maroš
Berky. Góly: 5. Chovdarov, 6. Ismajlov - 18., 34. a 36. Fehérvári,
17. a 31. Greško. Divákov: 940.
MIMEL LUČENEC - FK V. KAUNAS

BKM LUČENEC - MBK KOMÁRNO
BUDÚCI PROGRAM
13.10.2018: Levice - BKM Lu59:71
Postupový tím FK Vytis Kaunas
(14:20, 21:18, 15:16, 9:17) čenec (sobota)
získal v skupine 9 bodov.
17.10.2018 o 18:00: BKM LuBKM: Vranješ 19/6, Griffin 11,
čenec
- Inter Bratislava (streda)
Shelton
9,
Pipíška
7/1,
Agusi
5
MIMEL LUČENEC - VALLETTA FC
20.10.2018: Prievidza - BKM
(Jacobs 6/1, Dratva 2, Jackuliak a
4:3 (1:1)
Menashe 0). Tréner: Rudolf Jugo. Lučenec (sobota)
Mimel: Oberman (Mikuš, Kle24.10.2018 o 18:00: BKM LuMBK: Miloševič 14/2, Hunter
ma) - Fehérvári, Steinwandter,
13/1, O‘Reilly 13/1, Delič 12, Good- čenec - Spišská Nová Ves (streda)
Ferreira, Sobral, Luciano, Petík,
man 10 (Jankovič 4, Stojanov 3/1,
Kočiš, Brunovský, Greško, KuhajBKM Lučenec v tejto sezóHlivák 2). Tréner: András Vavra.
dík, Hricov. Tréner: Marián BerTH: 11/3 - 15/12. Fauly: 19 - 14. Troj- ne podporujú: mesto Lučenec,
ky. Góly: 18. a 33. Fehérvári, 31.
ky: 8 - 5. Rozhodovali: Šarišský, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné
Steinwandter, 35. Kuhajdík - 16.
Brziak, Doušek. Diváci: 810. stroje Slovakia s.r.o., Slovexpres
Elamari, 27. Gomez, 40. Musu.
autoslužby s.r.o., Bagetka PucciŽK: Kuhajdík, Luciano - Gomez.
Braňo Pipíška (hráč, Lučenec): no, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia
Divákov: 970.
„V koncovke rozhodli skúsenosti Ko- s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o.,
POVEDALI PO ZÁPASE
márna. Spravili sme nejaké zbytočné Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHEMarián Berky (tréner, Mimel fauly, mali sme zbrklé strely a rýchlo RE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX
Lučenec): „Ja som hral Ligu majstrov sme rozohrávali útok, keď bolo ako- PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Auveľakrát ako hráč, ale vždy v zahra- tak vyrovnané. Komárno to využilo, tosport Silágyi s.r.o., BALEX Cenničí. Čo sa mi nepodarilo ako hráčo- hráči premieňali spod koša, šestky trum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS,
vi, to som dokázal ako tréner. Také- po fauloch a zaslúžene vyhrali. Ne- Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA
to niečo sa už nemusí nikdy dostať začali sme zle, diváci nás hnali do- Reštaurácia, 23FOOD COMPANY
do Lučenca. Chýbal nám ako nová- predu. Škoda poslednej štvrtiny.“
s. r. o., DISCO CASKO, Brokeria a.s.
čikovi povestný krôčik k postupu medzi 16 najlepších tímov Európy, ale
3. KOLO VARTA FUTSAL LIGA, 28.9.2018
pre nás je najväčšia odmena to, čo
ukázali fantastickí diváci. Pre nich
MIMEL LUČENEC - BÍLÍ
robíme futsal a pre nich sa oplatí
ANDELI TRNAVA 11:1 (4:1)
pracovať ďalej.“
Mimel: Oberman, Klema, Mikuš
Attila Fehérvári (najlepší stre– Brunovský, Fehervári, Kuhajdík,
lec LM, Mimel Lučenec): „NemáKočiš, Greško, Kulich, Mazur, Peme sa za čo hanbiť. Urobili sme
NEÚPLNÁ TABUĽKA
tik, A. Hricov, Steinwandter, Sobveľkú reklamu futsalu, Lučencu
1. Makro Žilina
3 2 1 0 13:6  7
ral. Tréner: Maroš Berky. Góly:
aj Slovensku a hlavne sme kaž3., 15., 15. Brunovský, 8. Fehérvá- 2. MIBA B. Byst. 4 2 1 1 19:19 7
dý hrací deň mali plnú halu, a to
ri, 24. Kočiš, 24. a 40. Greško, 28.
3. Mimel Lučenec 2 2 0 0 16:1  6
vo futsale hocikde nevidíte. DiváMazur, 37. Kulich, 40. Petik, 40.
kov nám závideli aj naši súperi.“
4. Pinerola BA
3 2 0 1 17:9  6
A. Hricov - 16. Brestovanský. ŽK:

2:3 (1:2)
Mimel: Oberman (Klema, MiĎalšie výsledky v skupine: Val- Gajdács, Brestovanský. Rozhodokuš) - Fehérvári, Steinwandter, letta FC - Araz Naxcivan 1:1 (0:1), vali: Mário Belavý, Peter Molnár.
Ferreira, Sobral, Luciano, Petík, FK Vytis - Valletta FC 5:0 (2:0), Divákov: 500.
Kočiš, Brunovský, Greško, Kuha- Araz Naxcivan - FK Vytis 0:1 (0:0).
dík, Hricov. Tréner: Maroš Berky.
BUDÚCI PROGRAM
ZÁVEREČNÁ TABUĽKA
Góly: 14. Steinwandter (PK), 39.
12.10.2018 o 19:00:
Fehérvári (PK) - 18. Guesinho Ge- 1. FK Vytis (postup) 3 3 0 0 9:2  9
Mimel Lučenec - Wild Boys BA
2. Mimel Lučenec 3 2 0 1 11:8  6
nigle, 19. Isaac, 23. Rafa. ČK: 18.
20.10.2018 o 20:00:
3 0 1 2 3:7  1
Steinwandter, 28. Da Silva Lucia- 3. Araz Naxcivan
ŠK Makroteam Žilina - Mimel
4.
Valletta
FC
3 0 1 2 4:10  1
no (obaja Lučenec). Divákov: 940.
Lučenec

5. Wild Boys BA

3 2 0 1 8:3  6

6. MŠK Žilina

3 1 1 1 12:15 4

7. Barabéri BA

3 0 1 2 8:15  1

8. FT Levice

2 0 0 2 0:8  0

9. BA Trnava

3 0 0 3 4:21 0

stranu pripravil: Ján Šnúrik
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III: FUTBALOVÁ LIGA TIPOS STRED

III: FUTBALOVÁ LIGA TIPOS STRED

MESTSKÁ LIGA V MALOM FUTBALE

29.9.2018

6.10.2018

7. KOLO, 7.10.2018

ČADCA - LUČENEC 1:0 (1:0)
TUBORG - TSV 1995 1:8 (1:1)
MŠK Novohrad: Grujičič - Beľa (78. Keszi),
Góly: Marek Čonka - Patrik Kováč 5, AnJankovič, Vilhan, Sarvaš - Rác (69. Majkút), drej Pipíška 2, Peter Csaba.
Trajkovski, Tannhauser, Berky (70. MéOFK TOČNICA - THE SECRET 6:2 (3:0)
száros), Mazur - Višič. Tréner: Csaba Tóth.
Góly: Mário Čeman 2, Marián Strunga,
Gól: 2. M. Jarabica. ŽK: 15. Sarvaš, 31. PlieZdenek Oláh, Július Burdilák, Michal Čeman
šovský, 88. Práznovský. Rozhodoval: Mar- Matej Botoš 2.
tin Kuteľ. Divákov: 100
KERAM - HEY TAXI 4:3 (2:0)
Góly: Rudolf Becáni 2, Roman Prepelica,
Lazar Jankovič (obranca, Lučenec):
Maroš
Varga - Ondrej Lehocký, Martin Rác,
„Škoda, do zápasu sme nastúpili bez vykarLukáš
Juríček.
ŽK: Maroš Varga.
tovaného stopéra Andreja Pipíšku, ktorý nám

Stefan Kneževič takto po zápase poslal
k zemi krajana Lazara Jankoviča.

podľa mňa veľmi chýbal. Už v úvode zápasu sme
inkasovali hlúpy a zbytočný gól. Neskôr sme
síce mali viac loptu na kopačkách, no nedokázali sme využiť ani jednu vypracovanú šancu.
V 70. minúte nepremenil Stefan Višič tutovku.
Mne sa zdalo, akoby sme boli všetci unavení.
V závere sme prešli na iný herný systém s tromi
obrancami, no vyrovnať sa nám už nepodarilo.
Nevadí, ideme ďalej. V sobotu sa chystáme na
derby zápas s Rimavskou Sobotou. Verím svojim spoluhráčom a zápas zvládneme za tri body,
aby sme sa v tabuľke posunuli vyššie.“

LUČENEC - FIĽAKOVO 1:0 (1:0)
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankovič,
Pipíška, Sarvaš - Berky, Rác, Trajkovsky, Tannhauser, Mazur - Višič. Tréner: Csaba Tóth.
TABUĽKA
FTC: Tojagič - Cvetkovič, Telek, Kovanič,
1. Ružomberok „B“ 12 8 2 2
32:12 
26
Rubint, L. Knieževič, Urbančok (46. Kurun2. Rim. Sobota 12 8 2 2
21:9 
26
ci), Hrančiar (86. Fajd), S. Kneževič, Strniša,
3. Fiľakovo
12 8 2 2
20:10 
26
Kelemen. Tréner: János Vízteleki.Gól: 30.
4. L. Hrádok
12 7 2 3
22:13 
23
Višič (PK) Žlté karty: Pipíška Sarvaš - Toja5. Zvolen
12 6 3 3
12:10 
21
gič, Hrnčiar, Kelemen, Fajd. Červená karta:
6.
Lučenec
12
6
1
5
13:17

19
Stefan Kneževič (udretie súpera do tváre ru7. Žarnovica
12 5 3 4
20:15 
18
kou nadmernou silou, mimo súboja o loptu
8. Oravské Veselé 11 5 3 3
19:17 
18
po skončení stretnutia pri schádzaní z hra9. Martin
12 5 1 6
20:20 
16
cej plochy). Rozhodoval: Jakub Fáber. Divákov: 1150.
10. Kalinovo
12 4 4 4
14:17 
16
Csaba Tóth (tréner, Lučenec):
11. Poltár
12 4 1 7
14:22 
13
„Presne takto by sa mal hrať derby zápas.
12. Námestovo
12 3 3 6
12:13 
12
Zaplnené tribúny, férové povzbudzovanie na
13. Podbrezová „B“ 12 2 3 7
15:24 
9
oboch stranách. Myslím, že sme boli na ten14. Čadca 	
12 2 3 7
13:22 
9
to zápas lepšie pripravení ako súper. Chlapci
15. L. Štiavnica
11 3 0 8
13:25 
9
splnili naše predzápasové pokyny. Nevedel by
16. Krásno n/K
12 2 1 9
9:23 
7
som dnes vymenovať najlepšieho hráča. Všetci hrali dobre. Myslím si, že brankár Grujičič
PRIEBEŽNÉ PORADIE STRELCOV:
mal svoj deň, podržal nás. Aj ostatní hrali na
jednotku. Gratulujem mojim chlapcom, gra- • 9 gólov Milan Vajagič (Martin),
tulujem súperovi a ďakujem divákom za prí- • 8 gólov Stefan Višič (Lučenec),
Marek Bobček (Ružomberok „B“)
jemnú atmosféru.“
• 7 gólov Lazar Knieževič (Fiľakovo).
Lazar Knieževič (hráč, Fiľakovo):
„Nebol to pre nás dobrý zápas. Hrali sme na
hrboľatom teréne, ale nevýhodu mali oba tímy.
BUDÚCI PROGRAM
Náš súper nebol až taký silný, no mal som pre13.10.2018 o 14:30:
meniť pokutový kop. Nedal som, škoda. NaoLUČENEC - RIMAVSKÁ SOBOTA.
pak, potom sme z pokutového kopu inkasovali.
20.10.2018 o 14:00:
Mali sme šance, no ostali nevyužité. Brankár
ZVOLEN
- LUČENEC.
Lučenca Grujičič bol najlepším hráčom zápasu.“
text a foto: Ján Šnúrik

text: Ján Šnúrik

HORNETS - TANTRUM 5:3 (3:2)
Góly: Milan Adamík 2, Viktor Kováč, Peter
Rutkaj, Ondrej Berky - Jaroslav Gembický 2,
Štefan Kamenský. ŽK: Milan Adamík - Dušan
Vojtek. ČK: Dušan Vojtek po druhej žltej.
Young Boys - voľno.
6. KOLO, 30.9.2018
HEY TAXI - YOUNG BOYS 3:2 (2:2)
Góly: Daniel Melich 3 - Filip Kubík, Tomáš
Gombala.
TSV 1995 - KERAM 3:1 (1:0)
Góly: Ivan Slovák 2, Andrej Kamendy - Rudolf Becáni.
THE SECRET - TUBORG 5:8 (1:3)
Góly: Martin Vysočan 4, Adam Kezsi - Marek
Čonka 4, Patrik Šípoš 2, Filip Darányi 2.
TANTRUM - OFK TOČNICA 2:11 (1:3)
Góly: Róbert Vég 2 - Andrej Kamenský 4,
Mário Čeman 3, Patrik Sivok, Marián Strunga, Július Burdilák, Zdenek Oláh.
Hornets - voľno.
TABUĽKA
1. Keram 		
2. TSV 1995
3. Hey Taxi
4. OFK Točnica
5. Hornets
6. Young Boys
7. Tuborg
8. Tantrum
9. The Secret

7601
5500
6402
6312
6312
6303
6204
6006
6006

67:22 	
39:12 
31:21 
29:18 
28:23 
31:17 
20:37 
7:54 
20:68 

12
10
8
7
7
6
4
0
0

BUDÚCI PROGRAM
8. kolo 14.10.2018
The Secret - Hornets (OFK Točnica), TSV
1995 - OFK Točnica (Hornets), Young Boys Keram (Tuborg), Hey Taxi - Tuborg (Keram),
Tantrum - voľno.

text: Marián Šulek

12 | voľby v meste
Volebné okrsky utvorené pre voľby
do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018 a určenie volebných
miestností v meste Lučenec
OKRSOK ČÍSLO 1
Miestom konania: Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szakközépiskola
- Ulica J. A. Komenského č.727/12
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Markušova pustatina, Mestský
park, Modré zeme, Pivničný rad,
Ulica B. Němcovej, Ulica barákova, Ulica cintorínska, Ulica Dekr.
Matejovie, Ulica E. M. Šoltésovej,
Ulica F. Lehára, Ulica Františka
Gyurkovitsa, Ulica garbiarska,
Ulica J. A. Komenského, Ulica J.
Husa, Ulica jarná, Ulica Júliusa
Szabóa, Ulica krátka, Ulica Kupeckého, Ulica letná, Ulica lúčna, Ulica M. Benku, Ulica M. Šolochova,
Ulica malá, Ulica mlynská, Ulica
Olbrachtova, Ulica osada, Ulica
P. J. Šafárika, Ulica parková, Ulica slepá, Ulica Sokolská, Vinica,
Vinohradná ulica.
OKRSOK ČÍSLO 2
Miestom konania: Základná škola - Ulica Vajanského č. 2844/47
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Alexandra Wágnera, Ulica
J. Wolkra, Ulica poľná, Ulica Vajanského, Rapovská křižovatka.
OKRSOK ČÍSLO 3
Miestom konania: Základná škola - Ulica Vajanského č.
2844/47
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Hladký majer, Námestie Tuhárske, Ulica A. Kmeťa, Ulica A. S.
Puškina, Ulica J. Francisciho, Ulica
J. Vargu, Ulica L. Mocsáryho, Ulica mikušovská, Ulica mládežnícka, Ulica Slovenskej republiky rád,
Veterná osada, Ulica pekárenská.
OKRSOK ČÍSLO 4
Miestom konania: Základná škola - Ulica Vajanského č. 2844/47
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Adyho, Ulica I. P. Pavlova, Ulica J. G. Tajovského, Ulica J.
Jesenského, Ulica J. M. Hurbana,
Ulica J. Smreka, Ulica P. Tótha,
Ulica špitálska.

Centrum voľného času
- U l i c a m i e r u č . 1 7 0 2 /3 9
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Erenburgova, Ulica Janka Kráľa, Ulica mieru, Ulica nová,
Ulica novohradská okrem párnych
čísiel od 10 - 32.

robotnícka, Ulica F. M. Dostojevského, Ulica L. N. Tolstého, Ulica
Juraja Fándlyho, Ulica J. Martinčeka, Ulica J. Chalupku, Ulica M.
Nešpora, Haličská cesta.

OKRSOK ČÍSLO 15
Miestom konania: Základná
OKRSOK ČÍSLO 5
OKRSOK
ČÍSLO
10
škola
Ladislava NovomeskéMiestom konania: Súkromná
Miestom
konania:
Základná
ho
Rúbanisko
II súp. č. 3079
ZŠ s MŠ DSA - Námestie Kubíumelecká
škola
Lučenec
n.
o.
Pre
voličov
bývajúcich
na uliciach:
nyiho č. 42/6
Ulica
novohradská
č.
1077/2
Ulica
Mateja
Bela,
Ulica kvetPre voličov bývajúcich na uliciach:
Pre
voličov
bývajúcich
na
uliciach:
ná,
Ulica
Ladislava
Novomeského,
Fabianka, Fabianka - Sad, FiľaNámestie republiky čísla od 1 - Ulica Maxima Gorkého, Ulica M.
kovská cesta, Havaška, Ulica Arm.
4,
Ulica Martina Rázusa - párne Kukučína, Ulica Jánošíkova, UliGen. Svobodu nepárne čísla od 7
čísla
od 34 - 44, Ulica novohrad- ca F. Palackého, Smetanovo ná- 15 a párne čísla od 14 - 28.
ská - párne čísla od 10 - 32, Uli- mestie, Ulica maršála Malinovskéca partizánska, Lučenec.
ho, Ulica Gagarinova, Ulica Janka
OKRSOK ČÍSLO 6
Alexyho, Ulica študentská, Ulica
Miestom konania: ZákladKukorelliho, Ulica Karola Supa.
OKRSOK ČÍSLO 11
ná škola s materskou školou s
Miestom konania: Divyučovacím a výchovným jaOKRSOK ČÍSLO 16
vadlo
B. S. Timravy - Názykom maďarským J. Kármámestie
republiky
č.
2095/5
Miestom konania: Základná
na - Ulica J. Kármána č. 25/ 5
Pre
voličov
bývajúcich
na
uliciach:
škola
Ladislava NovomeskéPre voličov bývajúcich na uliciach:
Námestie
republiky
čísla
od
5
ho
Rúbanisko
II súp. č. 3079
Kolonáda, Námestie artézskych
25,
Ulica
A.
Bernoláka
nepárne
Pre
voličov
bývajúcich
na:
prameňov, Ulica A. Jiráska, Ulica
Rúbanisko
II
čísla
od
1 - 18
čísla
od
1
7,
Ulica
Ľudovíta
ŠtúBegova, Ulica Čajkovského, Ulica
ra
nepárne
čísla
od
1
23.
Rúbanisko
III
čísla
od
53 - 58.
Dr. Ľudovíta Bazovského, Ulica J.
Kármána, Ulica maloveská, Ulica Terézie Vansovej, Zlatá ulička.
OKRSOK ČÍSLO 12
OKRSOK ČÍSLO 17
Miestom konania: DiMiestom konania: Základná
vadlo
B.
S.
Timravy
Náškola
Ladislava NovomeskéOKRSOK ČÍSLO 7
mestie
republiky
č.
2095/5
ho
Rúbanisko
II súp. č. 3079
Miestom konania: Cirkevná
Pre
voličov
bývajúcich:
Štvrť
M.
Pre
voličov
bývajúcich
na:
základná škola sv. Jána Bosca
Rúbanisko
I.
R.
Štefánika.
- Ulica T. G. Masaryka č. 353/9
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Staničný obvod, Ulica A. Petö- OKRSOK ČÍSLO 13
fiho, Ulica Dr. Herza, Ulica Dr.
Miestom konania: Centrum voľVodu, Ulica Jókaiho, Ulica M. J. ného času - Ulica mieru č. 1702/39
Lermontova, Ulica Martina Rázu- Pre voličov bývajúcich na uliciach:
sa nepárne čísla od 1 - 53 a párne
Ulica A. Bernoláka okrem nečísla od 2 - 32, Ulica Sládkovičo- párnych čísiel od 1 - 7, Ulica Duva, Ulica Št. Moyzesa, Ulica T. G. kelských hrdinov, Ulica A. E. TimMasaryka, Ulica V. V. Majakov- ku, Ulica Hany Ponickej, Ulica
ského, Ulica Z. Nejedlého, Ulica Zory Jesenskej, Ulica Ľudovíta
železničná.
Štúra okrem nepárnych čísiel od
1 - 23, Ulica Svätoplukova, Ulica
Martina Rázusa párne čísla od 46
OKRSOK ČÍSLO 8
Miestom konania: Cirkevná a nepárne čísla od 55, Zvolenská
základná škola sv. Jána Bosca cesta, Ulica Ľ. Podjavorinskej,
- Ulica T. G. Masaryka č.353/9 Ulica B. S. Timravy, Ulica tehelPre voličov bývajúcich na uliciach: ná, Ulica D. Maróthyho, Ulica K.
Námestie Kubínyiho, Ulica Kuzmányho.
Hviezdoslavova, Ulica Kolomana Banšella, Ulica osloboditeľov,
Ulica P. Rádayho, Ulica Arm. Gen.
Svobodu nepárne čísla od 1 - 5 a
párne čísla od 2 - 10, Ulica J. Bottu.
OKRSOK ČÍSLO 9
Miestom konania:

OKRSOK ČÍSLO 14
Miestom konania: Gymnázium
B. S. Timravy - Haličská cesta č. 539/9
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Pavla Dobšinského, Ulica
J. Kollára, Ulica I. Krasku, Ulica

OKRSOK ČÍSLO 18
Miestom konania: Základná
škola Ladislava Novomeského Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko II čísla od 20 - 48.
OKRSOK ČÍSLO 19
Miestom konania: Základná
škola Ladislava Novomeského - Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na: Rúbanisko II čísla od 50 - 62.
OKRSOK ČÍSLO 20
Miestom konania: Základná
škola Ladislava Novomeského Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko II - čísla od 63 - 78,
Ulica budovateľov, Ulica okružná, Ľadovo, Parný mlyn, Mestská
pustatina, Lučenské kúpele, Tenisové ihrisko, Koháryho dolina,
Ulica športová.
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OKRSOK ČÍSLO 21
Miestom konania:
Spojená škola internátna Ulica Karola Supa č. 2824/2
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko III čísla od 1 - 6.

OKRSOK ČÍSLO 25
Miestom konania: Denné centrum Opatová - Ulica parašutistov súp. č. 585
Pre voličov bývajúcich na uliciach v časti mesta Opatová: Ulica J.
Petiana-Petényiho, Ulica záhradná, Ulica A. S. Jegorova, GemerOKRSOK ČÍSLO 22
ská
cesta, Ulica J. Perlicziho, Ulica
Miestom konania: SpojeDaxnerova,
Ulica bratrícka, Ulica
ná škola internátna - Ulikláštorná,
Dolná
Slatinka, Horná
ca Karola Supa č. 2824/2
Slatinka,
Čurgov,
Ružová osada,
Pre voličov bývajúcich na: RúbaLíšková
osada,
Ulica
J. Jiskru, Ulinisko III čísla od 7 - 23, 61 - 65.
ca parašutistov, Ulica K. Borhyho.
OKRSOK ČÍSLO 23
Miestom konania: Spojená škola internátna - Ulica Karola Supa č. 2824/2
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko III od č. 24 - 52.

PL2018/37

LUČENEC MESTO NÁŠHO SRDCA
kandidáti
do mestského
zastupiteľstva
pre obvod č.1

PL2018/54

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 42139333 Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

OKRSOK ČÍSLO 26
Miestom konania: Základná
škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom
maďarským J. Kármána - Ulica
J. Kármána č. 25/5
Pre voličov bývajúcich v časOKRSOK ČÍSLO 24
ti mesta Malá Ves: Ulica hlavná,
M i e s t o m k o n a n i a : D e n - Ulica jasná, Ulica mesačná, Uliné centrum Opatová - Uli- ca nábrežná, Ulica pod kaštieľom,
ca parašutistov súp. č. 585 Ulica sadová, Ulica slnečná, Ulica
Pre voličov bývajúcich na uliciach tichá, Ulica úzka, Ulica zámocká.
v časti mesta Opatová:
Ulica revolučná, Ulica potočná,
text: Alexandra Pivková,
Ulica továrenská, Ulica Samuela
primátorka mesta
Mikovíniho, Ulica tkáčska.

Objednávateľ: Ing. Katarína Benčíková, Adyho 28, 984 01, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

www.lucenec.sk

Vážení spoluobčania,
v prvom rade by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za podporu
mojej kandidatúry na poslankyňu do
mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3.
Len vďaka Vám sa mi ako nezávislej kandidátke na poslankyňu podarilo
v priebehu jedného týždňa nazbierať
670 podpisov. Ešte raz - veľké a úprimné ĎAKUJEM.

basketbalu. Spolu s kolegami sme
v roku 2016 založili Občianske združenie Akadémia pohybu, ktorého hlavnou činnosťou sú športové aktivity
s deťmi od predškolského veku.
Môj profesijný život bol aj v tomto smere spojený so športom. Dostala som dôveru viesť časť športovísk
v našom meste. Aj preto chcem maximálne pomáhať pri budovaní novej
plavárne. Cenné manažérske schopnosti som nadobudla v rámci pozície
manažérky slovenskej ženskej reprezentácie v basketbale.

Svoj život som zasvätila športu. Od
svojich šestnástich rokov som na medzinárodnej úrovni reprezentovala
Slovensko a moje mesto Lučenec. Aj
keď som kvôli kariére musela v mladom veku z Lučenca odísť, nikdy som
na svoje rodné mesto nezanevrela. Vedela som, že raz sa sem určite vrátim,
pretože Lučenec mám hlboko v srdci.
A tak sa aj stalo. Vo svojich 31 rokoch som ukončila svoju profesionálnu
basketbalovú činnosť a vrátila som sa
do Lučenca s cieľom oživiť basketbal
v našom meste. Začala som sa venovať mládeži a čiastočne aj mužskému
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Lucia
Lásková

Teraz nastala tá chvíľa, kedy sa chcem
s Vami postaviť na štart do nového
volebného obdobia a presadzovať Vaše
požiadavky. Pevne verím, že vďaka Vašim hlasom úspešne dobehneme do cieľa. Budem sa snažiť urobiť maximum
pre to, aby sme dosiahli čo najlepšie
výsledky. Vašu dôveru chcem využiť
efektívne, v prospech rozvoja a stability nášho mesta Lučenec.
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UDRŽME TEMPO ROZVOJA
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
14. Dobruša Mižúrová, Ing.,
60 r., ekonómka, NOVA

15. Andrea Moravčíková, Ing.,
43 r., vedúca múzea, NOVA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
1. Pavol Baculík, Mgr.,
58 r., pedagóg, NOVA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
3. Marian Duzbaba,
37 r., vedúci predajne, NOVA
5. Branislav Hrdlička, Mgr.,
51 r., pedagóg, NOVA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4
3. Jana Kučerová,
57 r., podnikateľka, NOVA

5. Erika Lőrinčíková,
48 r., podnikateľka, NOVA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5
10. Martin Kašina,
35 r., referent, NOVA

Objednávateľ: Mgr. Pavol Baculík, Maloveská 58, 98401, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - mestský úrad, Novohradská 1, 98401 Lučenec. IČO: 00316181
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 6
6. Vlastimil Hrdlička,
56 r., hospodár, NOVA

13. Helena Maráková, Mgr.,
55 r., pedagóg, NOVA

16. Juraj Péter, Mgr.,
49 r., pedagóg, NOVA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7
5. Jaroslav Szabó,

56 r., THP pracovník, NOVA

Objednávateľ: Lucia Lásková, Ulica Hany Ponickej č. 21, 984 01 Lučenec. Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec. IČO: 00316181
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Oxygen cafe oslavuje
piate narodeniny
OBĽÚBENÁ KAVIAREŇ NA NÁMESTÍ REPUBLIKY OSLAVUJE UŽ 5. VÝROČIE OD SVOJHO OTVORENIA. V PIATOK 12.
OKTÓBRA 2018 OD 16:00 HODINY ZAČÍNAJÚ OSLAVU SPOLOČNE SO ZÁKAZNÍKMI KONCERTOM SKUPINY REVOLUCIE A DISKOTÉKOU V PODANÍ DJ MARTINA.

SRDCE A ROZUM
PRE LUČENEC

Volebný
obvod č. 3

už hotovej strechy na sťažnosť jedného z poslancov, pretože sa nezhodovala s prvotnou netechnickou vizualizáciou. Ale najvážnejším bola
sprenevera financií, ktoré som vyplatil ako zálohu stavebnej firme,
a s tým spojené problémy. Napokon sa nám ale podarilo kaviareň
dokončiť a otvoriť.“

Jozef Kramec s priateľkou.

Prežili ruch pri stavbe susednej Galérie...
...aj jej konkurenciu s troma ďalšími kaviarňami v tesnom susedstve. „Celkovo je škoda, že sa námestie nevyužilo len na priestor pre
zeleň a kombináciu malých štýlových podnikov. Veľké obchodné
centrá by mali stáť skôr na okrajoch mesta, kvôli zachovania ducha
centra mesta, pretože stav v súčasnosti likviduje drobné prevádzky,
ale aj kvôli doprave a zásobovaniu,“ pokračoval Jozef Kramec.

Viac nám o histórii i súčasnosti
kaviarne prezradil majiteľ Oxygen Cafe Jozef Kramec.
„Keď som sa často prechádzal
okolo zatvorených verejných „weciek“ na námestí, chátrajúcej budovy mierne vystupujúcej nad úroveň terénu a čítal občasné správy
o márnych pokusoch na ich opätovné sprevádzkovanie, dostal som
nápad, ako využiť prázdnu plochu.
Obnova verejných WC - možNa cestách som navštívil mnoho
miest, ktorých centrum je vždy plné nosť sa rozhodnúť
V súčasnosti je kaviarnička zakaviarničiek a ľudí, plné života, ale
to naše v Lučenci zívalo prázdno- behnutá, má množstvo svojich
tou. Predstavil som svoj nápad spo- skalných zákazníkov, vrásky na
ločníkovi Miškovi Kováčovi a spo- čele im spôsobujú len občasné a
lu sme predložili mestu plán, ako zbytočné pokusy o vlámanie, či
zveľadiť nevyužitú plochu a záro- náročné a nákladné udržiavanie
veň obnoviť prevádzku verejných prevádzky verejných WC. Minutoaliet, pričom mestskú pokladni- lý rok kaviareň spolu s priateľkou
cu to nebude stáť ani cent. Primá- rekonštruovali. Obaja sú vášniví
torke mesta aj poslancom sa nápad jachtári a hoci more v Lučenci
páčil a podporili ho. V priebehu nemáme, tak trochu toho streplánovania aj realizácie stavby, dozemia priniesli Lučenčanom vo
ako to už býva, nás zdržalo mno- forme zariadenia v námorníckom
ho problémov, pri plánovaní na- štýle. V nasledujúcom roku by
príklad problém vstupu do toaliet v spolupráci s mestom chceli obv suteréne, či nutnosť zmeniť sklon noviť aj zariadenie verejných WC,

Pôvodný stav.

Priebeh výstavby.

V Lučenci musíme urýchlene opraviť cesty a chodníky
inou technológiou, priestor odpadových kontajnerov pri
našich panelákoch vybaviť uzamykateľným systémom, na
M. R. Štefánika je potrebná oprava kanalizácie...a čaká
nás množstvo ďalšej práce!

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 42139333 Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec. IČO: 00316181
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pričom na Facebooku ponúkajú Serrano dovezenú priamo z Kuby.
zákazníkom možnosť rozhodnúť Ako jediná kaviareň podávajú ku
medzi viacerými variantmi. Ra- každej káve okrem klasického
dosť majú aj z toho, že sa im po a trstinového cukru aj výnimočnáročnej rekonštrukcii podarilo ný kokosový cukor, ktorý výhradtoto leto otvoriť rovnomennú ka- ne pre nich dovážajú z Indonézie.
viareň aj vo Zvolene.
„Tento spôsob prístupu k zákazníkom
sa snažíme postupne preniesť aj do
Úloha? Zanechať u zákazníka reštaurácie Biela Labuť v mestskom
maximálne pozitívny dojem
parku, ktorej prevádzku sme pred
Pri prevádzke kladú dôraz na jej zavretím prebrali v júni. Budeobsluhu, ktorej úlohou je zane- me sa snažiť, aby nám návštevníchať u zákazníka maximálne pozi- ci aj v budúcnosti zachovali svotívny dojem. V kaviarni ponúkajú ju priazeň,“ dodal Jozef Kramec.
najznámejšiu svetovú značku kávy
Lavazza, ale aj exotické druhy káv,
text a foto: Ján Šnúrik
ako napríklad fantastickú kávu
PL2018/56

Súčasnosť.

OV E MB

PhDr.

Alexandra
Pivková

Objednávateľ: PhDr. Alexandra Pivková, M.Rázusa 12/A, 98401, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - mestský úrad, Novohradská 1, 98401 Lučenec. IČO: 00316181
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POĎME
SPOLU VOLIŤ

Nezávislá kandidátka
na primátorku mesta

POKRAČUJME V INTENZÍVNEJ PRÁCI

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

HUSACIE HODY

V ponuke:

www.pivkova.sk

PL2018/52

Ponúkam Vám aj naďalej
svoje schopnosti a skúsenosti,
slušnosť a zodpovednosť.

HUSACIE STEHNÁ
HUSACIA PEČEŇ
LOKŠE, DUSENÁ KAPUSTA

Rezervácie aj vopred
na tel. čísle: 047/4321255



Tešíme sa na Vás a želáme DOBRÚ CHUŤ.

