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Časť Husovej ulice
je už sfrézovaná,

nasleduje nový asfaltový kryt

Mesto Lučenec pokračuje v realizácii ďalších rekonštrukcií ciest
a chodníkov v našom meste. Po zhotovení rekonštrukcií, ako napr.
Ul. J. A. Komenského, Ul. 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, inline dráha - mestský park vás
informujeme o stavebných úpravách - oprave Ul. J. Husa a časti
ulíc Garbiarska, Lúčna od zrekonštruovanej Ul. J. A. Komenského pred už opravenou križovatkou s Ul. B. Němcovej.
Pôvodná konštrukcia telesa ko- Chodníky, krajnice, odvodnemunikácie s krytom z asfalového nie nie sú predmetom riešenia
betónu je nesúvislá, nedostatočne projektovej domumentácie, navyspádovaná a technicky v nevy- koľko sa nejedná o komplexnú
hovujúcom stave. Nevyhnutná je rekonštrukciu ulice. Opravené
jej oprava sfrézovaním pôvodné- časti komunikácií sú obojsmerho krytu a nanesením novej kry- né, priemernej šírky 9 metrov
cej vrstvy z asfaltového betónu. s obojstranným a dostredovým
spádom s asfaltobetónovým krytom o celkovej riešenej dĺžke po
svojej osi 692,06 metrov.
Pracovne a taktiež z hľadiska
postupnosti vo výstavbe je oprava delená na dve vetvy:
• A vetva - I. etapa (od Ul. J. A.
Komenského po koniec križovatky s Ul. M. Benku)
Jedná sa o plochu 2681,5 m2,
ktorá v sebe zahŕňa dvojprúdovú miestnu obojsmernú komunikáciu. Po kompletnej demontáži
vrchných živicových krytov sfrézovaním sa na vyspravenú, očistenú pôvodnú ložnú vrstvu pred

pokládkou krytu nanesie spojovací prvok.
Nový kryt bude z asfaltobetónu s podkladnou sklovlákninou
výstužnou mrežou. V rámci vetvy
sa zrekonštruuje aj jeden existujúci priechod pre chodcov za križovatkou s Ul. P. J. Šafárika.
Termín realizácie stavebných
prác a úplná uzávierka mestského okruhu - Ulica J. Husa, Ulica
garbiarska a Ulica lúčna je od 22.
októbra do konca októbra 2018.

Stavba bude do užívania uvedená po etapách.
ROZOSTAVANÉ A NAPLÁNOVANÉ

V súčasnosti sa okrem opravy
Husovej ulice realizujú rekonštrukcie komunikácií a chodníkov: Ul. Jókaiho, Ul. Mocsáryho,
Ul. maloveská, Ul. Vajanského
(pred BD č. 24-36), Rúbanisko I
(spevnenie plôch pred BD č. 1-8) a
v novembri 2018 sú naplánované
napríklad rekonštrukcie vnútroblokových chodníkov na Rúbanis• B vetva - II. etapa (komuni- ku III (pred BD č. 24-39).
kácia so začiatkom za križovatkou s Ul. M. Benku po koniec Ul.
text a foto: Ján Šnúrik
lúčnej, pred začiatkom križovatzdroj:
Technická správa stavby
ky s Ul. B. Němcovej).

2 | mesto informuje

Návrh Tuhárskeho námestia
Tuhárske námestie je ďalším verejným
priestranstvom, ktoré čaká revitalizácia.
Na jeho koncepčnom riešení sa v rámci projektu Architekti v meste spolupodieľali študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave
s občanmi tejto lokality, ktorí na verejných
stretnutiach vyjadrovali svoje nápady a návrhy k zamýšľanému projektu. Najviac občanov sa prikláňalo k návrhu multifunkčného parku pre pohybové aktivity a oddych.

Navrhovaná štúdia
Tuhárskeho námestia

V súčasnej dobe sa pripravuje projektová
dokumentácia, ktorá bude zohľadňovať odporúčania verejnosti a študentov.
Prioritou riešenia je vytvorenie viacúčelového priestoru pre všetky generácie, nevynímajúc seniorov a detských návštevníkov, priestor

Na ministerstve prebieha
schvaľovací proces zámeru

Budova tzv. Denného centra - časti budovy sú stále nefunkčné.
strediska sociálnych služieb na A pre zvýšenie dostupnosti sociuliciach Dr. Herza a Olbrachto- álnych a komunitných služieb bol
vej v Lučenci využívaná približ- mestom Lučenec vypracovaný a
ne z jednej tretiny ako nocľahá- zaslaný projekt v rámci vyhlásereň pre bezdomovcov, stredisko nej výzvy Ministerstva pôdohososobnej hygieny, práčovňa, denné podárstva a rozvoja vidieka SR.
centrum pre seniorov, no ďalšie Rekonštrukciou tohto strediska

pre relax a aktívny oddych s mestskou zeleňou,
vhodnými edukačnými prvkami ako aj vodnými atrakciami, ktoré dokážu pozitívne pôsobiť na ochladzovanie prehriateho mestského
vzduchu. V centrálnej časti sa počíta s vodným
prvkom ako súčasťou pohybového priestoru
„mikro-námestia“ s bezbariérovým riešením,
umožňujúcim priamy prístup k vode.
Plochy pohybových aktivít a oddychové parkové plochy budú opticky odčlenené farebnými
prvkami, ktoré zároveň vytvoria hranicu medzi „pohybom a kľudom, mestom a prírodou,
kontaktom a intimitou“.
Parková zeleň bude koncipovaná ako upravená slnečná lúka, ponúkajúca vo svojich zákutiach vlastný výber aktívneho alebo pasívneho odpočinku návštevníkov. V okrajovej časti
prejde do oddychovej prírodnej zóny, takzvanej zážitkovej záhrady s edukačnými prvkami
pre rôzne vekové skupiny. Navrhované spevnené plochy parku sú po obvode zokruhované, čím vytvárajú vhodné podmienky na rôzne pohybové aktivity. Rozdelené sú aj plochy
ihrísk podľa vekových skupín, ihrisko pre najmenšie deti je čiastočne prekryté.
Dispozičné riešenie parku v navrhovanej
štúdii zohľadňuje aj väzby na plánovanú výstavbu polyfunkčnej budovy v bezprostrednom susedstve.
K navrhovanej vizualizácii riešenia Tuhárskeho námestia mesto zvolá do konca roka
ďalšie verejné stretnutie s občanmi.
text: Mária Bérešová
vizualizácia: Ving s.r.o.

by sa prispelo k regionálnemu
a miestnemu rozvoju, dostupnosti,
skvalitneniu sociálnych služieb na
jednom mieste. Budova by slúžila
ako Dom seniorov s komplexným
strediskom poskytovania sociálnych služieb so zariadením opatrovateľskej služby s týždennou
formou pobytu.
Pribudli by nasledovné služby: odľahčovacia služba, denné centrum, denný stacionár.
Do budovy bude zabezpečený
bezbariérový prístup s osobným výťahom. Budova bude
mať dva samostatné vchody
pre zamestnancov, klientov
a zásobovanie.
Otvorením zrekonštruovanej
budovy - komplexného strediska
poskytovania sociálnych služieb
sa zvýši počet užívateľov zriadených sociálnych služieb, ktorým
bude poskytovať sociálne služby
kvalifikovaný personál.

POZNÁMKA
V týchto dňoch prebieha na spomínanom ministerstve schvaľovací proces zámeru, nakoľko Výzva
na poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dvojkolová, najprv sa schvaľuje zámer a až
potom samotná žiadosť.
text a foto: Ján Šnúrik
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Mesto bolo opäť úspešné
Mestu Lučenec bol schválený nenávratný finančný príspevok
(NFP) prostredníctvom Operačného programu - Kvalita životného
prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti
budovy Materskej školy Rúbanisko II/39 Lučenec.
Predmetom a hlavným cieľom nášho mesta a zapája sa do aktuprojektu je kompletná rekon- álne vyhlásených výziev:
štrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej nároč- Zriadenie miestnej občiannosti budovy. Realizáciou projektu skej poriadkovej služby v meste
je predpokladaná úspora energie Lučenec s prítomnosťou margina vykurovaní 87,1%. Kompletná nalizovaných rómskych komunít
rekonštrukcia škôlky bude zahŕ- (MRK)
ňať tepelnú izoláciu fasády a streCelkové náklady projektu:
chy, výmenu okien a dverí, výme- 98 762,94 €
nu klampiarskych prvkov, izoláciu
Nenávratný finančný príspepodláh s kom-pletnou povrcho- vok: 93 824,79 €
vou úpravou.
Spolufinancovanie mesta LuCelkové oprávnené náklady sú čenec 4 938,15 €
vo výške: 998 834,33 €
Cieľom predkladaného projektu
Výška nenávratného finanč-né- je zvýšenie zamestnateľnosti obyho príspevku: 948 892,61 €
vateľov marginalizovaných rómVýška spolufinancovania mes- skych komunít (MRK), zlepšenie
ta z vlastných zdrojov (5 %): 49 bezpečnosti v komunite a skvalit941,72 €
nenie služieb v MRK prostrednícMesto chce byť naďalej úspeš- tvom zriadenia miestnej občianné v čerpaní eurofondov na rozvoj skej poriadkovej služby (MOPS).

Činnosť členov MOPS bude reali- Zavedenie triedeného zbezovaná počas 24 mesiacov. Počet ru odpadu v lokalite Rapovská
potrebných členov MOPS bol sta- križovatka
novený na 4 príslušníkov.
Celkové náklady projektu:
20 000,00 €
Dotácia: 19 000,00 €
- Wifi pre Teba v meste Lučenec
Celkové náklady projektu:
Spolufinancovanie mesta Lu4 500,00 €
čenec: 1 000,00 €
Nenávratný finančný príspeCieľom projektu je zavedenie
vok: 4 275,00 €
zberu triedeného odpadu proSpolufinancovanie mesta Lu- stredníctvom zakúpenia zberčenec: 225,00 €
ných nádob na zmesový a triedený komunálny odpad (sklo, plasty,
Cieľom podania žiadosti je zavepapier), nakoľko sa odpad v lodenie troch bezplatných wifi zón
kalite aktuálne zbiera len do jedv meste Lučenec pre obyvateľov
ného veľkoobjemového kontajnea návštevníkov mesta. Bezplatné
ra. Z projektu budú financované
WIFI pre Teba plánuje mesto zaaj železné klietky – prístrešky pre
viesť v lokalitách - Námestie rezberné nádoby.
publiky (pri kamenných kockách/
lavičkách), Rúbanisko - kamenné
text: Mária Bérešová
kvety (lavičky) a Kubínyiho námestie - lavičky pri kostole.

Pre čistejšie mesto

Obsadzujeme poslednú
voľnú plochu v Priemyselnom
parku JUH Lučenec
Spoločnosť HADO Investments,
s.r.o. predložila mestu svoj podnikateľský zámer, v ktorom prezentovala záujem postaviť v Priemyselnom parku JUH Lučenec modernú
certifikovanú halu na výrobu a plnenie bio kozmetiky. Vo výrobnej
hale o veľkosti cca 1500 m2 plánuje osadiť 5 výrobných liniek pre
výrobu a plnenie bio kozmetiky
a 1 vstrekolisu na výrobu obalov
pre kozmetický a farmaceutický
priemysel. Zároveň v priestoroch
haly plánuje umiestniť zariadenie
vývojového laboratória na vývoj nových bio certifikovaných kozmetických produktov. V prvom roku
predpokladá vytvoriť 10 nových
pracovných príležitostí a v nasledujúcich rokoch 30 nových pracovných príležitostí. Spoločnosť
má záujem o prenájom pozemkov v Priemyselnom parku JUH
Lučenec o celkovej výmere 1,00
ha. Zmluvu o spolupráci predloží

spoločnosť do konca októbra 2018.
V súčasnosti má mesto rozpracovaného ďalšieho potencionálneho investora, ktorý prejavil záujem
o 0,5 ha plochu v Priemyselnom
parku JUH. Rokovania s novým
investorom prebiehajú cez SARIO
a zámerom spoločnosti je výstavba
výrobnej haly pre výrobu, montáž
a skladovanie hliníkových alebo železných brán a oplotení a súvisiacej infraštruktúry, teda aj administratívnych priestorov. Do októbra
2019 chcú začať výstavbu haly a do
konca marca 2020 plánujú začať
s prevádzkou.
Príchodom nových investorov
obsadzujeme aj posledných
cca 3 400 m2 voľnej plochy
v Priemyselnom parku JUH
Lučenec. Ďalší rozvoj mesta je
možný v priemyselnej zóne priľahlej
k Priemyselnému parku JUH.
text: Mária Bérešová

Rúbanisko III/2
Z dôvodu zvýšenia hygienických, estetických kritérií a čistoty boli postupne od roku 2014
v rámci pilotného projektu v našom meste každoročne zhotovené nové kontajnerové uzamykateľné stanovištia. Do konca roka
2017 sa ich zhotovilo a odovzdalo do užívania celkovo 30. Nebolo to inak ani v tomto roku. Podľa našich informácií bude v roku
2018 zhotovených 13 stanovíšť, z
toho uzamykateľných 9, napr. Ul.
cintorínska, Pivničný rad, Ul. továrenská a na Rúbanisku II/C. K
nim už v tejto dobe v lokalitách:
Rúbanisko III/2, Rúbanisko I/14,
Ul. novohradská č. 10, Ul. Adyho
č. 5 pribudli 4 nové polopodzemné stanovištia s 18 kusmi (5000
a 3000-litrových) polopodzemných kontajnerov.
Mesto Lučenec plánuje v pilotnom projekte pokračovať aj v roku
2019. Ak poslanci mestského

zastupiteľstva schvália finančné
prostriedky na ďalšie vytváranie
stanovíšť (uzamykateľné a polopodzemné), tak sa obyvatelia
môžu tešiť v týchto lokalitách:
Ul. I. Erenburga, Ul. arm. gen.
L. Svobodu, Rúbanisko II, Ul. K.
Banšela, Ul. A. Bernoláka a pod.
Stanovištia sa zhotovujú na základe došlých žiadostí od obyvateľov mesta a taktiež s prihliadnutím
na komplexné revitalizácie okolia.
Nakoľko cieľom projektu je prioritne riešiť čistotu a eliminovať
neporiadok pri zberných nádobách,
mesto Lučenec žiada obyvateľov,
aby si svoje prístrešky uzamykali
a následne v týchto uzamknutých
priestoroch zabezpečovali čistotu. Veríme, že je naším spoločným
záujmom zvyšovať aj takým spôsobom čistotu v meste.
text a foto: Ján Šnúrik
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• Zvýšenie zamestnanosti od roku 2016 z 27
na 42 zamestnancov.
• Obnova zastaralého vozového parku.
Cieľom spoločnosti MEPOS, s.r.o. je aj
naďalej skvalitňovať a zavádzať nové služby
v oblasti odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia podielu vytriedených zložiek
odpadov v meste Lučenec a zlepšovať kvalitu životného prostredia.

MEPOS napreduje
MEPOS - Mestský podnik služieb úspešne napreduje, skonštatovala primátorka mesta Alexandra Pivková po pracovnej návšteve
v spoločnosti MEPOS, s.r.o. Nové vedenie
v novembri 2016 predložilo návrh akčného
plánu na roky 2017 až 2030, ktorý valné zhromaždenie schválilo.
V priebehu dvoch rokov sa úspešne podarilo splniť väčšiu časť akčného plánu a to
nasledovne:
• Komplexná obnova sociálnej budovy pre
zamestnancov (jedáleň s kuchynkou, nové
šatne, sprchy, WC).
• Zriadenie bezplatného zberného dvora pre
obyvateľov mesta Lučenec.

• Zakúpenie novej modernej triediacej linky
a plnoautomatizovaného lisu a s tým spojené stavebné úpravy haly.
• Nové úsporné osvetlenie v rámci areálu.
• Výmena starých 1100 litrových kontajnerov na území mesta Lučenec v počte
271 kusov, čo je viac ako 50% všetkých
kontajnerov.
• Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu BRO z rodinných domov mesta Lučenec.
• Zhotovenie uzamykateľných kontajnerových
stanovíšť k bytovým domom v počte 34 kusov.
• Zakúpenie špeciálnej hydraulickej ruky na
vývoz z polopodzemných kontajnerov.

Pribudnú ďalšie detské ihriská

UL. NOVOHRADSKÁ 22...
...je navrhnuté v centrálnej časti mesta. Práce začnú v priebehu
novembra a termín ukončenia je
stanovený na tento rok. V tejto
lokalite okrem základných hracích prvkov (hojdačky rôzneho
druhu, kolotoč, kombinovaná
zostava, pieskovisko...) pribudnú aj lezecké, šplhacie a balančné prvky (balančná lanová lávka
podporujúca rozvoj rovnováhy
a motoriky).
RÚBANISKO III/5
Nie je to inak ani na Rúbanisku
III/5, kde pribudnú aj kombinované zostavy iného typu a balančné prvky. V budúcnosti na ihrisko pribudne 11 herných prvkov.

Detské ihriská majú nezastupiŠTVRŤ M. R. ŠTEFÁNIKA...
teľnú úlohu pri výchove detí. S hrou
rozvíjajú fyzickú zdatnosť, podpo...sa nachádza pri Divadle B. S.
rujú duševný rozvoj a celkový te- Timravy. Pred niekoľkými dňami
lesný vývoj detí. Po rekonštrukcii sa do zeme zahryzli prvé stavebRÚBANISKO III/18 - 39...
detských ihrísk v areáloch mater- né stroje. Obnova sa koná počas
... je navrhované iným spôsoských škôl, na verejných priestran- mesiacov október a november. bom ako ostatné ihriská. Lokastvách, ako napr. mestský park, Spomínaná časť je určená na hru lita vnútrobloku bude rozdelená
Arm. Gen. L. Svobodu, Oslobodi- a relax, kde bude detské ihrisko na dve časti podľa veku detí, a to
teľov, J. M. Hurbana, Vajanského, a mobiliár. Plochy sú navrhnu- ihrisko pre malé a staršie deti.
Námestie republiky, pokračujú ob- té okolo pôvodného pieskovis- Pre malé deti pribudne pružinka,
novy na ihriskách Štvrť M. R. Šte- ka a budú slúžiť ako hracia zóna. dvojpružinka s dopadovou gumou,
fánika, Novohradská 22, Rúba- Okrem hracích prvkov (herná veľký kolotoč, šmýkačka s dvoma
nisko III/5 a Rúbanisko III/18 - 39. zostava, hojdačka, zábavná hoj- výstupmi schodov a lanová sieť,
Menované DI sa časom opotrebo- dačka na pružine, trampolína...) pieskovisko. Starším deťom urovali a zaslúžia si komplexnú obno- je nevyhnutnou súčasťou aj mo- bí radosť pyramída, dvojhrazda s
vu. Pôvodné hracie prvky nahradia biliár, ktorý má obsahovať stôl výškou pádu do 1m a vahadlovky
nové v zmysle súčasných noriem. a kresielka.
s gumovým podložím.

text a foto: Ján Šnúrik

Na všetkých ihriskách bude
umiestnený odpadkový kôš, lavička a informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom ihriska.
Zámerom mesta je vybudovať
priestor, kde budú môcť aktívne
tráviť svoj voľný čas nielen deti
s rodičmi, ale všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. V pláne je naďalej rekonštruovať detské ihriská (v prípade schválenia
finančných prostriedkov v rozpočte mesta), ako napr. v lokalitách ako Rúbanisko, Lučenec
časť Opatová, Jiráska a pod.
POZNÁMKA
Tento týždeň boli doplnené zvyšné detské prvky na Ul. arm. gen.
L. Svobodu a Ul. J. M. Hurbana.

text: Monika Nagyová
foto: Ján Šnúrik
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Výstavba novej krytej plavárne
je jedným z hlavných investičných
zámerov mesta
Bude vybudovaná v areáli mestského plážového kúpaliska a bude
súčasťou tzv. Šport-parku ako ucelenej relaxačno-oddychovej zóny
s prepojením do mestských lesov a mestského parku (futbalový
a zimný štadión, kúpalisko, nová plaváreň, tenisové kurty).
Krytá plaváreň bude pozostáNová budova plavárne bude
vať z plaveckého bazénu a ma- vo vizuálnom kontakte s letným
lého detského bazénu pre verej- kúpaliskom a jej bočná presklená
nosť, wellness oddelenia (fínska stena bude otvárateľná smerom
sauna, parná sauna, ochladzova- k bazénu existujúceho kúpaliska.
cí bazén, ležadlová zóna) a obslužPri príprave projektov je úlohou
ných priestorov. Bude vhodná pre prihliadať v čo najväčšej miere na
usporiadanie letných táborov ško- použitie obnoviteľných zdrojov
lopovinných detí, domácich súťa- energie.
ží, prípadne aj na poskytnutie do
V súčasnom období mesto
prenájmu pre externé podujatia. obstaráva spracovanie projektovej
Umožní prístup pre účastníkov dokumentácie pre územné konanie
iných vodných športov – rekreačné a dokumentácie pre stavebné
a športové plávanie, plavecký výcvik povolenie.
dospelých a detí, plutvové plávanie,
potápačský šport, para šport (pre
Za plávaním do Rimavskej
hendikepovaných) podľa platných Soboty alebo Veľkého Krtíša
právnych predpisov. Bazén bude
Pokiaľ nie je nová plaváreň
vhodný na usporiadanie plaveckých v Lučenci postavená, mesto
súťaží (so štartovacími blokmi), vychádza obyvateľom v ústrety
s bezbariérovým prevedením a s a ponúka náhradné riešenie tým,
technológiou na zabezpečenie že prepláca vstupné do okolitých
teploty vody: 25-28 oC. Teplota plavární a to v Rimavskej Sobote
vody v detskom bazéne bude 33 a Veľkom Krtíši.
o
C. Pri zohrievaní bazénovej vody
a teplej úžitkovej vody je snahou
text: Mária Bérešová, Ján Šnúrik
integrovať do budovy obnoviteľné
zdroje energií.

Cyklobus strieda v decembri skibus
Zima, nezima, už máme za letný cyklobus náhradu. Mesto Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská autobusová
doprava Lučenec, a.s., OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
prináša lyžiarom dobrú správu. Od polovice decembra 2018 bude
premávať pre záujemcov o lyžovanie skibus.
„V zmluve s partnermi sme sa
dohodli na termíne od 22. do 29.
decembra 2018 a v roku 2019 od
5. januára do 9. marca. Opäť by
som chcel pozvať milovníkov zdravého pohybu na čerstvom vzduchu,
v prostredí krásnej prírody do skibusu, ktorý bude premávať v sobotu

na trase medzi Lučencom a Kokavou Líniou,“ povedal viceprimátor
Pavol Baculík.
Rozpis prevádzky skibusu a cestovný poriadok vám prinesieme
v ďalších vydaniach Mestských novín.
text: Ján Šnúrik

VÝVOZ ODPADU POČAS SVIATKOV BUDE 30.10. A 2.11.2018
Mesto Lučenec oznamuje pôvodcom komunálnych odpadov, že
vývoz komunálneho odpadu bude dňa 30.10.2018 (utorok) realizovaný
v zmysle harmonogramov tak, ako v pracovný deň.
Vývoz komunálneho odpadu, ktorý by mal byť realizovaný dňa
1.11.2018 (štvrtok) bude zabezpečený v náhradnom termíne dňa
2.11.2018 (piatok).
text: Jarmila Fekiačová

A
PARTNERI

VÁS
POZÝVAJÚ

A
PARTNERI
A
PARTNERI

VÁS
POZÝVAJÚ
VÁS
POZÝVAJÚ

Zlomené
Zlomené
Nedeľa
Zlomené
Dni
krídla
Nedeľa
Dni
krídla
Nedeľa
módy
Dni
módy
krídla
módy
módy
módy
módy
31.10.2018
15:30
31.10.2018
spomienka
na zosnulých
15:30
31.10.2018
- ekumenické
spomienka
15:30
stretnutie -

na
zosnulých
spomienka
centrálna
časť
-na
ekumenické
zosnulých
cintorína
Lučenec
-stretnutie
ekumenické
centrálna časť
stretnutie
cintorína Lučenec
centrálna
časť
Partneri:
cintorína

1.11.2018
1.11.2018
od 11:00
15:30
-1.11.2018
NEZABUDLI SME
-1.11.2018
SVÄTÁ OMŠA
spomienkové stretnutie zo slávnosti Všetkých
od
11:00
15:30
1.11.2018
1.11.2018
pri príležitosti
svätých konaných
1. svetovej
pri
SieniOMŠA
významných
-ukončenia
NEZABUDLI
SME
-15:30
SVÄTÁ
od
11:00
vojny
pri Sienistretnutie
spomienkové
-významných
NEZABUDLI
SME
osobností
pri
príležitosti
spomienkové
stretnutie
vukončenia
cintoríne1. svetovej
pri príležitosti
vojny
pri Sieni
ukončenia 1. osobností
svetovej
významných
vojny
pri Sieni
v cintoríne
významných osobností
v cintoríne

osobností
v cintoríne
zo
slávnosti
Všetkých
-svätých
SVÄTÁ OMŠA
konaných
zo slávnosti
Všetkých
pri
Sieni významných
svätých
konaných
osobností
v cintoríne
pri Sieni významných
osobností v cintoríne

31.
31.10.
31.
10.10.1.1.11.
11.
1.2018
11.
2018
2018
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SIEŇ VÝZNAMNÝCH
Lučenec
OSOBNOSTÍ
Lukus - Mestské Múzeum Lučenec
bude verejnosti sprístupnená
Rímskokatolícka cirkev farnosť Lučenec
31. 10. až 4. 11.2018
SIEŇ
VÝZNAMNÝCH
Partneri:
Evanjelická cirkev a.v. v Lučenci
od 14:00
do 18:00
OSOBNOSTÍ
Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Lučenci
SIEŇ
VÝZNAMNÝCH
Partneri:
Lukus
Mestské
Múzeum
Lučenec
bude verejnosti sprístupnená
Reformovaná cirkev v Lučenci
OSOBNOSTÍ
Rímskokatolícka cirkev farnosť Lučenec
31.
10. až 4. 11.2018
Lukus - Mestské
Múzeum
Lučenec
Evanjelická
cirkev
a.v. v Lučenci
verejnosti
sprístupnená
odpropagačné
14:00
do 18:00
Počas podujatia
budú
zhotovované
foto/video dokumentácie prebude
účely
mesta Lučenec.
Rímskokatolícka
cirkevjednoty
farnosť baptistov
Lučenec v Lučenci
Cirkevný
zbor Bratskej
31. 10. až 4. 11.2018
Evanjelická cirkev
a.v.v Lučenci
v Lučenci
Reformovaná
cirkev
od 14:00 do 18:00
Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Lučenci
Reformovaná cirkev v Lučenci

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu
záhradku, balkón, okno

Mesto Lučenec v spolupráci s Komisiou životného prostredia, územného plánovania, výstavby a verejného poriadku pri Mestskom
zastupiteľstve v Lučenci vyhlásilo v mesiaci jún 2018 - 19. ročník
súťaže o Najkrajšiu okrasnú záhradku, balkón, okno.
Do súťaže sa mohol prihlásiť každý, kto svojím prístupom k životnému prostrediu napomáha skrášľovať
naše mesto. Mohli to byť obyvatelia mesta, školy, inštitúcie, ktoré
vo svojich predzáhradkách alebo
okolí pestujú rôzne druhy okrasných rastlín, kríkov, kvetov a starajú sa o svoje areály.
V tomto roku sa do súťaže zapojilo
20 účastníkov. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 18. októbra
2018 v priestoroch mestského úradu. Komisia odmenila súťažiacich
finančnými cenami a určila nasledovné poradie.
1. miesto: Marianna Donutilová
- Rúbanisko, Lučenec

2. miesto: Anna Harasztiová Ulica slnečná, Lučenec
3. miesto: Mária Šimonová, Rúbanisko, Lučenec
4. miesto: Viliam Smolka - Ulica
poľná, Eva Kurtová - Ulica osloboditeľov, Jana Janáková - Ulica Gagarinova, Stredná odborná škola
pedagogická - Ulica J. A. Komenského, Lučenec.
Zvyšným súťažiacim boli zaslané diplomy.
Poďakovanie patrí záhradkárom, ktorí svojou prácou prispeli
ku krajšiemu mestu Lučenec: Alici Palovičovej, Slávke Randlisekovej, Alici Zubáčovej, Jánovi Kučerovi,
Irenke Karmanovej, Zlate Smetanovej, Zuzane Fiľovej, Zoltánovi Bedeovi, Eve Detvaiovej, Kataríne Sútorovej, Ľubomíre Štefčinovej, Gizele
Gondovej, Milanovi Zubovi, Jarmile
Fridrichovej, Miroslavovi Migátovi.
text: Jarmila Simanová
foto: Monika Nagyová

6 | kultúra
Z činnosti ZPOZ S poďakovaním jubilantom

V priestoroch radnice sme mali významných jubileí. Na pôde mespríležitosť stretnúť sa a vysloviť ta vzácnych hostí prijala primápriania ľuďom láskavého srdca, torka mesta Alexandra Pivková.
takým, ktorým roky pridali múd- Dámy a páni ďakujeme za možrosť a rozvahu, ktorí vedia pozor- nosť stretnúť sa s vami. Do ďalne načúvať, darovať úsmev, mno- ších rokov prajeme najmä zdravie,
hé odpustiť a pochopiť. V sobotu cenné ľudské šťastie a spokojnosť.
sa členovia Zboru pre občianske
záležitosti pri MsZ v Lučenci pritext: Renáta Libiaková Peržeľová
hovorili básňou, hudbou, spefoto: Fotocolor studio
vom Lučenčanom, ktorí sa dožili

Súťaženie v centre seniorov

Návšteva Novohradského
múzea a galérie
Pricestovali sme z Banskej Bys- kalvínskeho kostola v roku 1851,
trice do Lučenca s cieľom navští- o prekrásnych výrobkoch skláviť Novohradské múzeum a galé- rov z Utekáča, Zlatna, Málinca
riu a synagógu. Prehliadka týchto a Poltára, o cenných predmetoch
dvoch objektov doplnená odbor- zo smaltovní v Lučenci a vo Fiľaným výkladom nám umožnila oboz- kove, o jedinečnej novohradskej
námiť sa s bohatou históriou no- ľudovej keramike najmä z Haliče
vohradského regiónu. Expozícia sa nám hlboko zapísal nielen do
v múzeu nás veľmi zaujala najmä pamäti, ale aj srdca.
Vrelo odporúčame všetkým vďaka vysoko erudovanému sprievodnému slovu lektorky Emílie nielen letným návštevníkom mesMázorovej. S veľkým zápalom ta - prehliadku tejto jedinečnej
nám postupne odkrývala archeo- expozície vlastivedného zamelogické, historické, etnografické rania v Novohradskom múzeu
a umelecké poklady Novohradu. a galérii na Kubínyiho námestí
Jej pútavý výklad o vzácnych ar- č. 3 v Lučenci. Určite nebudete
cheologických predmetoch z doby ľutovať!
bronzovej, o poklade stredovetext: Eva Polakovičová,
kých strieborných mincí, o zlaDana Ofúkaná-Bajaníková
tom poklade nájdenom v krypte

Pútavá kniha o malebnej obci
Podrečany
Z pera autorky Márie Adamovej vyšla pútavá kniha o malebnej
obci Podrečany, ktorá sa na mape
Slovenska nachádza už 625 rokov. Kniha je písaná pre autorku
typickým populárno-vedeckým
štýlom a je atraktívna aj tým, že
texty dopĺňa množstvo dobových
fotografií, umožňujúcich čitateľovi
návrat do doby minulej. Ide o prácu, kde okrem obecných symbolov,
prírodných pomerov, miestopisu
a histórie nachádzame aj kapitoly
o politických a administratívnych
pomeroch v obci, duchovnom živote obyvateľov, školstve, podrečianskych fajkách, poľnohospodárstve, baníctve, národopisnú
charakteristiku, kultúru, šport
a významné osobnosti narodené alebo žijúce v obci. Monografia poslúži čitateľom pri bližšom

Krásne slnečné počasie „babie- ozývali v celom areáli denného
ho leta“ inšpirovalo členov výboru centra. Samozrejme, k spevu sa
Denného centra pre seniorov pri pridali všetci prítomní. Takéto
Mestskom úrade v Lučenci uspo- podujatia utužujú kolektív,
riadať pre svojich členov akciu na povzbudia seniorov do ďalších
posilnenie zdravia – súťaž v jedno- dní a pomáhajú zabudnúť na
duchých športových disciplínach. bežné starosti, ktoré seniorský
Členovia sa zišli 20. septembra vek prináša.
A že toto podujatie sa vydarilo
v priestoroch Denného centra
seniorov na Ulici Dr. Herza, a splnilo svoj účel, svedčia aj
kde v jeho exteriéroch prebehli slová členky organizácie Gabriely
súťaže, ktorých priebeh umocnilo Olbrichtovej, ktorá sa na záver
poďakovala v mene všetkých
nádherné slnečné počasie.
účastníkov výboru denného centra
Súťažilo sa v kategóriách muži, pod vedením Eleny Heinereichovej
ženy v týchto disciplínach: hod za vydarenú akciu a popriala im
granátom, hod loptičkou na veľa úspechov v ďalšej práci.
lepiaci terč, hod krúžkami na tyč.
text: Anna Škamlová
Víťazi jednotlivých disciplín boli
odmenení symbolickými vecnými
cenami. Po vyhodnotení súťaží
nasledovalo posilnenie dobrým
jedlom – bol to kotlíkový guláš,
•Mesto Lučenec, MO ŽIVENA
•POMÔŽTE!
ktorý pripravila Združená škola vyhlasujú súťaž vo vlastnej tvorbe
•Máte funkčné športové potreby:
služieb, jedáleň na Zvolenskej Výnimočné Vianoce /propozície
ceste. Guláš servírovala členka na stránke mesta www.lucenec.sk lopty, bicykle, lyže, korčule a pod.,
ktoré niekomu urobia radosť?
výboru Elenka Mačudová, chutil
výborne. Ďakujeme.
•Zapojte sa do súťaže o Naj- Neváhajte, prineste ich na Mestský
Po občerstvení prišla na rad krajšiu vianočnú ozdobu - úrad, Novohradská 1, Lučenec
harmonika Mirka Debnára informácie v propozíciách na - oddelenie školstva, soc. vecí,
kultúry a športu, č. dv. 147 do
a melódie ľudových piesní sa stránke mesta www.lucenec.sk

poznávaní regionálnych dejín Novohradu, pretože autorka dejiny
obce vložila do historického pozadia tohto regiónu.
Knihu v je možné si zakúpiť na
Obecnom úrade v Podrečanoch.
Informácie na č. tel.:047/4396171,
e-mail: obec@podrecany.sk

Pripravujeme pre vás súťaže a zbierku
11.12.2018. Zozbierané športové
potreby budú odovzdané na pomoc
deťom zo sociálne slabších rodín
pre rozvoj športu.

text: Renáta Libiaková Peržeľová

26. október 2018

spravodajstvo | 7

www.lucenec.sk

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 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané
značky „Regionálny produkt v tlačenej forme v 1 vyhotovení.
Vyplnenú žiadosť s prílohami je
NOVOHRAD“. Celé znenie výzvy
možné
zaslať aj poštou na adresu:
a dokumenty potrebné k podaniu
Región
Neogradiensis, z. p. o.,
žiadosti o udelenie regionálnej
Ulica
novohradská
č. 1, 984 01
značky sú zverejnené na webovej
Lučenec.
Na
obálku
je potrebné
stránke www.produktnovohrad.sk
uviesť
aj
text:
Výzva
č. 2/2018 k
Vyplnenú žiadosť je potrebné
predkladaniu
žiadostí
o udelezaslať na kontaktnú adresu
nie
značky
„Regionálny
produkt
uvedenú vo výzve v termíne do
NOVOHRAD – žiadosť“.
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

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

Klub policajnej histórie
v Lučenci má už 5 rokov

Nadšenci z radov policajtov,
ktorí pracovali v polícii alebo ešte
pracujú, si dali rande v historickej
budove Radnice v Lučenci. Dôvodom bolo už päť rokov od ich
vzniku. Okrem toho, že si pospomínali, čo všetko už urobili, policajti sa ukázali aj v krojoch s heligónkami a oceňovali vzácnych
hostí z Čiech aj Maďarska.
Všetko sa to začalo v jeden aprílový deň roku 2013. Dvaja nadšenci histórie bezpečnostných zborov sa zhodli, že by bolo vhodné
a pre ďalšie generácie príslušníkov polície osožné, aby mali
možnosť poznať históriu vývoja
bezpečnostných zložiek. „A tak
vznikla myšlienka. Zorganizovali sme prvú schôdzu, kde sme vymysleli názov Klub policajnej histórie Lučenec. Stanovili sme si
ciele a úlohy a prvý augustový deň
pred piatimi rokmi bolo Občianske
združenie Klub policajnej histórie
Lučenec zaregistrované na MV SR
a my jeho členovia sme začali napĺňať ciele, v ktorých sme si stanovili a jasne pomenovali priority
bez toho, aby čokoľvek propagovali,“ povedal Juraj Štaudinger.
Na slávnosti nechýbala ani
primátorka Lučenca Alexandra

Pivková, predseda Klubu policajnej
histórie Kamil Kolesár, členovia
klubu a mnoho hostí z domova
aj zahraničia. Svoju činnosť
prezentoval klub asi hodinovým
videofilmom a niektorým sa do
očí tisli pri pohľadoch na obrázky
aj slzy. V kultúrnom programe
vystúpili policajti z Obvodného
oddelenia v Lučenci Arpád Adam
a Milan Gabera, ktorí ukázali, že to
vedia veľmi dobre aj v detvianskych
krojoch s heligónkami v rukách.
Vrcholom bolo oceňovanie
významných osobností v oblasti
bádania histórie bezpečnostných
zborov. Viac o päťročnej úspešnej
činnosti Klubu policajnej histórie
v Lučenci nájdete na: www.kph.
ilumin.sk
text: FB Polícia
Slovenskej republiky
foto: Ján Šnúrik

Výzva - verejný opis veci
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci vykonáva vyšetrovanie vo veci zločinu krádeže.
V tejto súvislosti obvinený dobrovoľne vydal bicykel zn. KTM, ktorý bol odcudzený pravdepodobne
z niektorého z bytových domov na Ulici Vajanského alebo Adyho v Lučenci. Touto cestou žiadame
majiteľa odcudzeného bicykla, aby sa prihlásil na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Lučenci,
Námestie tuhárske č. 12, alebo na telefónnom čísle 0961 653 621.
text: OOPZ

8 | 3D kino / inzercia
7.11.2018 

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.!

26.10.2018 

17:00

Kino Fest Anča:
25 rokov slovenskej
animácie

SR - 76 min. - animovaný slovenský dabing/bez dialógov - uvádza Anča o. z.

15
26.10.2018 
31.10.2018 

1€
19:00
17:00

PROJEKT 100
The Rocky horror
picture show

UK/USA - 1975 - 100 min. 2D - hororový muzikál - české titulky - uvádza ASFK.

4€

15
31.10.2018 

19:00

MNÍŠKA (The Nun)

USA - 2018 - 93 min. - 2D horor - slovenské titulky uvádza CONTINENATAL FILM

15

4,50 €

„Káva v kine“
25.10.2018 

14:00

Rodná zem

ČS - 1953 - 103 min. - DVD
- muzikál/komédia - originálna verzia - uvádza ASFK

 Vstup voľný

2.11.2018 

17:00

S láskou Vincent
(Loving Vincent)

GB/PL - 2017 - 94 min. - DVD
- animovaný filml– český dabing – uvádza Continenta Film.

12

2.11.2018 
7.11.2018 

5€

19:00
19:00

Muž, ktorý zabil Dona
Quijota (The Man Who
Miller Don Quijote)

SPN/BLG/POR/GB - 2018 132 min. - 2D - komédia/dobrodružný - české titulky uvádza Magic Box.

12

4€

17:00

FK: Filmy z produkcie
SFU- Slovenský animovaný film
SR - 120 min. - DVD - animované filmy - uvádza ASFK.

12
8.11.2018 

4€

FK: Milan Čorba

17:00

SR - 2014 - 72 min. - 2D - biografický - originálna verzia uvádza ASFK.

8.11.2018 

4€
19:00

FK: P100 - Climax (Climax)

FR - 2018 - 95 min. - 2D - dráma/hudobný - české titulky
- uvádza ASFK.

18

9.11.2018 

4€

19:00

Niť z prízrakov
(Phantom Thread)

USA - 2017 - 130 min. - 2D dráma - české titulky - uvádza Cinemart.

12

5€

MÓDNY SWAP V APOLLE
Témou mesiaca november v kine
Apollo budú kostýmy, vizuálne
netradične spracované príbehy
a k tomu sa pripája téma módy.
Módny SWAP (SWAP v preklade z angličtiny znamená výmena) je spoločenskou udalosťou,
ktorej cieľom je výmena oblečenia a doplnkov.
Predstavuje spôsob ako oživiť
šatník, ekonomicky a ekologicky.
Ako to funguje?
Prineste vytriedené a čisté oblečenie do spoločného obehu. A môžete si odniesť čokoľvek, čo sa vám
bude páčiť, čo potrebujete.
Aké sú podmienky Módneho
Swapu v Apolle?
Na náš prvý SWAP môžete doniesť oblečenie max. 10 ks, do
13.11.2018 (počas otváracích hodín kina Apollo streda - piatok od
16:00 - 19:00), ktoré musí byť voňavé, čisté, pekné a nepoškodené.
Také, ktoré by ste dali svojej dobrej kamarátke alebo kamarátovi.
Módny SWAP v Apolle prebehne 14.11.2018 (streda) od 16:00 do
19:00. Oblečenie, ktoré ostane,
bude darované charite.

November
v Apolle
Novembrová filmová ponuka
sa nesie v téme vizuálne atraktívnych filmov. S láskou Vincent
je filmový projekt, vytvorený
kombináciou hraného filmu
a animácie originálnych olejomalieb. Alebo filmy ocenené za
kostýmy Niť z prízrakov a Dovidenia tam hore, či dokumentárny portrét o významnom slovenskom kostýmovom výtvarníkovi
Milanovi Čorbovi.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915 809 222
PO/102
• Predám dom vo Veľkej Vsi. 0915
809 222
PO/106
• Predám garsónku (23 m2) v tichej
vyhľadávanej lokalite (vyvýšené
prízemie) v blízkosti stanice na
Kuzmányho ulici. Bytový dom je
tehlový a zateplený. Cena 13 900
eur. 0903 311 331.
PO/120
• Predám 4-izbový tehlový zateplený byt v centre mesta. 0904
647 386
PO/121

SPOMIENKA
23. októbra
2018 uplynulo
Premiérovo uvedieme film Fan- desať dlhých,
tastické zvery: Griwaldove zloči- smutných rony s maďarským dabingom, jeden kov od úmrtia
z najočakávanejších filmov roku. Ing. Štefana
Dej drámy Súmrak sa odohráva na Uličného. Spozačiatku 20. storočia v Budapešti. míname na Teba s láskou a úctou.
A nezabudli sme ani na najmen- Chýbaš nám každý deň...
ších. Animovaná rozprávka Dilili
Manželka Elena, dcéra Soňa
v Paríži, vyšetrovanie tajomného a Silvia s rodinou
PO/117
prípadu sa prelína mágiou a osobnosťami doby. Ale aj “Slovenský
SPOMIENKA
animovaný film”, súbor krátkych
„Slza smútku
animovaných filmov z produkcie tíško tečie po tváSFÚ ako napr. Bábätko v banke, ri, bolesť v srdci
Balada v čipke, Dáždnik, Dita na zabolí, no pekná
fronte a ďalšie.
spomienka ako

večný plameň v
našich srdciach zahorí“
Dňa 1. novembra si pripomenieme prvé smutné výročie odvtedy,
ako nás náhle opustil náš milovaný manžel, otec a dedo Josef Šlais. Spomíname s láskou. PO/121

PROJEKT 100
Hudobná dráma Climax sleduje
príbeh skupiny tanečníkov, ktorá
robí v opustenej škole uprostred
lesov poslednú veľkú párty.
Nepravidelný cyklus „Aj ty si
kino dramaturg“, v rámci ktorého
sa môžete aj vy zapojiť do príprav
filmového programu kina Apollo.
Prvým vybraným titulom je „Muž,
ktorý zabil Dona Quijota “.
Aktuálny program nájdete na
stránke www.kultura.lucenec.sk
A nezabudnite nás sledovať na Facebooku – Kino Apollo3D. Tešíme sa na vás v kine Apollo. Návrhy, pripomienky nám píšte na
apollo@lucenec.sk
text: Diana Lajzová

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
NOVOHRAD ponúka
• 5.11. Angličtina pre seniorov, skupina začiatočníkov
• 12.11. Kurz opatrovania - aj cez
RE-PAS
• 12.11. Nemčina pre opatrovateľky
• 13.11. Pokladničná agenda v praxi v r. 2018
• Kurzy maďarského, španielskeho, ruského jazyka
• Obsluha počítača pre začiatočníkov v každom veku
Informácie a kontakt:
Lučenec, Partizánska 17, tel.
0911 936 120, 0902 930 235, kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@
avnovohrad.sk
PO/97

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

26. október 2018
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www.lucenec.sk
M AT E R S K É C E N T R U M
JAHÔDKA

DETSKÉ DIVADELNÉ
PREDSTAVENIE
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI BBSK,

LUČENEC

NOVOHRADSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

ĎUROŠÍK

Divadlo Actores2018

MESTO LUČENEC,
OZ TIMRAVA,
ZO CSEMADOK LUČENEC

alebo na zbojnícku nôtu

KINO APOLLO

Vstupné: 1,- €
predpredaj: MIC a KINO APOLLO

Vydajte sa s nami
na dobrodružnú
cestu
NOVOHRADSKÉ
OSVETOVÉ
STREDISKO

ČÍTANIE A DISKUSIA
V mene rozpočtovej organizácie
LUKUS, Mestského múzea Lučenec a mesta Lučenec vás srdečne
pozývame na čítanie a diskusiu
s Madeline Vadkerty na tému:
„Ľudia píšu Tisovi...“, ktoré sa
bude konať 17. októbra o 17:00
v priestoroch radnice na Ul. Dr.
Herza 240/1 v Lučenci. Verejnosť
je vítaná aj v čase vyhradenom
pre školy o 11:00 hodine.
Viac informácií nájdete na www.
lukus.sk alebo na našom Facebooku. Tešíme sa na vašu návštevu.
POZOR NA ZMENU
OTVÁRACÍCH HODÍN!
BBSK – Novohradská knižnica
oznamuje čitateľskej verejnosti,
že od 29.10.2018 z dôvodu výmeny tepelných zariadení dodávateľom tepla, bude knižnica
otvorená nasledovne:
Pondelok - Štvrtok 8:00 - 16:00.
Piatok 12:00 - 16:00.
Sobota 8:00 - 12:00.
Ďakujeme za pochopenie.

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.

9.11.2018

NA VÝROČNÚ SCHÔDZU
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR - Klub Lučenec pozýva všetkých členov na výročnú
schôdzu pri príležitosti svetového Dňa psoriázy, ako aj Mesiaca úcty k starším. Zároveň
pozývame jubilantov, ktorí tento
rok oslávili svoje životné jubileum. Stretnutie sa uskutoční 26.
októbra 2018 o 15:00 v budove
Okresného úradu v Lučenci (zasadačka na 2. poschodí).

16:30

POZVÁNKA

LUČENEC
2018

V16.10.
ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI BBSK,

za osudom
zbojníka Ďurošíka
a vstúpte do - výstava
FENOMÉN
BEDNÁRIK
rozprávkového sveta popretkávaného piesňami

17:00 - vernisáž
Novohradské múzeum a galéria

MESTO
LUČENEC,
a tancom,
zaodetého do moderného folklórneho šatu.
Čas, miesto, vstupné:
22.10.
OTVORENIE
DIVADELNEJ
JESENE
Do sveta
čarovných bytostí, statočných
junákov,
OZ
TIMRAVA,
www.kultura.lucenec.sk
dobrotivého
ľudu,
ale aj predstavenie
skúpych pre
zemepánov...
Panáčik a bábika
- divadelné
najmenšie deti
09:00
hod.
ZO
CSEMADOK
LUČENEC
Divadlo BST - Divadlo a deti (divadelné workshopy pre deti z DDS)
10:00 hod.
14:00 hod.
15:00 hod.

Šantenie v uliciach mesta - pozvánka na program Divadelnej jesene
Otvorenie pri Divadle BST a program na námestí

23.10.

DS Timrava
Lučenec

ÉHO

STUPN
BEZ V

ZURABÁJA /

(O. Záhradník)

alebo Epitaf pre živého

16.10.
7.11.

- výstava
Slovenské divadlo
FENOMÉN
BEDNÁRIK
DÁMSKA ŠATŇA

11.11.
22.10.

A Montmartre-i
ibolya
OTVORENIE
DIVADELNEJ
JESENE

09:00 hod.
10:00 hod.
14:00 hod.
15:00 hod.

Panáčik a bábika - divadelné predstavenie pre najmenšie deti
Divadlo BST - Divadlo a deti (divadelné workshopy pre deti z DDS)
Mestské divadlo
Divadelnej jesene
Šantenie v uliciach mesta - pozvánka na program(HOMMAGE
Žilina
Otvorenie
pri Divadle BST a program na námestí

14.11.
23.10.
16.11.
7.11.
21.11.
11.11.

Divadlo
Havran
DS
Timrava
Rimavská Sobota
Lučenec

26.11.
12.11.
1.12.
14.11.
4.12.
16.11.

Divadlo Commedia
Poprad
Mestské divadlo
Žilina
Zenthe Ferenc Színház

12.11.

23.11.
21.11.
29.11.

Z26.11.
MENA

(A. Goldflam)

Vertigo Budapešť

THÁLIA SZÍNHÁZ
DIVADLO THÁLIA Košice

Fialka z Montmartru

HANA

(Kálman Imre
- Julius Brammer
- Alfred Grünwald,
operett - opereta)
(P. Pavlac)

A HEGEROVÁ)

HLÚPY KUBO
ZURABÁJA
/

DS NA TAHU
Červený Kostelec
Slovenské divadlo
Vertigo Budapešť
DS Timrava
Lučenec SZÍNHÁZ
THÁLIA
DIVADLO THÁLIA Košice

(A. Anderle)
(O. Záhradník)

alebo Epitaf pre živého

Bosé nohy v parku
ZURABÁJA /

DÁMSKA ŠATŇA

(A. Goldflam)
(O. Záhradník)

A Montmartre-i
ibolya
alebo Epitaf pre
živého
Fialka z Montmartru

Skrotenie zlej ženy

(Kálman Imre
- Julius Brammer
- Alfred Grünwald,
operett - opereta)
(W. Shakespeare)

HANA (HOMMAGE A HEGEROVÁ)

(P. Pavlac)

A képzelt beteg

Salgótarján (HU)
Divadlo Ferenc Zenthe
Divadlo
Havran
Salgótarján (MR)

(Moliér)

- Zdravý
nemocný
HLÚPY
KUBO

Rimavská Sobota
DIVADLO FLUENT
DS
NA TAHU
PRODUCTION
Červený
Kostelec
Bratislava

(A. Anderle)

CHLIEB S MASLOM
Bosé
“Ženy sanohy
skrátkavk parku
mužom nehodia”
ZURABÁJA
/
Timravina
Lučenec studnička - celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy, Galaprogram

(O. Záhradník)

Sprievodné
DS
Timravapodujatia:

alebo Epitaf pre živého

Detská improvizačná liga - regionálna súťaž členov DDS v improvizácii, workshop

Večer šansónov, workshopy, divadelné stretnutia
Divadlo Commedia
Poprad
PROGRAMU VYHRADENÁ!

Skrotenie zlej ženy

Predpredaj vstupeniek:
Lučenec
Zenthe FerencMIC
Színház

(W. Shakespeare)

Salgótarján (HU)

17:00 - vernisáž
Novohradské
múzeum
a galéria
18:00 - Divadlo
B.S.Timravy
Vstupné: 5,- €
18:00
- Divadlo
Čas,
miesto, B.S.Timravy
vstupné:
Predpredaj: 6,- €
Vstupné: 8,- €
O

ÉH
18:00 - Divadlo
B.S.Timravy
UPN
Z VST
BE
Vstupné:
7,- €

(Moliér)

Salgótarján (MR)

10:00 - Divadlo B.S.Timravy
10:00 -Vstupné:
Divadlo B.S.Timravy
1,- €
Vstupné: zdarma pre seniorov
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 3,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 5,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
€
18:00 Vstupné:
- Divadlo 2,B.S.Timravy
Predpredaj: 6,- €
Vstupné: 8,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 3,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 7,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Predpredaj: 6,- €
10:00 -Vstupné:
Divadlo B.S.Timravy
8,- €,
Vstupné: 1,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
18:00
- Divadlo B.S.Timravy
Predpredaj:
10,- €
Vstupné: 12,3,- €€
Vstupné:
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
09:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 2,- €
09:00 - Divadlo B.S.Timravy
18:00 - Divadlo B.S.Timravy

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Predpredaj:
6,- €
MEDIÁLNI
PARTNERI:
Vstupné: 8,- €,
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

novohradské
osvetové
stredisko

REKUS
REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA

18:00 - Divadlo B.S.Timravy

Predpredaj: 10,- €
Vstupné: 12,- €

09:00 - Divadlo B.S.Timravy
23.11.11. 2018
Timravina studnička
25.11.2018 o 19:00,
13.
o 19:00
Detská improvizačná liga
09:00 - Divadlo B.S.Timravy
29.11.
Večer šansónov, workshopy, divadelné stretnutia
kino Apollo, vstupné: 17 eur
kino Apollo, vstupné: 15 eur
Sprievodné podujatia:

- celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy, Galaprogram
- regionálna súťaž členov DDS v improvizácii, workshop

PLATIA AJ KULTÚRNE POUKAZY

Groteskný príbeh piatich
indiMEDIÁLNI PARTNERI:
S finančnou podporou: ARTISTIC SEASONS / UMELECKÉ OBDOBIA
víduí uzavretých v jednejREKUS
miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera. Jedna z najúspešnejších
slovenských divadelných hier poPeter Marcin prichádza do Lu- stavená na pätici oduševnených
čenca so zájazdovou verziou naj- výkonov prichádza na naše pópopulárnejšej a najúspešnejšej dium! Lukáš Latinák, Juraj Kemslovenskej talkshow. Môžete sa ka, Marián Miezga, Róbert Jakab
tešiť na skvelú LIVE atmosfé- a Vladimír Kobielsky sa predstaru, pútavé rozhovory, zábavné via v grotesknom príbehu piapríhody a scénky, pesničky, či
tich indivíduí uzavretých v jednej
interakcie s divákmi! Hosťami
miestnosti v spoločnosti jedného
v lučeneckom kine Apollo budú
herečka Viki Ráková, herec Ma- revolvera. Inscenácia Na koho to
rek Fašiang, heligonkárka a spe- slovo padne pôvodne vznikla ako
váčka Vlasta Mudríková. A mož- ročníková práca na Vysokej škole
no prídu aj „František a Ildikó“ či múzických umení pred dvadsiatimi rokmi.
„Malý Mirko“.
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, www.kultura.lucenec.sk Apollo, www.kultura.lucenec.sk
Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec

Our partners/Partneri projektu:
Vertigo Szlovák Színház (Hungary) - www.slovaci.hu
Impuls Hradec Kralove, the centre of amateur culture (Czech republic), - www.impulshk.cz
Association of entertainers (Polan) - www.facebook.com “Stowaryszenie Animatorów Kultury”

Stretneme sa v CVČ o 17:15.
Môžete prísť v maskách alebo v
strašidelných kostýmoch. Prineste si svoj lampión, ktorým si budete svietiť na cestu. Naša trasa
povedie až do mestského parku,
kde sa vyhodnotia najoriginálnejšie masky a kostýmy a vylosuje sa tombola. Pochod ukončíme
parádnym ohňostrojom!
Tombolové lístky budú dostupné v cene 0,50 €/kus od 17:15 v
deň podujatia. Každý účastník
si môže zakúpiť ľubovoľný počet
tombolových lístkov.

Tlač: Novohradské osvetové stredisko Lučenec - www.noslc.sk

Our partners/Partneri projektu:
Vertigo Szlovák Színház (Hungary) - www.slovaci.hu
DIVADLO FLUENT
Impuls Hradec Kralove, the centre of amateur culture (Czech republic), - www.impulshk.cz
PRODUCTION
Association of entertainers
(Polan) - www.facebook.com “Stowaryszenie Animatorów Kultury”

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Centrum voľného času Vás
pozýva dňa 29.10.2018 na
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD!

PLATIA AJ KULTÚRNE
Vstupné: POUKAZY
3,- €

A képzelt beteg
1.12.
SEASONS / UMELECKÉ
OBDOBIA
- Zdravý nemocný
NA KOHO TO
NESKORO VEČER
CHLIEB
S
MASLOM
4.12.
sa skrátka k mužom
nehodia”
Bratislava
SLOVO
PADNE
LIVE TALK
SHOW PETRA“Ženy
MARCINA

Divadlo Ferenc Zenthe
S finančnou podporou:
ARTISTIC

10:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: zdarma pre seniorov

NOC
DUCHOV
A STRAŠIDIEL

Tlač: Novohradské osvetové stredisko Lučenec - www.noslc.sk

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

novohradské
osvetové
stredisko

REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA

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

10 | šport
Štyri víťazstvá - dvanásť bodov!

ŠK MAKROTEAM ŽILINA MIMEL LUČENEC 3:7 (2:3)
MIMEL: Oberman, Klema Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík,
Greško, Steinwandter, Filho, Hricov, Petík, Kočiš, Luciano, Ferreira, Mazur. Tréner: Maroš Berky.
Góly: 8. Krištofík, 18. Torres,
33. Silva - 8. Greško, 9. a 35. Ferreira, 16. Brunovský, 27. Hricov,
28. Luciano, 37. Fehérvári.
ŽK: 28. Greško. Rozhodovali: Matula, Budáč. Divákov: 130.

Aj vďaka týmto
členom organizačného
štábu (Mimel Lučenec,
SFZ, UEFA, Spool a.s.)
bol priebeh Ligy majstrov
bezchybný.

ANI PO ŠIESTOM KOLE
BUDÚCI PROGRAM
NAJVYŠŠEJ FUTSALOVEJ LIGY
27.10.2018:
NEOKÚSILI LUČENČANIA
MŠK Žilina FUTSAL - Mimel
TRPKOSŤ PREHRY, KEĎ PO
Lučenec
SOLÍDNOM VÝKONE NAJMÄ
2.11.2018:
V DRUHOM POLČASE
Mimel Lučenec - Lion car MIBA
Banská
Bystrica
DEKLASOVALI ŠK MARKOTEAM 7:3!

TABUĽKA
1. Mimel Lučenec 4 4 0 0 26:6 12
2. Pinerola BA 1994 4 3 0 1 25:10  9
3. Makroteam ZA 4 2 1 1 16:13  7
4. Banská Bystrica 5 2 1 2 20:26  7
5. Wild Boys BA
6. FT Levice

4 2 0 2 10:6  6
4 2 0 2 10:10  6

7. MŠK Žilina

4 1 1 2 13:23  4

8. Bíli Andeli TA

4 1 0 3 7:23  3

9. Klinik Barab. BA 5 0 1 4 11:21  1
text: Ján Šnúrik
foto: Mimel Lučenec

Prvých 100 pretekárov je už
na 51. ročník Vianočného behu
mesta Lučenec zaevidovaných.
Využite možnosť prihlásiť sa:

www.marathonbbtour.sk

Malí hokejisti na medzinárodnom Sobota nemusí byť len všedná a nudná
A sobota 6. októbra 2018 teda si zmerali sily v tandemovom šaturnaji v Detve
nudná určite nebola. Krásne chu. Videli sme ukážku bleskové-

Po prvom turnaji na Opave malí
hokejisti z Hockey Clubu Lučenec vycestovali do Detvy na veľmi kvalitne obsadený medzinárodný turnaj ročníkov narodenia
2010 a mladších. Zúčastnili sa ho
tímy: HC 07 Detva, HKM Zvolen,
HC Nové Zámky, HOBA Bratislava, HC 05 Banská Bystrica, KMH
Budapešť, HC Lučenec. Malí „pelikáni“ mali možnosť zmerať si
sily s každým mužstvom a zistili,
že zápasy neboli ľahké. Celý deň
urputne bojovali, bavili sa hokejom a hlavne získavali cenné zápasové skúsenosti.

text a foto: Stanislav Vojtek

priestory lučeneckej radnice sa ho šachu a šachu naslepo.
zaplnili šachovými nadšencami.
Privítali sme u nás šachovú veľZa realizáciu tohto nádherného
majsterku Reginu Pokornú. Pri- podujatia ďakujeme mestu Lučejala pozvanie zahrať si simultán- nec, riaditeľke ZŠ M. R. Štefániku so žiakmi šachových krúžkov ka Gabriele Aláčovej, reštaurácii
zo ZŠ M. R.Štefánika, ZŠ Vajan- Biela Labuť, Milanovi Forgáčovi
ského, Spojenej školy internátnej z Detvy, firme Technik Zvolen, Lua Súkromného gymnázia v Lučen- kášovi Čavojovi, Žanete Malčekoci. Naše pozvanie zahrať si s veľ- vej, Ondrejovi Mácsovi, Chillout
majsterkou prijali aj primátorka Caffe&Bar, Stanovi Spišiakovi ml.
mesta Alexandra Pivková, vice- a samozrejme žiakom a rodičom.
primátor Pavol Baculík, Lucka Ďakujem svojim spoluorganizátoKapičáková so svojím trénerom rom: Gustavovi Lászlóovi, Alenke
Alexandrom Laurencsíkom a ša- Lászlóovej a Silvii Hroncovej za
chový zanietenec Štefan Csák.
pomoc. Veľmajsterka Regina PoSTUPNE VÍŤAZOV OBSADILI:
korná bola nadšená, že šach v na1. HKM Zvolen
Veľmajsterka spolu so svo- šom meste je na vzostupe a pote2. HC 07 Detva
jou zverenkyňou Kristínkou Ca- šila ju veľká účasť žiakov. Veríme,
3. HC 05 Banská Bystrica
banovou hrali simultánku s 29 že naši malí a veľkí šachisti si odhráčmi. Naši žiaci urputne bojo- niesli nezabudnuteľné zážitky.
Za HC Lučenec nastúpili: branvali a nikto sa nenechal zahanbiť.
kári Adam Iványi, Vratko Barcaj
V sprievodnom programe nesmela
text: Zuzana Gondášová
- Lukáš Juraščík, Pravko Barcaj,
chýbať partia s primátorkou a vifoto: Ján Šnúrik
Teo Boroš, Michal Vojtek, Kamil
ceprimátorom mesta Lučenec, kde
Szmuda, Erik Malatinec, Adam
Čeman, Natálka Barcajová, Tomáš
Talán. Tréner: Lukáš Plešavský.
Pochvala patrí všetkým malým
bojovníkom za predvedené výkony
a prístup k zápasom. Ďakujeme
aj organizátorom turnaja HC
07 Detva za pozvanie a dobre
zorganizovaný turnaj. Tešíme sa
na ďalšie zápasy a turnaje.
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Mestská liga
v malom futbale

FUTBAL TIPOS III. LIGA STRED
20.10.2018

V pokutovom území „hasí“ šancu R. Soboty
Andrej Pipíška v bielom drese. Zľava Adam
Beľa, Nemanja Spasojevič, Andrej Pipíška
a brankár Miroslav Grujičič.

9. KOLO 21.10.2018
Tuborg - Young Boys 1:1 (0:0), góly: Filip
Darányi - Adam Kulich.
TSV 1995 - Hornets 10:4 (6:2), góly: Patrik
Kováč 4, Andrej Pipíška 3, Andrej Kamendy 2,
Róbert Rubint - Peter Rutkaj 2, Marek Barta 2.
OFK Točnica - Hey Taxi 7:2 (3:1), góly:
Mário Čeman 3, Patrik Sivok, Andrej Kamenský,
Zdeno Oláh - Matej Rác 2. ŽK: Mário Čeman.
Tantrum - The Secret 4:2 (0:2), góly: Tibor
Mikuš 2, Róbert Veg, Róbert Hladík - Matej
Bartoška 2.
Keram - voľno.

8. KOLO 14.10.2018
The Secret - Hornets 3:10 (0:2), góly: Martin Vysočan 2, Branislav Adam - Ondrej Berky
3, Marek Barta 3, Radoslav Malček 2, Zdenko
Patrik Kováč (hráč, MŠK Rim. Sobota):
ZVOLEN - LUČENEC 2:0 (1:0)
Kalamár, Milan Adamík. ŽK: Branislav Adam.
„Pre mňa ako hráča to bol špecifický zápas
Hey Taxi - Tuborg 8:5 (3:2), góly: Martin
MŠK Novohrad: Grujičič - Vilhan, Jankohrať proti mojim bývalým spoluhráčom. Do Vrabec 3, Daniel Melich 2, Patrik Čudovský,
vič, Pipíška, Beľa - Torbica, Rác, Trajkovski,
zápasu sme vstúpili s cieľom zvíťaziť a ostať Milan Holík, Martin Rác - Patrik Šípoš 3, Erik
Višič - Berky (72. Keszi), Mészáros. Tréner:
na delenom 1. mieste. Vedeli sme, že to nebu- Čonka, Marek Čonka. Young Boys - Keram 2:2
Csaba Tóth. Góly: 37. Lupčo, 65. Hric. ŽK: 81.
de nič ľahké, o čom sme sa presvedčili hneď na (1:2), góly: Filip Kubík 2 - Peter Šulek, Rubolf
Cavar, 67. Vilhan, 45. Jankovič, 40. Pipíška,
začiatku zápasu. Defenzívnu činnosť sme ale Becáni, ŽK: Roman Prepelica, Maroš Varga.
78. Neušel, 59. Slovák. Rozhodoval: Juraj
opäť splnili takmer na 100% a Lučenec sme neTSV 1995 - OFK Točnica 5:4 (4:2), góly:
Krajči. Divákov: 221.
pustili ani k jednej jedinej strele na bránu. My Andrej Kamendy 2, Patrik Kováč 2, Andrej
sme naopak premenili šance a zaslúžene vy- Pipíška - Radoslav Máč 3, Badinka Dominik.
Andrej Pipíška (hráč, MŠK Novohrad
hrali. Mrzí ma, že si cestu na zápas našlo veľmi
Tantrum - voľno.
Lučenec): „Už v treťom za sebou idúcom zápase
málo divákov. Gemersko-novohradské derby
TABUĽKA
sme si nedokázali vypracovať gólovú príležitosť
by sa malo niesť v inom duchu. Stratilo to svoje
a bez gólu sa nedá vonku uhrať dobrý výsledok.
1. TSV 1995
7700
54:20 	
14
čaro. Lučencu držím palce v ďalších zápasoch.“
Domáci boli v poli lepším tímom a zaslúžene
2. Keram
8611
69:24 
13
vyhrali.“
3. Hey Taxi
8 5 0 3 41:32 
10
TABUĽKA
4. OFK Točnica
8413
39:25 
9
1. Ružomberok „B“ 14 10 2 2 38:15 	
32
13.10.2018
5. Hornets
8413
42:36 
9
2. Rim. Sobota
14 10 2 2 25:9 
32
6.
Young
Boys
8
3
2
3
34:20

8
LUČENEC - RIMAVSKÁ SOBOTA 0:3 (0:1)
3. Lipt. Hrádok
14 9 2 3 27:15 
29
MŠK Novohrad: Grujičič - Berky, Pipíška,
7.
Tuborg
8
2
1
5
26:46

5
4. Fiľakovo
14 8 2 4 21:16 
26
Jankovič, Rác - Trajkovski, Tannhauser (67.
8.
Tantrum
7
1
0
6
11:56

2
5. Zvolen
14 7 3 4 15:12 
24
Mészáros), Višič, Mazur - Beľa, Majkút. Tréner:
9. The Secret
8 0 0 8 25:82 
0
6. Orav. Veselé
14 6 5 3 22:18 
23
Csaba Tóth. MŠK RS: Šága - Sekulič, Lupták,
7. Žarnovica
14 6 3 5 23:18 
21
Spasojevič, Fajčík (88. Kočiš) - Jass, Kalmár,
10. KOLO 28.10.2018
8.
Kalinovo
14
5
4
5
17:21

19
Kočijaševič, Kováč (86. Václavik) - Jankovič,
Tuborg - Keram (Hey Taxi), Hornets - Hey
9. Lučenec
14 6 1 7 13:22 
19
Vasilko. Tréner: Anton Jánoš. Góly: 43. Jass,
Taxi (Keram), OFK Točnica - Young Boys (TSV
10. Martin
14 5 2 7 21:23 
17
57. Sekulič, 67. Fajčík. ŽK: 62. Tannhauser,
1995), Tantrum - TSV 1995 (Young Boys), The
11. Poltár
14 5 1 8 18:25 
16
38. Kováč. Rozhodoval: Ľubomír Belko.
Secret - voľno.
Divákov: 400.
12. Námestovo
14 4 3 7 18:17 
15
SPRAVODAJ Č. 4. ÚMF V LUČENCI
13. Podbrezová „B“ 14 3 4 7 18:26 
13
ZO DŇA 8.10.2018
Csaba Tóth (tréner, MŠK Novohrad LC):
14. Čadca
14 2 4 8 13:23 
10
1. Rada trestá mužstvo TSV 1995 pokutou
„Po celotýždňovej príprave na tento derby
15. Krásno
14 3 1 10 10:24 
10
7 € za nenastúpenie rozhodcu na zápas
zápas nás napokon súper po našich hrubých
16. Lipt. Štiavnica 14 3 1 10 17:32 
10
7. kola. T: 21.10.2018
chybách potrestal. Vedeli sme, že súper bude
2. Rada zastavuje činnosť hráčovi Dušan Vojcelý zápas brániť a vyrážať do rýchlych brejkov.
BUDÚCI PROGRAM
tek z mužstva Tantrum od 8.10.2018. DôBohužiaľ, v tretej lige máme najhoršie ihrisko
27.10.2018 o 14:00:
vod: ČK v zápase 7. kola.
a keď chceme tvoriť, je to náročné. Sarvaš nám
Lučenec - Liptovský Hrádok
3. Rada trestá mužstvo Tantrum pokutou 7 €.
pre žlté karty chýbal, Vilhan vypadol pre zradenie
Dôvod: ČK v zápase 7. kola po druhej žltej.
pred zápasom, takže nám ostal na lavičke len
jeden hráč. Celý týždeň boli chorí Trajkovski
text a foto: Ján Šnúrik
s Mazurom. Gratulujem súperovi k víťazstvu,
text: Marián Šulek, predseda ÚMF v Lučenci
boli celý zápas koncentrovaní.“

12 | šport
Slovenská basketbalová liga

3. KOLO, 17.10.2018
LUČENEC - INTER BA 82:88
(23:31, 24:15, 18:20, 17:22)
BKM: Shelton 26, Griffin 21,
Agusi 16/1, Vranjes 9/3, Pipíška
5 (Jacobs 3, Menashe 2, Sarna 0).
TH: 28/16 - 14/12. Fauly: 21 - 29.
Trojky: 4 - 8. Rozhodovali: Brziak,
Lukáč, Životský. Divákov: 780.
POVEDALI PO ZÁPASE:

5. KOLO, 24.10.2018
LUČENEC - SPIŠSKÁ N. VES 76:89
(22:21, 22:20, 15:21, 17:27)
BKM: Griffin 17, Shelton 13, Agusi 8/1, Vranjes 8/2, Dratva 4 (Menashe 14/1, Jacobs 8/1, Jackuliak 4).
TH: 22/15 - 21/14. Fauly: 23 - 21.
Trojky: 5 - 9. Rozhodovali: Karniš, Životský, Izák. Divákov: 630.
POVEDALI PO ZÁPASE:
Rudolf Jugo (tréner, BKM
Lučenec): „Dnes sme nastupovali na zápas nervózni.
Kontrolovali sme tri štvrtiny zápasu, v ktorom sme sa striedali so
súperom vo vedení. Ale posledná
desaťminútovka nám vôbec nevyšla. Rýchlo sme sa zbavovali lopty,
streľba bola nepresná. Moji hráči
ako keby zabudli hrať basketbal.
A keď sme mali bodovať, viackrát
sme zbytočne prihrali súperovi. Ja
gratulujem Spišskej Novej Vsi k víťazstvu. Ideme ďalej. Musíme ešte
veľa spoločne pracovať.”

Tihomir Vranješ (tréner, BKM
Lučenec): „Pripravovali sme sa na
súpera poctivo, ale nestačilo to. Mali
sme problémy pri doskokoch, veľa
prihrávok bolo nepresných a horeli
sme na rozohrávke. Niekedy možno zbytočne chceme veľa a práve
vtedy sa nám nedarí. Jednoducho
musíme byť koncentrovaní celých
štyridsať, nielen tridsaťpäť minút.
Potom spadneme do diery, z ktorej sa už nevieme vyhrabať.“
4. KOLO, 20.10.2018
PRIEVIDZA - LUČENEC 86:74
(23:19, 19:17, 21:9, 23:29)
BKM: Griffin a Shelton po 16,
Vranjes 13/3, Agusi 8/2, Sarna 2
(Jacobs 10/1, Menashe 6, Jackuliak 3/1). TH: 22/18 - 15/11. Fauly:
19 - 20. Trojky: 8 - 7. Rozhodovali: Šarišský, Margala, Holländer.
POVEDALI PO ZÁPASE
Rudolf Jugo (tréner BKM Lučenec): „Gratulujem Prievidzi k víťazstvu. V tomto zápase bolo príliš
veľa momentov, kedy sme strácali koncentráciu. Dovolili sme Prievidzi dať ľahké koše, vzdialiť sa na
dvojciferný rozdiel a pre nás bolo
ťažké vrátiť sa späť do zápasu. Musíme sa zlepšiť do ďalších stretnutí.“

Darček pre oslávenca
Tihomira Vranjesa.

Duke Shelton (hráč, BKM Lučenec): „Hrali sme tvrdo, ale spravili sme niekoľko chýb. Musíme sa
z nich poučiť, zlepšiť našu defenzívu a doskakovanie. Vinu beriem aj
na seba v tomto smere. Som hrdý
na svojich spoluhráčov, snažili sme
sa a bojovali sme.“

Rudolf Jugo (tréner, BKM Lučenec): „V prvom rade chcem Interu Bratislava zagratulovať k víťazstvu. Opäť sa prejavilo, že hráme
celý zápas vyrovnanú hru a záver nezvládneme. Nemáme dobrú koncentráciu. Naším najväčším
problémom bolo, že sme strácali zbytočné lopty, za čo nás súper
potrestal. Neviem prečo, ale ako
keby sme neboli sústredení. Nepremenili sme množstvo trestných
hodov. Musíme ešte veľa pracovať,
aby sme vyhrali.“
Oliver Vidin (tréner, Inter BA):
„Zápas sme začali tak, ako sme
si predstavovali. Potom sme povolili v obrane. Vranjesovi sme povolili, aby trafil tri trojky a domáci sa
chytili. Ale s výsledkom sme spokojní. Nechceli sme ťahať do zápasu Miša Baťku, lebo mal rodinné
povinnosti. Chýbal nám Miro Páleník a Rišo Grznár, ktorí sú zranení. Výhovorky neexistujú! Vyhrali sme a ideme ďalej.“
2. KOLO, 13.10.2018
LEVICE - LUČENEC 97:71
(33:18, 13:11, 20:20, 31:22)
BKM: Griffin 19/1, Jacobs 17/3,
Vranjes 8/2, Pipíška 6/1, Menashe
2 (Shelton 15, Agusi 4, Grenda,
Jackuliak a Sarna 0). TH: 32/29
- 18/10. Fauly: 20 - 26. Trojky:
8 - 7. Rozhodovali: Fuska, Turčin, Sirocký.
Rudolf Jugo (tréner, BKM Lučenec): „Ak chcete uspieť proti majstrovi, tak treba hrať veľmi dobre.
Držať sa v zápase je pre nás veľmi
ťažké. Vždy keď prehrávame o 12

alebo 14 bodov, tak strácame stabilitu. Súperovi dávame ľahko lopty,
ktorými sa dostáva do komfortného vedenia.“
BUDÚCI PROGRAM
6. kolo, 27.10.2018 o 18:00:
Žilina - Lučenec.
8. kolo, 7.11.2018 o 18:00:
Handlová - Lučenec.
TABUĽKA
1. Levice 		
2. Inter BA
3. Iskra Svit
4. Prievidza
5. Komárno
6. Handlová
7. Žilina 		
8. Spiš. N/Ves
9. Lučenec

5 4 1 435:375 9
4 3 1 341:281  7
4 3 1 346:317 7
4 3 1 327:310  7
5 2 3 373:400 7
5 2 3 378:419 7
4 2 2 350:330 6
4 1 3 330:379  5
5 0 5 362:4315

Foto zo zápasu Lučenec Spišská N/Ves.
ŠTATISTIKA BKM LUČENEC
PO ŠTYROCH KOLÁCH
84/1 - Griffin jr. •11•19/1•21•16•17•
79/0 - Shelton •9•15•26•16•13•
57/15 - Vranjes •19/5•8/2•9/3•13/3•8/2•
44/5 - Jacobs •6•17/3•3•10/1•8/1•
41/4 - Agusi •5•4•16/1•8/2•8/1•
18/2 - Pipíška •7/1•6/1•5•-•-•
24/1 - Menashe •2•0•2•6•24/1•
7/1 - Jackuliak •0•0•-•3/1•4•
6/0 - Dratva •2•-•-•-•4•
2/0 - Sarna •-•0•0•2•-•
0/0 - Grenda •-•0•-•-•- •

POZNÁMKA:
Body spolu, trojky, priezvisko,
počet bodov v zápasoch.
text a foto: Ján Šnúrik

BKM LUČENEC PODPORUJÚ:
mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., Slovexpres
autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o.,
IKE s.r.o., Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda X PRINT
s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX
s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o.,
DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis AXIS - Pokladničné centrum, s.r.o. Lučenec..
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Predstavujeme vám
kandidátov pre voľby
primátora a kandidátov
do MsZ
Do komunálnych volieb či volieb do orgánov samosprávy obcí
pre volebné obdobie 2018 - 2022 nám ostáva iba necelých 15 dní.
Keďže po zverejnení volebných okrskov a volebných miestností
utvorených pre voľby v meste Lučenec v poslednom vydaní Mestských novín, ktoré ste do schránok dostali 12. októbra 2018, ste
nás viacerí oslovili s požiadavkou zverejnenia ďalších potrebných
a prehľadnejších informácií, prinášame vám rozdelenie volebných
obvodov podľa volebných okrskov, s adresami miesta konania. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete základné informácie o troch kandidátoch pre voľby na primátora mesta Lučenec a všetkých kandidátoch pre voľby do mestského zastupiteľstva, ktorí sú zadelení
do siedmich volebných obvodov. Uvádzame tiež počet poslancov,
koľkí sa volia v jednotlivých obvodoch.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora
mesta Lučenec
Mesto Lučenec uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu velebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných
pre voľby primátora mesta dňa
10. novembra 2018:
l. Boris Bodnár, Ing., 57 r., výsluhový dôchodca, Komunistická
strana Slovenska
2. Renáta Endrődyová, JUDr., 49
r., advokátka, nezávislá kandidátka
3. Alexandra Pivková, PhDr., 54 r.,
primátorka, nezávislá kandidátka

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského
zastupiteľstva v Lučenci
Mesto Lučenec uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných
pre voľby do mestského zastupiteľstva dňa 10. novembra 2018
podľa jednotlivých volebných obvodov a zoznam s miestom konania, okrskami a ulicami.

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1

podnikateľ, Občianska konzervatívna strana
13. Zaher Mahmoud, MUDr., 60 r.,
chirurg, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
14. Dobruša Mižúrová, Ing., 59
r., ekonómka, Nova
15. Andrea Moravčíková, Mgr.,
43 r., vedúca múzea, Nova
16. Rút Olšiaková, Ing., 50 r.,
štátna zamestnankyňa, Slovenská národná strana
17. Rudolf Slivka, MUDr., 42 r.,
lekár, Slovenská národná strana
18. Viera Šandulová, 60 r., ekonómka, Strana moderného Slovenska (SMS)
19. Marian Šulek, 61 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska
20. Anna Václavíková, Ing. arch.,
66 r., architektka - technička, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO)

1. Katarína Benčíková, Ing., 57
r., riaditeľka školy, Slovenská národná strana
2. Patrik Bíró, Bc., 27 r., obchodný riaditeľ, Spolu - občianska demokracia
3. Ján Bystrianský, 35 r., podnikateľ, Občianska konzervatívna strana
4. Ivan Dobrocký, 50 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
5. Peter Gottreich, RNDr., 63 r.,
stredoškolský učiteľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
VO VOLEBNOM OBVODE
6. Vladimír Halaj, Mgr., 58 r.,
podnikateľ, Sloboda a solidarita,
SA VOLÍ 5 POSLANCOV
Kresťanskodemokratické hnutie,
Okrsok číslo 1 - miesto konaObyčajní ľudia a nezávislé osob- nia: Stredná odborná škola pedanosti (OĽANO)
gogická - Pedagógiai Szakközé7. Norbert Ilčík, Bc., 49 r., per- piskola - Ulica J. A. Komenského
sonálny manažér, Smer - sociál- č.727/12.
na demokracia
Okrsky číslo 2, 3, 4 - miesto
8. Aneta Jánošíková, Mgr., 41 r., konania: Základná škola - Ulica
riaditeľka ZŠ, nezávislá kandidátka Vajanského č. 2844/47.
9. Roman Kalocsai, Mgr., 46 r.,
Okrsok číslo 5 - miesto konasociálny pracovník, Smer - soci- nia: Súkromná ZŠ s MŠ DSA - Náálna demokracia
mestie Kubínyiho č. 42/6
10. Michal Kelemen, 30 r., stavebný manažér, Sloboda a soliVOLEBNÝ OBVOD Č. 2
darita, Kresťanskodemokratické
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávis- 1. Pavol Baculík, Mgr., 58 r., pedagóg, Nova
lé osobnosti (OĽANO)
11. Katarína Köbölová, 30 r., pod- 2. Renáta Endrődyová, JUDr.,
49 r., advokátka, nezávislá
nikateľka, nezávislá kandidátka
12. Pavol Krokoš, JUDr., 66 r., kandidátka

3. Slavomír Olšiak, Mgr., 46 r.,
výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
4. Patrik Svediak, Mgr., MBA,
43 r., ekonóm, Sme rodina - Boris Kollár
5. Peter Vretenička, Ing., 44 r.,
riaditeľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
6. Zoltán Zvarík, Mgr., 65 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (SMS)
VO VOLEBNOM OBVODE
SA VOLIA 2 POSLANCI
Okrsky číslo 6, 26 - miesto konania: Základná škola s materskou
školou s vyučovacím a výchovným
jazykom maďarským J. Kármána Ulica J. Kármána č. 25/ 5.
Okrsky číslo 7, 8 - miesto konania: Cirkevná základná škola
sv. Jána Bosca - Ulica T. G. Masaryka č. 353/9.
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
1. Pavol Balážik, Ing., 62 r., SZČO,
Strana moderného Slovenska (sms)
2. Lukáš Čavoj, 32 r., referent
prevádzky, Spolu - občianska
demokracia
3. Marian Duzbaba, 37 r., vedúci predajne, Nova
4. Vlastimil Duzbaba, 33 r., zamestnanec Zboru väzenskej a justičnej stráže, nezávislý kandidát
5. Branislav Hrdlička, Mgr., 51
r., pedagóg, Nova
6. František Kelemen, 59 r., lesný
inžinier, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
7. Jozef Kramec, Mgr., 44 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO) text pokračuje na ďalšej strane
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5
8. Lucia Lásková, 38 r., materská 1. Eva Balážová, Ing., PhD., 63
dovolenka, nezávislá kandidátka r., vysokoškolská učiteľka, Smer
9. Vladimír Marko, JUDr., 66 - sociálna demokracia
r., dôchodca, nezávislý kandidát 2. Matej Bella, 30 r., živnostník,
10. Michal Novodomský, Mgr., Strana moderného Slovenska (SMS)
45 r., učiteľ, Sloboda a solidarita, 3. Boris Bodnár, Ing., 57 r., výKresťanskodemokratické hnutie, sluhový dôchodca, Komunistická
Obyčajní ľudia a nezávislé osob- strana Slovenska
4. Peter Danyi, 44 r., sociálny ponosti (OĽANO)
11. Juraj Pelč, MUDr., 65 r., le- radca, Slovenská národná jednota - strana vlastencov
kár, nezávislý kandidát
12. František Trizna, 49 r., 5. Zoltán Ďurčík, 61 r., agropodživnostník, Smer - sociálna nikateľ, Doma dobre
6. Milan Gabriel, 60 r., elekdemokracia
13. Alexander Varga, 50 r., ge- troúdržbár, Slovenská národodet, Smer - sociálna demokracia ná strana
7. Michal Hronec, 26 r., manažér,
Sloboda a solidarita, KresťanskoVO VOLEBNOM OBVODE
demokratické hnutie, Obyčajní ľuSA VOLIA 4 POSLANCI
dia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Okrsok číslo 9 - miesto kona- 8. Peter Ilčík, Mgr., 34 r., štátnia: Centrum voľného času - Uli- ny zamestnanec, Progresívne
ca mieru č. 1702/39
Slovensko
Okrsok číslo 10 - miesto ko- 9. Lucia Kašiarová, 39 r., koornania: Základná umelecká škola dinátorka AC, Komunistická straLučenec n. o. - Ulica novohrad- na Slovenska
ská č. 1077/2.
10. Martin Kašina, 35 r., refeOkrsky číslo 11, 12 - miesto rent, Nova
konania: Divadlo B. S. Timravy 11. Roman Konečný, Ing., 29 r.,
- Námestie republiky č. 2095/5.
štátny zamestnanec, Most - Híd
Okrsok číslo 13 - miesto kona- 12. Milan Molnár, Mgr., 46 r., riania: Centrum voľného času - Uli- diteľ ZŠ, Sme rodina - Boris Kollár
ca mieru č. 1702/39
13. Jozef Oravec, JUDr., 42 r.,
štátny zamestnanec, nezávislý
kandidát
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4
1. Radoslav Čičmanec, Mgr., 41 r., 14. Marian Šulek, 37 r., predavač,
Komunistická strana Slovenska
riaditeľ školy, Doma dobre
2. Peter Grenda, Ing., 49 r., živVO VOLEBNOM OBVODE
nostník, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, ObySA VOLIA 3 POSLANCI
čajní ľudia a nezávislé osobnosti
Okrsky číslo 16, 18, 19, 20 (OĽANO)
miesto konania: Základná škola
3. Jana Kučerová, 57 r., podni- Ladislava Novomeského - Rúbakateľka, Nova
nisko II súp. č. 3079
4. Vojtech Lauko, PaedDr., 62 r.,
stredoškolský učiteľ, Sme rodina
VOLEBNÝ OBVOD Č. 6
- Boris Kollár
1.
Simona Adamove, 25 r., SZČO,
5. Erika Lörinčíková, 48 r., podSpolu
- občianska demokracia
nikateľka, Nova
2.
Štefan
Bohinský, 38 r., ob6. Ivan Siláči, Ing. arch., 28 r., archodný
zástupca,
Progresívne
chitekt, nezávislý kandidát
Slovensko
3. Attila Demjen, 50 r., podnikaVO VOLEBNOM OBVODE
teľ, nezávislý kandidát
SA VOLIA 2 POSLANCI
4. Jana Haláková, Mgr., 54 r., veOkrsok číslo 14 - miesto kona- dúca strediska sociálnych služieb,
nia: Gymnázium B. S. Timravy - Smer - sociálna demokracia
Haličská cesta č. 539/9.
5. Branislav Hámorník, Ing., 54
Okrsky číslo 15, 17 - miesto r., prednosta okresného úradu,
konania: Základná škola Ladisla- Smer - sociálna demokracia
va Novomeského - Rúbanisko II 6. Vlastimil Hrdlička, 56 r., hossúp. č. 3079.
podár, Nova

7. Ladislav Hulina, 34 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
8. Dušan Ilčík, 35 r., technik BOZP
a PO, Progresívne Slovensko
9. Peter Jasenka, JUDr., 40 r.,
štátny zamestnanec, Most - Híd
10. Michal Kováč, Ing., 39 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
11. Branislav Krpeľan, Mgr., 33
r., obchodný zástupca, Národná koalícia
12. Ivan Krupa, 52 r., výsluhový
dôchodca, Komunistická strana
Slovenska
13. Helena Maráková, Mgr., 55
r., pedagogička, Nova
14. Miroslav Matúška, 49 r., vedúci dopravy, Slovenská národná strana
15. Boris Mojžiš, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Smer - sociálna
demokracia
16. Juraj Péter, Mgr., 49 r., pedagóg, Nova
17. Ľubomír Poltársky, 61 r., bezpečnostný pracovník, Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko
18. Tomáš Šurik, 32 r., podnikateľ,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
VO VOLEBNOM OBVODE
SA VOLIA 3 POSLANCI
Okrsky číslo 21, 22, 23 - miesto
konania: Spojená škola internátna - Ulica Karola Supa č. 2824/2
VOLEBNÝ OBVOD Č. 7
1. Ondrej Drugda, Ing., 73 r., znalec - lesníctvo, Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku
2. Pavol Križo, PhDr. Ing., PhD.,
MBA, 45 r., riaditeľ spoločnosti,
Slovenská národná strana
3. Miroslav Morháč, Ing., 58 r.,
manažér, Demokrati Slovenska
4. Miroslav Moučka, 43 r., správca, Slovenská národná jednota strana vlastencov
5. Jaroslav Szabó, 56 r., THP pracovník, Nova
6. Elena Uličná, Ing., 58 r., štátna
úradníčka, nezávislá kandidátka
7. Robert Virág, 48 r., invalidný
dôchodca, Komunistická strana
Slovenska

VO VOLEBNOM OBVODE
SA VOLIA 2 POSLANCI
Okrsky číslo 24, 25 - miesto
konania: Denné centrum Opatová - Ulica parašutistov súp. č. 585.
POZNÁMKA
Voľby budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa
48 hodín predo dňom hlasovania.
text: Ján Šnúrik
zdroj: www.lucenec.sk
foto: ilustračné

VOLEBNÉ PLAGÁTY POČAS
KAMPANE SI MÔŽETE
UMIESTNIŤ PRED
DIVADLOM B. S. TIMRAVY
Mestská volebná komisia sa
uzniesla, že zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do
mestského zastupiteľstva a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora pre účely
umiestnenia volebných plagátov
počas volebnej kampane na vyhradených plochách v meste Lučenec
(informačná tabuľa pred Divadlom B. S. Timravy) je nasledovný:
Poradie politických strán a nezávislých kandidátov pre voľby
primátora mesta podľa abecedného poradia:
1/ Boris Bodnár, Ing - KSS
2/ Renáta Endrődyová,
JUDr. - NEKA
3/ Alexandra Pivková,
PhDr. - NEKA
Poradie politických strán
a koalície pre voľby do MsZ
podľa abecedného poradia:
1/ Demokrati Slovenska
2/ DOMA DOBRE
3/ Komunistická strana Slovenska
4/ Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko
5/ MOST - HÍD
6/ NÁRODNÁ KOALÍCIA
7/ NOVA
8/ Občianska konzervatívna strana
9/ Progresívne Slovensko
10/ Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO) - koalícia
11/ Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
POKRAČOVANIE NA STR. 16
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Volebný obvod č. 1
„Boli to štyri úspešné
roky, poďme ďalej“...
Ing. Rút Olšiaková
26 rokov práce vo verejnej a štátnej správe, odborné vedomosti a bohaté skúsenosti, to všetko by som chcela aj naďalej ponúknuť Lučenčanom pri rozvoji nášho mesta, ale aj potrebách každodenného života. Som vydatá, mám dvoch synov
Pavla a Samuela.
Počas štyroch rokov ako poslankyňa I. volebného obvodu
som pracovala v komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku a v komisii školstva, vzdelávania a mládeže, zastupujem Radu školy a Radu rodičov na ZŠ
Vajanského. Naše spoločné úsilie a aktívna účasť pri dôležitých rozhodnutiach priniesli aj výsledky. Počas môjho volebného obdobia sme dosiahli:
- rekonštrukcie významných kultúrnych pamiatok mestskej radnice a synagógy
- bytového domu pre ZŤP Komenského 24
- komunikácií Železničná, Jókaiho,
Herzova ( parkovisko a radničné
námestie), Komenského – Adyho (okolie synagógy a prepojenie
k mestskej tržnici), Mocsáryho,
Slepá a chodníkov Vajanského po
A. Wágnera a Vajanského od mesta smerom k základnej škole, výstavba infraštruktúry Cintorínskej
- spracovala sa architektonická štúdia a projektová dokumentácia

Za štyri roky sa toho podarilo dosť, ale určite sa dá aj
viac. A v čom by som chcela
pokračovať?
- vybudovať krytú plaváreň
(poslanci schválili úver, vypracúva sa projektová dokumentácia)
- dokončiť revitalizáciu Tuhárskeho námestia (je spracovaná
projektová dokumentácia)
- rekonštruovaní historických pamiatok mesta
- opravách komunikácií a chodníkov
- rozširovaní parkovacích miest
a vybudovaní parkoviska pred
Kalvínskym cintorínom
- dokončiť výstavbu urnového hája
- rekonštrukcii spoločnej úradovne – budovy okresného úradu na
Námestí republiky
- zvýšiť kapacitu a rozšíriť služby
Strediska sociálnych služieb na
Ul. Dr. Herza (je spracovaná projektová dokumentácia)
- budovať bezpečnú a ekologickú
dopravu – cyklotrasy
- prispievať k zvyšovaniu kvality
životného prostredia
- podporovať šport v našom meste, sociálnu oblasť ako aj kultúrno-spoločenské podujatia.
To všetko by som chcela urobiť pre náš volebný obvod, naše
mesto s vašou podporou.
NA VAŠOM HLASE MI ZÁLEŽÍ
Rút Olšiaková
– vaša poslankyňa

revitalizácie Tuhárskeho námestia - pokračovalo sa vo výstavbe ur- vybudovalo sa multifunkčné nového hája
ihrisko s tribúnou v areáli ZŠ - v oblasti starostlivosti o životné
Vajanského
prostredie sa zvýšila intenzita
- obnovili sa detské ihriská vo vnút- kosenia, rozšíril sa zber triederoblokoch J. A. Komenského, Cin- ných zložiek komunálneho odpadu
torínska, Vajanského, Arm. Gen. L. o biologicky rozložiteľný odpad
Svobodu, Hurbanova
od rodinných domov, prevádzkuje
- na sídliskách Cintorínska, Adyho, sa kompostáreň v lokalite Čurgov
Vajanského a Hurbana sa vysadili a zberný dvor na Fiľakovskej cesvzrastlé stromy
te a vybudovali sa uzamykateľné
- vybudovalo sa oplotenie, ktoré od- prekryté kontajnerové stanovištia
deľuje Vajanského školu od cen- - podporovali sme športovcov náštrálneho cintorína
ho mesta, kultúrno-spoločenský
- pre dôstojné pochovávanie bol život, oblasť školstva a sociálodvodnený Kalvínsky cintorín
nu oblasť.
PL2018/36

Objednávateľ: Ing. Rút Olšiaková, Adyho č. 4, 984 01, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181
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Poradie nezávislých kandidátov pre voľby do MsZ podľa
12/ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ
abecedného poradia:
JEDNOTA - strana vlastencov
1/ Attila Demjen
13/ Slovenská národná strana
2/ Vlastimil Duzbaba
14/ SME RODINA - Boris Kollár
3/ Renáta Endrődyová, JUDr.
15/ SMER - sociálna demokracia
4/ Aneta Jánošíková, Mgr.
16/ SPOLU - občianska demok5/ Katarína Köbölová
racia
6/ Lucia Lásková
17/ STRANA MODERNÉHO
7/ Vladimír Marko, JUDr.
SLOVENSKA (SMS)
8/ Slavomír Olšiak, Mgr.
9/ Jozef Oravec, JUDr.
POZNÁMKA
10/ Juraj Pelč, MUDr.
Viac informácií získate u Marti11/ Ivan Siláči, Ing. arch.
ny Hoduliakovej, č. t. 43 072 31 ale12/ Elena Uličná, Ing.
bo na oddelení školstva, soc. vecí,
kultúry a športu, referát kultúry
text a foto: Ján Šnúrik
a športu (č. dverí 147), Mestský
zdroj: www.lucenec.sk
úrad, Novohradská č. 1, Lučenec.
POKRAČOVANIE ZO STR. 14

PL2018/72
Obj.: Mgr. Roman Kalocsai, Cintorínska č. 7, Lučenec Dod.: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, Lučenec, IČO: 00316181

Mesto proti nelegálnemu
vylepovaniu plagátov
Len prednedávnom (11.9.2018) schválili poslanci mestského zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 8/2018
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas. V ňom sa píše napríklad o vyhradených miestach
na vylepovanie plagátov, ako aj o zákaze znečisťovať verejné
priestranstvá a zariadenia vylepovaním plagátov.
Aj týmto spôsobom chce mesto
Na umiestňovanie plagátov na
Lučenec obmedziť nelegálne vyle- verejných priestranstvách na úzepovanie plagátov a reklám na ve- mí mesta sú vyhradené nasledovrejný a súkromný majetok. Naj- né miesta: Haličská cesta - pred
častejšie sú to reklamy taxislužieb, gymnáziom, Rúbanisko II. - pred
pizzérií, fitness alebo realitných potravinami, Rúbanisko I. - pred
kancelárií. Po prácnom odstráne- potravinami, Ulica partizánska
ní spomínaných reklám sa o krát- - pri autobusovej zastávke, Ulica
ky čas na tých istých miestach ob- železničná - oproti Hotelu Slojavujú nové.
van, Ulica továrenská - pri novinovom stánku, Malá Ves - Ulica hlavná, Fiľakovská cesta - pri
novinovom stánku, Ulica Vajanského - pri Hoteli Pelikán, Ulica J.
A. Komenského - pri artézskom
prameni, Námestie Kubínyiho za katolíckym kostolom, Autobusová stanica. Umiestnenie plagátov na výlepových plochách je
na základe písomnej žiadosti. Ich
Stĺp verejného osvetlenia
odstraňovanie zabezpečuje oddena Námestí republiky
lenie školstva, soc. vecí, kultúry
pred nemocnicou.
a športu, referát kultúry a športu

PL2018/73

Informačné tabule pred
Divadlom B. S. Timravy

Obj.: Vlastimil Hrdlička, M. Rázusa č. 40, Lučenec Dod.: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, Lučenec, IČO: 00316181

(č. dverí 147), Mestský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec.
NEZNEČISŤUJTE VEREJNÉ
PRIESTRANSTVÁ PLAGÁTMI
Zakazuje sa znečisťovať verejné
priestranstvá a zariadenia umiestnené na nich (stĺpy verejného
osvetlenia, autobusové zastávky,
orientačné a informačné zariadenia, sochy, pamätníky a pamätné
tabule, vývesné tabule a pod.) vylepovaním plagátov, iných propagačných materiálov. Ten, kto
poruší ustanovenia tohto VZN,
dopustí sa priestupku podľa osobitného zákona.
POZNÁMKA
Na umiestňovanie plagátov sa
vzťahuje osobitný interný predpis
mesta. Nedodržiavanie bude pravidelne kontrolovať mestská polícia a následne riešiť priestupky.

text: Ján Šnúrik
foto: Rudolf Kooijman
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Kandidát

č. 10

SPOLU S VAMI

Martin Kašina
PL2018/58

S láskou k nášmu
mestu pre efektívne
hospodárenie

PL2018/69

LUČENEC
mEsto Nášho
srdCa

Objednávateľ: Martin Kašina, Rúbanisko II/71, 984 03, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

č. 5

voľby
10. 11.
2018

kandidát do mestského zastupiteľstva

VoLEBNÝ oBVod č. 3
kandidát číslo

10

Mgr. Michal Novodomský
povolanie pedagóg
Učím k pravde, morálke a spravodlivosti,
keď to učím, správam sa podľa toho.

č. 3
Volebný obvod č. 4

Pracoval som 15 rokov ako manažér v nadnárodných spoločnostiach,
kde som sa naučil, že nič nie je zadarmo. Len usilovnou prácou vie človek
získať. Toho času pôsobím ako pedagóg na štátnej škole v Lučenci.

Kandidát

Jana KUČEROVÁ
PL2018/68

PL2018/65

Objednávateľ: Mgr. Michal Novodomský, Námestie republiky č. 19, 984 01, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

Objednávateľ: Jana Kučerová, M. Gorkého č. 20, 984 01 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

Objednávateľ: Ing. Dobruša Mižúrová, J. A. Komenského č.28, 984 01, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

Volebný
obvod

V

Objednávateľ: JUDr. Peter Jasenka, Martinčeka č. 14, 984 01, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

PL2018/62

Ing. Roman Konečný

JUDr. Peter Jasenka

Kandidát na poslanca MsZ
Volebný obvod 5
Rúbanisko 2

Kandidát na poslanca MsZ
Volebný obvod 6
Rúbanisko 3

Mgr.

JURAJ
PÉTER

16

T E ČÍ S L
OĽ

O

PL2018/71

BEZ ZBYTOČNÝCH
MÔJ
SĽUBOV!
PROGRAM
STE VY!

stredoškolský
pedagóg

Volebný obvod č. 6

(Rúbanisko III.)

PL2018/63

Objednávateľ: RNDr. Peter Gottreich, A. Vágnera č.7, 984 01 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

PL2018/61

Objednávateľ: Mgr. Juraj Péter, Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

Objednávateľ: Ing. Arch. Anna Václavíková, P. Tótha č. 6, 984 01 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181
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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.
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

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.
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.

Lucia
Lásková
Volebný obvod č. 3

KANDIDÁT č. 8

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

PL2018/60

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

Vážení spoluobčania,

PL2018/66

Objednávateľ: Lucia Lásková, Ulica Hany Ponickej č. 21, 984 01 Lučenec. Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec. IČO: 00316181

www.lucenec.sk

V

Objednávateľ: Ing. Roman Konečný, Ľ. Štúra 2159/5, 984 01 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

Volebný
obvod č. 3

11

T E ČÍ S L
OĽ

O

PL2018/70

Kandidát za poslanca mesta
Lučenec volebného obvodu č.3

Voľte č.

3

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!
PL2018/52

PL2018/51

Objednávateľ: Marian Duzbaba, Kuzmányho č. 8, 984 01 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

SRDCE A ROZUM
PRE LUČENEC

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

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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Lučenec potrebuje [:RE]ŠTART

2

JUDr. Renáta
ENDRŐDYOVÁ

nezávislá kandidátka na primátorku

10. NOVEMBRA 2018
AJ NA VAŠOM HLASE ZÁLEŽÍ
Môj volebný program nájdete na:

www.dobraPRIMATORKA.sk

V rámci môjho volebného programu navrhujem:
- rekonštruovať všetky, aj okrajové ulice v meste, nielen v centre
- dobudovať chodníky a dôstojné parkovisko v cintoríne
- zrekonštruovať systém verejného osvetlenia
- zmeniť tržnicu na skutočné trhovisko s plnou dennou prevádzkou
- zriaďovať sociálne podniky (napr. mestské záhradníctvo)
- zaviesť participatívny rozpočet, prostredníctvom ktorého by sami občania
mohli rozhodovať o nakladaní s časťou mestských financií
- zaviesť bezplatné právne poradenstvo pre dôchodcov a sociálne slabších
- prijať ďalšie systémové opatrenia na podporu zamestnanosti, zvýšenie
transparentnosti hospodárenia mesta, otvorenej komunikácie, podporu
podnikania a riešenie problémov nášho mesta

PL2018/46

voľte číslo

PL2018/42

PL2018/47

Objednávateľ: Ing. arch. Ivan Siláči, PhD., Rúbanisko I/10, 984 03 Lučenec. Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec. IČO: 00316181

Objednávateľ: MUDr. Juraj Pelč, Ulica tehelná 19, 984 01 Lučenec. Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec. IČO: 00316181

Objednávateľ: JUDr. Renáta Endrődyová, Ulica Dr. Herza 26, 984 01 Lučenec. Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec. IČO: 00316181

Objednávateľ: Ing. Boris Bodnár, Rúbanisko II 421/35, 984 03 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

PAVOL
č.1
BACULÍK

NAĎALEJ
PRE VÁS
Volebný
obvod č.2

PL2018/48

PL2018/49
PL2018/50

Objednávateľ: Mgr. Helena Maráková, Haličská cesta č. 80, 984 01 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

Váš
Kandidát
na poslanca

PL2018/37

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

Objednávateľ: Mgr. Pavol Baculík, Maloveská 58, 984 01, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181
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3

2

č.

Lukáš ČAVOJ
Váš kandidát na poslanca.

:
íslo

6

obvod č

:
íslo

obvod č

obvod č

Sp lu za modernejšie,
kultúrnejšie a zelenšie
mesto Lučenec

č.

1

:
íslo

1

2

č.

Simona ADAMOVE

Bc. Patrik BÍRÓ

Vaša kandidátka na poslankyňu.

Váš kandidát na poslanca.
PL2018/43

AJ LUČENEC MÁ DOBRÝ PRÍBEH
Lučenec je krásnym a príťažlivým mestom. Ako sa nám tu žije? Pozrite si propagačné video Dobrý príbeh
mesta Lučenec na FB stránke: Mesto Lučenec alebo na oficiálnej stránke mesta Lučenec www.lucenec.sk

Objednávateľ:Lukáš Čavoj, Námestie republiky 2248/2, 984 01 Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181

www.lucenec.sk
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Môžeme s hrdosťou povedať, že náš Lučenec skrásnel. Stačí sa pozrieť okolo seba alebo sa opýtať tých, čo k nám zavítajú. Najmä
ľudí, čo sa sem vracajú po dlhšom čase, očarí vynovená Synagóga, opravená historická
Radnica, udržiavaný mestský park, renovované ulice, malebné zákutia námestí atď.
Mojím osobným cieľom je s tými spolupracovníkmi, ktorí toto všetko dosiahli, pokračovať v nezmenenom tempe. A ako plynie
čas, meniť Lučenec na čo najkrajšie mesto.
Máme pripravené množstvo aktivít a projektov, o ktorých čítate v mestských novinách. Za všetko spomeniem obnovu budovy
okresného úradu, kde bude mestský, okresný úrad a sídlo úradov a spoločností, čím sa
stane Námestie republiky ozajstným plnohodnotným centrom Novohradu. Tak naše
námestie bude nielen centrom krásnych
mestských dní, nákupov, koncertov, osláv,
spoločenských udalostí, ale aj miestom najvýznamnejších úradov mesta a regiónu Novohrad.
Chcem pokračovať v renovovaní historických častí mesta, naďalej opravovať cesty,
chodníky, postaviť novú plaváreň, podporovať športové a iné voľnočasové aktivity pre
naše deti v školách, na športoviskách a ihriskách, čo znamená zvyšovať kvalitu života v
meste.
Pevne verím, že naša práca bude pokračovať a podporíte ma v komunálnych voľbách, pretože dosiahnuté výsledky sú zjavné
a výrazné.

PhDr. Alexandra PIVKOVÁ
nezávislá kandidátka na primátorku mesta

MÁME NA TO – aby naše mesto naďalej
rástlo, krásnelo, aby sme z mesta Lučenec
vybudovali moderné centrum Novohradu.

ER

3

OV E MB

nezávislá kandidátka
na primátorku mesta

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

POĎME SPOLU VOLIŤ
A TOTO PLÁNUJEME NA ĎALŠIE OBDOBIE:
• pokračovať v zodpovednom hospodárení úspešného moderného
mesta v koncepte Smart City
(rozumného mesta) a v koncepte
„Zaži Lučenec“
• budovať a rekonštruovať mestskú
infraštruktúru – cesty, chodníky,
ulice, vnútrobloky na sídliskách, predstaničné námestie, historické Kubínyiho námestie (brána pre návštevníkov do mesta a centra Novohradu)
• postaviť novú mestskú plaváreň
ako súčasť komplexu Šport parku pri mestských športoviskách
a mestskom parku
• zrealizovať výstavbu ďalších cyklotrás
do Haliče a Vidinej
• dokončiť pre seniorov opravu Domu
seniorov na Ul. Dr. Herza a poskytovať pre sociálne slabšie skupiny
obyvateľov komplexné služby
• revitalizovať verejné priestranstvá
s oddychovými a wifi zónami a bezpečnými detskými ihriskami v centre
a na sídliskách – Rúbanisko, Osloboditeľov, Tuhárske námestie, v okolí
Fándlyho ulice, Pedagogickej záhrady
a vnútrobloku Ul. Malinovského a pod.
• zrekonštruovať budovu úradu na
Námestí republiky na spoločnú úradovňu mesta a štátnych inštitúcií
s ďalšími elektronickými službami
pre občanov – pre rýchlejšie a jednoduchšie vybavovanie úradných
záležitostí na jednom mieste
• podporovať obnovu mestských pasáží
a dvorov v historickom centre, skľudniť Masarykovu ulicu a vytvoriť tak
pokojnú zónu pre korzo a stretávanie
sa ľudí

www.pivkova.sk

• naďalej investovať do mestských
jaslí, materských a základných
škôl, do budov, priestorov dvorov,
telocviční, do učební, herní,
kuchýň a jedální
• pokračovať v spolupráci s mladými
ľuďmi – študentský parlament, skauti, mladí architekti a vytvárať pre
nich priestor na realizáciu tvorivých
nápadov a zmysluplné a podnetné
trávenie voľného času v študentskom centre
• optimalizovať dopravu v meste,
riešiť parkovanie, aj na sídliskách,
zaviesť postupnú digitalizáciu
autobusových zastávok a ďalšie
elektronické služby do autobusov
mestskej hromadnej dopravy
• sprevádzkovať úsporné, kvalitné
a moderné verejné osvetlenie
v meste so smart prvkami
• riešiť odpady v meste pre občanov
ďalšími uzamykateľnými stanovišťami a zároveň pokračovať v budovaní
polopodzemných kontajnerov – na
prvom mieste je čistota, pravidelná
údržba mesta a s tým spojené aktivity separácie v odpadovom hospodárstve „motivačné pre občanov,
investičné pre mesto“
• zabezpečiť ďalšie nové mestské nájomné byty pre mladé rodiny z mesta
a regiónu
• rozširovať kamerový systém
a zvyšovať bezpečnosť v meste
• úspešne pokračovať v čerpaní
eurofondov pre rozvoj mesta
a obyvateľov
• pokračovať v otvorenej komunikácii
s občanmi vo volebných obvodoch

POKRAČUJME V INTENZÍVNEJ PRÁCI
PL2018/45

Objednávateľ: PhDr. Alexandra Pivková, M.Rázusa 5458/12/A, 98401, Lučenec Dodávateľ: Mesto Lučenec - mestský úrad, Novohradská 1, 98401 Lučenec. IČO: 00316181

K takým pocitom výrazne prispieva atmosféra mesta, kde žijeme. Aj ja s mojimi spolupracovníkmi, poslancami, ale aj s Vami - všetkými obyvateľmi pretvárame vzhľad nášho
mesta, prispievame k jeho atmosfére.

N

.

každý civilizovaný človek má rád svoju rodinu, priateľov, pekné veci, zdravé životné
prostredie a predovšetkým zmysluplný pokojný, radostný život.
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Vážení Lučenčania,

Alexandra
Pivková

