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Lučenec
naďalej
povedie
súčasná
primátorka

ZA PRIMÁTORKU MESTA
LUČENEC BOLA ZVOLENÁ:
Alexandra Pivková, PhDr., 54
r., primátorka, nezávislá kandidátka - 4 437 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení
za poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu platných hlasov:
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
1. Zaher Mahmoud, MUDr., 60
r., chirurg, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie,

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano) – 584 hlasov
2. Rudolf Slivka, MUDr., 42 r.,
lekár, Slovenská národná strana – 562 hlasov
3. Rút Olšiaková, Ing., 50 r., štátna
zamestnankyňa, Slovenská národná strana – 423 hlasov
4. Anna Václavíková, Ing. arch.,
66 r., architektka – technička,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano) – 423 hlasov
5. Andrea Moravčíková, Mgr.,
43 r., vedúca múzea, Nova – 372
hlasov

BOHATÝ KULTÚRNY PROGRAM

Vianočné
trhy
13. - 14. decembra 2018
Námestie republiky
v Lučenci

Náhradník: Katarína Benčíková,
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
Ing., 57. r., riaditeľka školy, Slo- 1. Juraj Pelč, MUDr., 65 r., lekár,
venská národná strana – 346 hlanezávislý kandidát – 664 hlasov
sov. Vo volebnom obvode sa vo- 2. Branislav Hrdlička, Mgr., 51
lili 5 poslanci.
r., pedagóg, Nova – 537 hlasov
3. Lucia Lásková, 38 r., materská
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
dovolenka, nezávislá kandidát1. Pavol Baculík, Mgr., 58 r.,
ka – 465 hlasov
pedagóg, Nova – 584 hlasov
4. Jozef Kramec, Mgr., 44 r., pod2. Renáta Endrődyová, JUDr., 49
nikateľ, Sloboda a solidarita,
r., advokátka, nezávislá kandiKresťanskodemokratické hnudátka – 342 hlasov
tie, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (Oľano) – 345 hlasov
Náhradník: Slavomír Olšiak, Mgr.,
46 r., výsluhový dôchodca, nezá- Náhradník: Vladimír Marko,
vislý kandidát – 313 hlasov. Vo vo- JUDr., 66 r., dôchodca, nezávislebnom obvode sa volili 2 poslanci. lý kandidát – 322 hlasov. Vo volebnom obvode sa volili 4 poslanci.

VÁ S
P O Z Ý VA

MIKULÁŠ
v meste
Program:

• rozsvecovanie vianočnej výzdoby
• rozdávanie sladkostí
• fotenie sa s Mikulášom
pri stromčeku
Námestie republiky
v Lučenci

6. 12.2018 od 16:00

Podľa oficiálnych výsledkov komunálnych volieb, ktoré mesto
zverejnilo na svojej stránke, Alexandra Pivková získala 4 437 hlasov. Kandidovala ako nezávislá. V Lučenci bolo v siedmich volebných obvodoch zvolených 21 poslancov. Je medzi nimi 14 mužov
a 7 žien. Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva bol 6604. My vám prinášame výpis zo zápisnice Mestskej volebnej komisie v Lučenci.

2 | mesto informuje
„Pevne verím, že
nájdeme s poslancami
spoločnú reč
a pre dobré riešenia
konsenzus...“
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4
1. Ivan Siláči, Ing. arch., 28 r., architekt, ne- LEN 13 DNÍ UBEHLO OD KOMUNÁLNYCH
závislý kandidát – 291 hlasov
VOLIEB, KTORÉ SA USKUTOČNILI 10. NO2. Peter Grenda, Ing., 49 r., živnostník, Slo- VEMBRA 2018. OBYVATELIA LUČENCA,
boda a solidarita, KresťanskodemokraticKTORÍ V TENTO DEŇ PRIŠLI VOLIŤ, ROZké hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobHODLI O TOM, ŽE STARONOVOU PRIPo víťazných voľbách sa ozývajú hlasy,
nosti (Oľano) – 231 hlasov
MÁTORKOU MESTA LUČENEC SA STALA hlavne od obyvateľov zo zahraničia, ktorí
Náhradník: Erika Lőrinčíková, 48 r., podniALEXANDRA PIVKOVÁ.
ani nevolili, či sú vaše sľuby reálne?
kateľka, Nova – 222 hlasov
Opieram sa o výsledky z minulých obdoVo volebnom obvode sa volili 2 poslanci.
bí
- dokázali sme naše mesto za niekoľko poAko nezávislá kandidátka ste dostali dôsledných
rokov výrazne zmeniť k lepšiemu
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5
veru od 4437 voličov. Viete nám opísať po1. Jozef Oravec, JUDr., 42 r., štátny zamest- city, keď mestská volebná komisia potvrdi- - zrekonštruovali sme národné kultúrne pamiatky, ulice, verejné priestory, oddychonanec, nezávislý kandidát – 388 hlasov
la výsledky komunálnych volieb?
vé
zóny, športoviská, školy a detské ihris2. Eva Balážová, Ing., PhD., 63 r., vysokoDostala som od voličov nášho mesta vysoškolská učiteľka, Smer – sociálna demok- kú podporu, za čo úprimne ďakujem. Vnímam ká, zriadili sme mestské múzeum, výrazne
racia – 361 hlasov
to ako uznanie doterajšej práce a vysvedčenie obnovili kultúrny a spoločenský život, odo3. Roman Konečný, Ing., 29 r., štátny za- za výsledky, ktoré v meste vidieť. Pocity v tej vzdali mestské byty našim obyvateľom, boli
mestnanec, Most - Híd – 341 hlasov
chvíli boli neopísateľné - radosť, zároveň po- sme úspešní v čerpaní eurofondov a mnohí,
Náhradník: Zoltán Ďurčík, 61 r., agropodni- kora voči takémuto silnému vyjadreniu dôvery, ktorí navštívili naše mesto po rokoch, oceňukateľ, Doma dobre – 212 hlasov. Vo volebnom ktorú som cítila, a na druhej strane zodpo- jú jeho výrazné premeny. Tieto výsledky ma
obvode sa volili 3 poslanci.
vednosť ďalej intenzívne pokračovať v práci, napĺňajú optimizmom, že sa nám v tom bude
v začatých a nových projektoch, nesklamať ďalej dariť, lebo veľa vecí ešte v našom mesVOLEBNÝ OBVOD Č. 6
a ďalej potrebu načúvať občanom, ich požia- te čaká na riešenia.
1. Branislav Hámorník, Ing., 54 r., prednosta
davkám a názorom tak ako doteraz.
okresného úradu, Smer – sociálna demokK naplneniu pretvárania vzhľadu nášho
racia – 181 hlasov
mesta
bude potrebná súhra s poslancami
Pri pohľade na vaše plány do ďalšieho ob2. Michal Kováč, 39 r., podnikateľ, Slobomestského
zastupiteľstva. Myslíte si, že
dobia zisťujeme, že ste pripravená spoločda a solidarita, Kresťanskodemokratické
zloženie
21-členného
poslaneckého tímu
ne so svojimi spolupracovníkmi pokračovať
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobbude
zárukou
pre
obyvateľov,
aby sa vaše
v nezmenenom tempe. Teda meniť Lučenec
nosti (Oľano) – 169 hlasov
spoločné
plány
aj
splnili?
na čo najkrajšie mesto. Máte pripravených
3. Tomáš Šurik, 32 r., podnikateľ, Sloboda
Pevne verím, že nájdeme s poslancami spomnožstvo aktivít, našich čitateľov bude ura solidarita, Kresťanskodemokratické hnuločnú
reč a pre dobré riešenia konsenzus. Aj
čite zaujímať, aké sú vaše hlavné priority?
tie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
v
predchádzajúcom
období sme dokázali, že na
Chceme pokračovať v zodpovednom hos(Oľano) – 148 hlasov
komunálnej
úrovni
nepolitikárčime,
ale rozumpodárení, ktoré je základom pre realizáciu
Náhradník: Dušan Ilčík, 35 r., technik BOZP
ne
riešime
to,
čo
mesto
a
občania
potrebujú.
úspešných projektov v našom modernom mesa PO, Progresívne Slovensko – 104 hlasov. Vo
te, centre Novohradu. Vytvárať podmienky
volebnom obvode sa volili 3 poslanci.
Už ste stanovili termín prvého mestsképre rast zamestnanosti, opierať sa o moderho
zastupiteľstva?
né technológie a využívať ich v každej investíVOLEBNÝ OBVOD Č. 7
Ustanovujúce
mestské zastupiteľstvo zvolácii a rekonštrukcii mestskej infraštruktúry –
1.Elena Uličná, Ing., 58 r., štátna úradníčka,
vam
na
7.12.2018
do sály radnice na 15:00 hod.
v budovách, cestách, chodníkoch, uliciach,
nezávislá kandidátka – 274 hlasov
vnútroblokoch, námestiach, pasážach, na det2. Pavol Križo, PhDr., Ing., PhD., MBA, 45
Váš odkaz pre čitateľov Mestských novín?
ských ihriskách, v odpadovom hospodárstve,
r., riaditeľ spoločnosti, Slovenská národBudem aj naďalej s občanmi komunikovať,
pri verejnom osvetlení, na cyklotrasách, v koná strana – 209 hlasov
stretávať
sa vo volebných obvodoch a hľadať
munikácii mestského úradu s občanmi... PoNáhradník: Miroslav Moučka, 43 r., správspoločne
prospešné riešenia. Vás všetkých,
staviť novú modernú plaváreň, ďalšie nájomca, Slovenská národná strana – strana vlasmilí
občania,
aj prostredníctvom Mestských
né mestské byty, zabezpečiť kvalitnú mestskú
tencov – 138 hlasov. Vo volebnom obvode sa
novín
pozývam
k spolupráci, lebo len spoločdopravu a popri investíciách riešiť optimalivolili 2 poslanci.
ne
môžeme
mať
silu posúvať naše mesto dozáciu dopravy spolu s vybudovaním obchvapredu
k
spokojnosti
nás všetkých.
tu a parkovaciu politiku. Som predsedníčka
Združenia miest a obcí Novohradu a z tejto
text: Ján Šnúrik foto: Monika Nagyová
text: Ján Šnúrik
pozície je naďalej mojou prioritou dobudozdroj: Zápisnica mestskej volebnej komisie
foto: Simona Rekšáková
vanie rýchlostnej cesty R2 v našom regióne.
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Konferencia
„Po stopách potulných
maliarov - oblasť
stredoveké nástenné
maľby“
Dňa 11. októbra 2018 sa v Radnici v Lučenci mali možnosť účastníci uvedenej konferencie oboznámiť s veľmi zaujímavou témou, a to stredoveké nástenné maľby nielen
v regióne Novohrad, ale aj v rámci celého
Banskobystrického kraja.
Hlavným cieľom podujatia, ktoré bolo organizované v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, je zvýšiť povedomie
o kultúrnych hodnotách v našom regióne ako
charakteristickej črte historickej a umeleckej
tradície Slovenska a celkovo posilniť pocit európskej identity. Zámerom bolo tiež identifikovať potenciál kultúrneho dedičstva stredného
Slovenska predstavovaného nástennými maľbami v stredovekých kostoloch na území (historického) Novohradu v udržateľnom a zodpovedne organizovanom cestovnom ruchu.
Po slávnostných príhovoroch primátorky mesta Alexandry Pivkovej, podpredsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja
Stanislava Horníka a Emílie Andrejovej zo
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
si mohli účastníci konferencie vypočuť zaujímavé prednášky od fundovaných odborníkov
– kunsthistorička, pracovníčka pamiatkového úradu a reštaurátor- pre oblasť stredovekých nástenných malieb. Veríme, že uvedeným podujatím sme podnietili k ochrane
a zveľaďovaniu nášho jedinečného dedičstva
regiónu. Podujatie organizovalo mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom
Europe Direct, Mestským múzeom Lučenec
a LUKUSom.

text: M. Hrnčiarová, A. Moravčíková
foto: Monika Nagyová

Sto rokov
od vzniku
Československej
republiky

DOM MATICE SLOVENSKEJ A MIESTNY
ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V LUČENCI,
AKO I SPOLOK M. R. ŠTEFÁNIKA V SPOLUPRÁCI S MESTOM LUČENEC SA ROZHODLI PRIBLÍŽIŤ, OSLÁVIŤ I VZDAŤ ÚCTU
UDALOSTIAM, KTORÉ SA PRED 100 ROKMI TRVALO ZAPÍSALI DO DEJÍN SLOVENSKÉHO I ČESKÉHO NÁRODA.

Kladenie vencov pri soche
Milana Rastislava Štefánika.
a primátorky mesta Alexandry Pivkovej v popoludňajších hodinách.

Po skončení akadémie nasledovalo kladenie
vencov pri soche Milana Rastislava Štefánika za spevu hymnickej piesne Kto za pravdu
horí v podaní MSZ Ozvena a na Masarykovej ulici pri pamätnej tabuli Dr. Vodu a vzniV dopoludňajších hodinách 29. októbra ku ČSR. Práve v blízkosti spomínanej tabule
v dvoch kultúrnych programoch slávnost- sa 28. novembra 1918 uskutočnilo stretnutie
nej akadémie priblížili žiakom základných Slovákov Lučenca i širokého okolia, ktorí poškôl mesta Lučenec udalosti, ktoré sa udiali tvrdili Martinskú deklaráciu a vôľu žiť v ďalpráve v rokoch, kedy sa v dátume nachádza ších rokoch v jednej republike s bratským náosmička. Rok 1848 sa spája so vznikom prvej rodom Čechov v Československej republike.
Slovenskej národnej rady, rok 1918 s ukončením 1. svetovej vojny i vznikom ČeskoslovenZáverom sa nám patrí poďakovať všetkým,
skej republiky. Veľmi negatívne nás ovplyvnil ktorí sa pričinili o zdarný priebeh slávnostaj rok 1938, a to Mníchovskou zradou a ná- nej akadémie. Za finančný príspevok určite
sledne rozpadom Československej republi- Matici slovenskej v Martine a Banskobystricky. Aj vpád vojsk Varšavskej zmluvy sa spá- kému samosprávnemu kraju. Vďaka patrí aj
ja s osmičkovým rokom, rokom 1968. Rok technickým zamestnancom mestského úradu
1993 síce nemá osmičku, ale 25 rokov exis- v priestoroch Divadla B. S. Timravy i Agrotencie Slovenskej republiky si určite zaslúži flóre Lučenec za kvetinovú výzdobu.
našu veľkú pozornosť.
O zdarný priebeh akadémie sa postarali:
deti z Materskej školy na Partizánskej ulici
v Lučenci pod vedením Ľ. Kučerovej, žiaci zo
ZŠ na Vajanského ulici pod vedením Z. Goljanovej a S. Pinzíkovej, žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika pod vedením V. Dankovej, žiaci zo ZŠ
na Haličskej ceste pod vedením K. Ondrejkovej, žiaci zo ZŠ L. Novomeského pod vedením
E. Lörinczovej a M. Sabóovej, žiaci Súkromnej základnej školy pod vedením G. Kulichovej, dievčatá z DFS Jánošík pod vedením M.
Podhorovej. Popoludňajšie predstavenie pod
dirigentskou taktovkou D. Jantošovej obohatil miešaný spevácky zbor Ozvena a Martin
Morháč. Celý program aktuálne na výbornej
úrovni sprevádzala prezentácia SOŠ hotelových služieb a dopravy. Nesmieme zabudnúť
ani na slávnostné príhovory viceprimátora
Pavla Baculíka v dopoludňajších hodinách

Pri pamätnej tabuli Dr. Vodu položil veniec
člen vedného ústredia Matice slovenskej
z Martina Pavel Mičianik.
text: Ľudmila Lacová, Janka Beráneková
foto: Ján Šnúrik
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Podmienky zabíjania
zvierat pre súkromnú
domácu spotrebu

Chováte čo len jeden
kus ošípanej na
vlastnú spotrebu?
STE POVINNÝ

Dňa 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť
zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedeným
zákonom sa zmenilo ustanovenie S 23 Zabíjadomácej zabíjačky na RVPS Lučenec, Ulica mienie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu,
ru 2, 984 42 Lučenec – osobne, písomne, telepodľa ktorého na súkromnú domácu spotrebu
fonicky na tel. číslo 43 22 431, faxom na číslo
(domáce zabíjačky) možno zabíjať u chovateľa
43 23 526, na mailovú adresu e-mail: sekretahovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver
riat.lc@svps.sk v pracovných dňoch od 7:00 do
z farmového chovu, ak:
15:00. Po tomto čase možno domáce zabíjačky
a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej venahlasovať faxom na č. t.: 43 23 526 alebo maiterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden
lom na e-mail: sekretariat.lc@svps.sk.
pracovný deň vopred,
b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat
POŽIADAVKY POVINNÉ PRE CHOVATEĽA
v čase zabíjania,
Chovateľ je povinný dodržiavať pri domácich
c) sú dodržané požiadavky na sústreďovanie zabíjačkách - uvedené na stránke ŠVPS SR: htta neškodné odstránenie živočíšnych vedľaj- ps://www.svps.sk/zvierata/domace zabiiacky.asp.
ších produktov podľa osobitného predpisu,
KTO NEOHLÁSI ZABÍJANIE,
d) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na
RISKUJE POKUTU
povinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE)
V prípade neohlásenia zabíjania hovädzieho
podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí
dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z fardobytok, a požiadavky na vyšetrenie na tranmového chovu na súkromné domáce použitie
smisívne spongiformné ence_falopatie (TSE),
aspoň jeden pracovný deň vopred sa dopustí
ak ide o ovce a kozu,
priestupku a orgán veterinárnej správy uloží
e) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinefyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur
ly podľa osobitného predpisu. ak ide o ošípané.
podľa S 48 ods. 5 písm. m) zákona č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti alebo podľa S 48
POVINNOSTI NAHLASOVANIA ZABÍJAČIEK...
ods. 10 v rozkaznom konaní pokutu do 650 eur.
hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz
a zveri z farmového chovu najneskôr jeden pratext: Elena Kováčiková, riaditeľka RVaPS LC
covný deň vopred pred termínom vykonania

SA ZAREGISTROVAŤ!
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Lučenec upozorňuje všetkých občanov – neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných,
že dňa 6. novembra 2018 vydala Európska
komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená
v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS
o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len
VRK 2018/1669“). Podľa čl. VRK 2018/1669
sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov
s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Podľa tohto rozhodnutia každý,
kto chová čo len jeden kus ošípanej na vlastnú spotrebu, je povinný si zaregistrovať farmu na chov ošípaných.
Podmienky registrácie farmy sú uvedené v § 40a zákona č. 39/2007 o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

text: Elena Kováčiková
foto: internet

ŽIVÉ

NÁMESTIE POD ZÁMKOM
(pri RÚR GASe)

- rozsvietenie vianočného
stromčeka
- príhovor zástupcov
cirkví a mesta
- vianočné koledy
- kultúrny program
- vianočný punč zdarma
- prskavka bude vhodná

Tržnica Luč
e

nec

od 3.12. do

VIANOČNÉ
STROMČEKY

24.12.2017

Drugda 090

8 916 319

A ČAČINA

• ako každý
rok široký
výber
• najlepšie
ceny
v meste

PL2018/78

Miesto
predaja
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Prijmite pozvanie na prijatie jubilantov
Program Erasmus+: očakávaný rozpočet
3 miliardy EUR sa v roku 2019 investuje do
mladých Európanov a pomôže pri zakladaní
európskych univerzít
Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+. Z očakávaného rozpočtu na budúci rok
vo výške 3 miliardy EUR sa 30 miliónov EUR
vyčlenilo na konkrétne európske univerzity.
O financovanie v rámci tejto výzvy sa môže
uchádzať každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré nie sú mládežníckou organizáciou. Komisia dnes spolu s výzvou
na predkladanie návrhov uverejnila aj príručku k programu Erasmus+ (dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ). Očakáva sa, že
v roku 2019 sa finančné prostriedky dostupné
pre program Erasmus+ zvýšia o 300 miliónov
EUR, t. j. 10 % oproti roku 2018.
Program LIFE: viac než štvrť miliardy EUR
na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy
Európska komisia schválila investičný balík
vo výške 243 miliónov EUR na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa
má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť. Financovanie
EÚ z Programu LIFE pre životné prostredie
a ochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142
nových projektov. Podporených bude mnoho
nadnárodných projektov, program LIFE bude
mať teda vplyv v každom členskom štáte EÚ.
V zozname sú aj projekty týkajúce sa Slovenska.
Suma 196,2 milióna EUR bude určená na
projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia.
Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu
na vysokokvalitné suroviny v automobilovom,
stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej
stratégie Európskej komisie pre plasty v obehovom hospodárstve.
zdroj: ZEK v SR
Kontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
Ulica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/43 31 513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web: www.edlucenec.eu.

Vážení spoluobčania, mesto Lučenec, Zbor prosím do 11.12.2018 na adresu Mestský
pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí,
pozýva všetkých, ktorí sa v mesiacoch novem- kultúry a športu, Ul. novohradská č.1, 984
ber a december 2018 dožívajú životných jubileí 01 Lučenec. Informácie poskytne tajomníč75, 80, 85, 90 a viac rokov, do radnice mesta. ka ZPOZ Renáta Libiaková Peržeľová, kancePrijmite prosím pozvanie na slávnostné lária číslo dverí 147, číslo tel. 047/43 07 232,
prijatie jubilantov, ktoré sa uskutoční 15. de- mobil: 0905 614 782, e-mail renata.perzelocembra 2018 o 13:30, do priestorov Radnice va-libiakova@lucenec.sk.
Tešíme sa na stretnutie.
Lučenec, Ul. Dr. Herza č. 1.
V prípade, že máte záujem o prijatie
text: Alexandra Pivková, primátorka mesta
v priestoroch radnice, oznámte nám to

VIETE, AKÉ SÚ POTREBNÉ DOKLADY K ZNÍŽENIU/ODPUSTENIU
POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD PRE ROK 2019?
V zmysle VZN o miestnych daniach a miest- b) platné pracovné víza alebo
nom poplatku č. 13/2017 - k zníženiu/odpus- c) potvrdenie od zamestnávateľa potvrdzujúce
teniu poplatku za komunálny odpad je potrebvýkon práce v zahraničí v roku 2019 alebo
né pre rok 2019 predložiť do 31. januára 2019 d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostrednasledovné doklady:
kovala prácu v zahraničí pre rok 2019 alebo,
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (ak doklad
Doklady potrebné k zníženiu poplatku vo
bol predložený od septembra 2018, netreba
výške 50% s aktuálnym dátumom - rok 2019:
znovu predkladať - úľava platí do 31. augus- potvrdenie o prechodnom pobyte mimo
ta 2019) alebo
územia mesta - vydáva obec (neuznáva sa f) potvrdenie vecne príslušného úradu pre
doklad o zaplatení poplatku za komunálny
rok 2019, ktoré preukazuje pobyt poplatodpad v inej obci),
níka v zahraničí, alebo
- doklad o poberaní pomoci v hmotnej núdzi g) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahrarodiny, za ktorú plní povinnosť poplatníka,
ničí pre rok 2019, ak ide o dieťa, alebo
- platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdra- h) potvrdenie príslušného úradu v zahranivotným postihnutím (ak bola úľava priznaná
čí o evidencii poplatníka v zozname nezauž v r. 2018, netreba ho znovu predkladať),
mestnaných v príslušnom štáte pre rok 2019.
- doklad o dennom štúdiu vo vzdialenosti viac
ako 50 km od mesta Lučenec alebo doklad V prípade zahraničia sa k dokladom prikladá
o návšteve predškolského alebo školské- preklad do slovenského jazyka!!!
ho zariadenia (ak doklad bol predložený od • Ak sa občan viac ako 90 dní nezdržiava aleseptembra 2018, netreba znovu predkladať,
bo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôúľava platí do 31. augusta 2019),
vodu umiestnenia v reedukačnom zariadení,
- potvrdenie od zamestnávateľa v prípade výv detskom domove, vo výkone väzby, vo výkonu práce vo vzdialenosti viac ako 50 km
kone trestu odňatia slobody, domov sociálod mesta Lučenec za rok 2019, alebo pracovnych služieb potvrdením od vecne príslušnú zmluvu uzatvorenú od 1. decembra 2018,
ného zariadenia o umiestnení, resp. pobyte
- v prípade turnusových prác (napr. vodič
poplatníka v zariadení.
medzinárodnej kamiónovej alebo medziná- • Ak poplatník nemá na území mesta trvarodnej autobusovej dopravy, au-pair, opatlý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať
rovateľka) v zahraničí potvrdenie od zamestnehnuteľnosť na území mesta, po predlonávateľa alebo agentúry za rok 2019 alebo
žení nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľpracovnú zmluvu uzatvorenú od 1. decemnosti a skutočnosti, že nájomcovia poplatok
bra 2018, potvrdenie o prechodnom pobyza komunálny odpad platia mestu Lučenec.
te - v prípade zahraničia sa k dokladom
prikladá preklad do slovenského jazyka
POZNÁMKA
Doklady potrebné k odpusteniu poplatku
s aktuálnym dátumom - rok 2019
Poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, predloží doklady jednoznačne preukazujúce jeho pobyt mimo mesta:
a) pracovná zmluva potvrdzujúca výkon práce v zahraničí v roku 2019 (uzatvorená od
1.decembra 2018 ) alebo

Predpísané tlačilo o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad nájdete na www.
lucenec.sk, v kancelárii prvého kontaktu alebo
v rámci stránkových hodín na oddelení ekonomiky a majetku mesta - poplatok za komunálny
odpad ..., prízemie, čísla dverí: 145, 146 (Mesto
Lučenec - mestský úrad, Ulica novohradská
č. 1, Lučenec).
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Spoznávame kultúru a tradície
slovanských krajín a V4
Na Základnej škole M. R. Štefánika v Lučenci sme v dňoch 15.
- 18. októbra 2018 srdečne privítali delegované skupiny z Bieloruska, Poľska a Českej republiky
v rámci medzinárodného projektu
VISEGRAD s názvom: Školy ako
miestne centrá revitalizácie a udržania národnej identity. Naše spoločné štyri dni sprevádzal tanec,
spev, divadlo, kultúra, umenie,

slovenská kuchyňa a krásy slovenskej prírody. Hostí sme privítali starou slovenskou tradíciou chlebom, soľou a spevom, ako je
naším dobrým zvykom. Nasledoval bohatý kultúrny program, ľudové piesne a tance otvorili ľudový tradičný remeselnícky jarmok,
na ktorom sme žiakom prezentovali našu kultúru a jazyk formou tvorivých dielní v spolupráci

s partnermi a priateľmi našej školy.
V tvorivých dielňach si žiaci vyskúšali svoje zručnosti v pletení z
papiera, maľovaní na plátno, hrnčiarstve, háčkovaní, práci s drevom, výrobe náušníc „Soutache“
a samozrejme v zdobení kraslíc
a medovníčkov. Dozvedeli sa aj
o tradičnom včelárstve a ochutnali pravý slovenský med. Dobre
vieme, že kultúra sa spoznáva aj
cez žalúdok. S ochutnávkou tradičných slovenských jedál nám
pomohla Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
v Lučenci. Naši hostia nespoznávali len slovenskú kultúru, ale odprezentovali aj svoju. Poliaci nás
naučili tanec polonéza, ktorý je

pre nich typický. Česi a Bielorusi
zahrali ľudové rozprávky. Ukázali sme im krásy nášho mesta. Žiaci a ich pedagógovia si vychutnali
prehliadku synagógy, mestského
múzea, kde nás srdečne privítal viceprimátor mesta Lučenec.
Našim priateľom zo zahraničia
učarili krásy slovenskej prírody.
Všetci sme sa poriadne zapotili,
kým sme sa dostali k Harmaneckej jaskyni, ale jej pozoruhodné
podzemné priestory s mohutnými dómami a množstvom netopierov oslovili každého návštevníka.
V Čiernom Balogu sme sa previezli
čiernohronskou železničkou a poprechádzali sme sa v Lesníckom
skanzene.
Chceme poďakovať všetkým
rodičom, ktorí ubytovali našich
kamarátov a zažili spolu príjemné chvíle. Vieme, že sa u vás cítili úžasne a nechcelo sa im odísť
domov. Veríme, že nové priateľstvá budú pokračovať a možno sa
spolu stretneme aj mimo projektových aktivít.
text: Miriam Portelekyová

Detské ihrisko pre zdravotne
znevýhodnené deti

Obchodná akadémia
v Lučenci si prírodu váži
V utorok 16. októbra 2018 sa zameraná na ekológiu. Už viac
naši druháci už druhýkrát v tom- rokov vedieme žiakov k sepato školskom roku dobrovoľne rovaniu odpadu. V každej triezúčastnili na akcii organizova- de sú odpadkové koše na plasty,
nej študentským parlamentom, v priestoroch školy máme zbermestskými lesmi a skautmi. Vy- né nádoby na drobné elektrosadili asi 40 stromčekov v okolí spotrebiče a použité baterky.
mestských kúpeľov a čistili prí- Každoročne sa zúčastňujeme
rodu od odpadkov. Účasť na ta- na Dni zeme, ktorý organizuje
kýchto akciách prehlbuje vzťah mesto Lučenec.
k prírode a životnému prostreVeríme, že aj týmito aktivitami
diu. Sme veľmi radi, že sa medzi prispievame k ochrane životného
našimi žiakmi našli dobrovoľní- prostredia, ktorého sme my všetci, ktorí ochotne priložili ruku ci súčasťou.
k dielu a prispeli ku skrášleniu
a skvalitneniu nášho okolia.
text a foto: V. Šarkanová
Nebola to prvá aktivita Obchodnej akadémie v Lučenci

Koncom septembra sa v Špeciálnej materskej škole internátnej
uskutočnila dobrovoľnícka brigáda za účelom revitalizovať detské
ihrisko (DI). Zúčastnilo sa jej 16
zamestnancov školy vrátane riaditeľky a 26 rodičov a zamestnancov Tesca Lučenec. Jedným z cieľov
bolo zväčšiť plochu už existujúceho DI rozšírením oplotenia, čo sa
nám za pomoci šikovných oteckov
a údržbárov aj podarilo. Ďalej sme
ošetrili a ponatierali novými nátermi jednotlivé herné prvky nachádzajúce sa na ihrisku, čím dostali nový vzhľad, osadili dve lavičky
a v neposlednom rade nám firma
Preliezky Trubíni, s.r.o., namontovala nové herné prvky - šmýkačku
a preliezku. Ešte sme zakúpili a namontovali aj pružinovú hojdačku,
čím sme zatraktívnili celé ihrisko.
Počas brigády sme si mohli pochutiť na koláčikoch a pagáčikoch,
ktoré upiekli učiteľky či milé mamičky. Tesco nám prispelo na pitný
režim a naša riaditeľka sa postarala,

aby za dobre vykonanú prácu bola
aj odmena v podobe fajnového guláša, do ktorého nám tiež prispelo
Tesco, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Ešte pred prázdninami sme spoločne s deťmi zrecyklovali pneumatiky a nasadili do nich kvety, čím sme
vytvorili kvetinový záhon, o ktorý
sa spoločne staráme.
Toto všetko sme mohli uskutočniť vďaka prvému miestu v hlasovacom programe spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“.
V mene zdravotne znevýhodnených
detí zo Špeciálnej materskej školy internátnej v Lučenci ďakujeme
všetkým, ktorí vhodili svoj žetónik
do hlasovacieho valca našej škôlky.
Pomohli tak vytvoriť deťom krajšie a bezpečnejšie ihrisko pre ich
hry a aktivity.
text a foto: Lenka Gáliková
foto vpravo →

23. november 2018
www.lucenec.sk

OPEN DAY

Využitím inovačných metód sa
dosahuje u detí spojenie súvislosti
dejov. Deti najprv navštevujú formou exkurzie rôzne stolárske dielne,
autodielne, výrobu vo fabrike, kde
sa priamo spracúva a vyrába. Následne v MŠ už podľa svojich predstáv a pod vedením pedagógov si
tvoria funkčný model študovaného
technického objektu (nábytok, dekorácie, úžitkové predmety, rôzne
dopravné prostriedky...). Takto získané vedomosti a zručnosti si deti
efektívnejšie zafixujú. Hra s modeDňa 13. novembra 2018 sa lom objasní správne použitie techv Materskej škole, Ul. parti- nického objektu, čo je spätná väzzánska 273/19, Lučenec v rám- ba úspechu projektu.
Zakladateľom Technickej škôlci projektu „Technická škôlka“,
ky
v SR je P. Beck. Krstnou maktorý sa realizuje už tretí rok,
mou
projektu je I. Radičová, J. Miuskutočnil OPEN DAY.
chelle
a L. Mihalovič z Brna, ktorí
Už v predškolskom veku je dôprispeli
k úspešnej realizácii a imležité prehĺbiť záujem detí o techplementácii
projektu aj v našej maniku, rozvíjať technické myslenie,
terskej
škole.
ale najmä rozvíjať základné techTento školský rok štátny pedanické zručnosti.
gogický
ústav odsúhlasil kontinuálCieľom projektu je podporovať
ne
vzdelávanie
pre učiteľky materdiskusiu, tvorivosť detí pri riešeských
škôl
pod
názvom „Technika
ní, tvoriť, formulovať jednoduché
hrou
v
predprimárnom
vzdelávatechnologické postupy, učiť deti
ní“.
Učiteľky
S.
Hrončeková,
ktoorientovať sa a postupovať v činrá
je
aj
členkou
skupiny
Odbornej
nostiach podľa schémy. Viesť deti
k tvorbe vlastného výrobku, získať komisie pre inovácie, a E. Telekopriamu skúsenosť s náradím, po- vá z MŠ na Ul. partizánskej budú
znávať, skúmať prírodu, obozná- lektorkami. Toto vzdelávanie sa
miť sa s rôznymi materiálmi, ich uskutoční v Lučenci, začína sa od
vlastnosťami, to všetko realizuje- januára 2019. Veríme, že sa v name v rámci výchovno-vzdeláva- šom meste rozbehne tento projekt
cích aktivít, zážitkovým učením, vo viacerých materských školách
prostredníctvom tvorivých dielní, a deťom prinesie radosť z poznaexkurzií, hravou formou sa oboz- nia, bádania, objavovania, pokusov
námia s vybavením kútika, dielne. a experimentov a hlavne úspechy
Deti sa vopred učia narábať s ná- z tvorenia a ich výsledkov.
strojmi a náradím. Individuálnou
text: Iveta Lekeňová
činnosťou je zabezpečená aj zvýšefoto: Monika Nagyová
ná bezpečnosť detí pri práci.

Revitalizované detské ihrisko.
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Murgašove dni vysielali
opäť vlny k J. Murgašovi

V dňoch 18. - 19. októbra 2018
počas Murgašových dňoch na
Súkromnom gymnáziu v Lučenci sme napĺňali Murgašov odkaz:
„Keď má človek silnú vôľu a chuť do
práce, nemôže ho znechutiť žiadna prekážka“. Chuť do práce a radosť z objavovaného nechýbala
ani fyzikárom z rôznych miest
Slovenska.
Deviate Murgašove dni pod taktovkou Ľubice Morkovej otvorila a srdečne privítala fyzikárov
na pôde školy riaditeľka S. Palkovičová a na pôde mesta Lučenec primátorka mesta A. Pivková.
Počas dvoch dní plných prednášok a úžasných fyzikálnych experimentov sa v laboratóriu vystriedali zanietenci z fyziky. Boli
to hlavne lektori z Prírodovedeckej fakulty v Bratislave.
V. Lapitková zaujala svojimi pokusmi z hydromechaniky a elektriny a fyzikálnymi aktivitami pre
žiakov 6. a 9. ročníka, K. Velmovská nešetrila svojimi silami aj silami v experimentoch, P. Horváth
určoval prostredníctvom programu Tracker brzdnú dráhu auta
v závislosti od jeho rýchlosti, J.
Čevajka využil aplikáciu mobilného telefónu na určenie frekvencie
zvuku a rýchlosti zvuku pomocou
programu G- strings.
Naše unavené mozgy zaktivizovala D. Výbohová, ktorá prepojila televízne súťaže a zábavné programy s fyzikou, chémiou
aj biológiou.
Druhý deň sa niesol dňom monitorovania vody, ku ktorému Ľ.
Morková pripravila pokusy z hydromechaniky, ktoré si fyzikári
mohli vyskúšať a overiť si svoje
hypotézy, správnosť fyzikálnych
zákonitostí. Alebo si mohli vytvoriť

v súvislosti s pokusmi problémové úlohy. Potom P. Rapavý pozval
fyzikárov do Astroparku vo hvezdárni v Rimavskej Sobote, kde si
návštevníci môžu vyskúšať priamo veľmi zaujímavé astropokusy.
Všetkých účastníkov Murgašových dní pod svojou strechou vo
vybavených laboratóriách, prednáškových priestoroch hostilo Súkromné gymnázium, za čo patrí
veľká vďaka zriaďovateľovi školy B. Becherovi a manažérovi P.
Kolbányimu aj učiteľskému zboru.
K spokojnosti a pohode fyzikárov prispel aj J. Tóth - hotel Clavis, organizátori Murgašových
dní MPC B. Bystrica a i.
Srdečná vďaka patrí sponzorom:
M. Kucejovej, Kucejovi - Slovexpres, R. Grendovi - Autogrenda,
Mestskému informačnému centru
v Lučenci, Z. Šufliarskej, Amavetu
a všetkým, čo mali chuť pomôcť.
Nech vlny vysielané fyzikármi na
Murgašových dňoch hovoria namiesto J. Murgaša.

text a foto:
Účastníci Murgašových dní

MÁTE ZÁUJEM
O MODELOVANIE
Z HLINY?
Centrum voľného času v Lučenci ponúka v prípade záujmu otvorenie nového krúžku
zameraného na modelovanie
z hliny a enkaustiku. Bližšie
informácie: č.t. 047/4333797.
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Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
„Maľujeme Timravu 2018“
Dňa 3. októbra 2018 sa uskutočnilo v Dome Matice slovenskej Lučenci zasadnutie komisie na vyhodnotenie výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu 2018, ktorú vyhlásili starosta obce Polichno Pavel Kyseľ a poverená riaditeľka Domu MS v Lučenci Miroslava Podhorová,
pod podtitulom „Oco, mama a ja“.

V stanovenom termíne bolo do
DMS Lučenec doručených 143 súťažných prác z 13 škôl zo Slovenska
i zahraničia (Srbsko, Rumunsko).
Súťažné práce hodnotila 6-členná komisia v 3 kategóriách. Podľa vyjadrenia predsedníčky hodnotiacej komisie Jely Hojtelovej,
boli vybraté práce, ktoré splnili podmienky témy Oco - mama
a ja. Téma je v súčasnosti náročná, preto sa porota zamerala hlavne na zobrazenie základu rodiny
- rodičov a detí. Aj keď mnohé neocenené obrazy tému spĺňali, vybraté oslovili komisiu myšlienkou
- zomknutosť rodiny, jej členovia
- dospelí a deti v rôznych rodinných situáciách, životných momentoch. Ďalším kritériom bola
farebnosť, ktorá vyjadrila rôzne
rodinné situácie - radosť, smútok. Treba konštatovať, že aktuálnou témou sa zaoberali účastníci súťaže, jej myšlienka je veľmi
potrebná v dnešnej dobe. Samozrejme prednosť dostali tie práce,
ktoré spontánne detsky a pritom
výtvarne splnili podmienky.

•
•

•

•

10 rokov, ZŠ Divín
• cena riaditeľky DMS Lučenec Kristian Veršan, Scoala gimnaziala Nr. 1, Borod, Rumunsko
II. KATEGÓRIA: 11 - 15 ROKOV
• 1. miesto: Korina Ďuricová, 11
rokov, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
• 2. miesto: Hanna Babková , 15
rokov, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
• 3. miesto: Sofia Ufrlová, 11 rokov, ZŠ Divín a Viera Oláhová,
14 rokov, ZŠ L. Novomeského,
Lučenec
III. KATEGÓRIA: ZUŠ
• 1. miesto: Matúš Jakubek, 6 rokov, Súkromná ZUŠ, Lučenec
• 2. miesto: Emma Donauer,
9 rokov, ZUŠ, Fiľakovo
• 3. miesto: Denisa Szabová,
9 rokov, ZUŠ, Fiľakovo
• mimoriadna cena od MO MS
Lučenec - Katarína Sojková,
14 rokov, ZUŠ, Fiľakovo

Mimoriadna cena z hodnotenia účastníkov akcie Timraviným chodníčkom 2018:
• Viera Oláhová, 14 rokov, ZŠ L.
I. KATEGÓRIA: 6 - 10 ROKOV
Novomeského, Lučenec
1. miesto: Jana Gašková, 9 rokov, ZŠ Ľ. Štúra, Kysáč, Srbsko
Vyhodnotenie súťaže, odovzda2. miesto: Alexandra Balážová, nie diplomov a vecných cien sa
10 rokov, ZŠ Ul. Vajanského, Lu- uskutočnilo dňa 6. októbra 2018
čenec a Anita Šalamonová, 8 ro- v Polichne. Príslušná škola víťakov, ZŠ L. Novomeského Lučenec za v jednotlivých kategóriách zís3. miesto: Katarína Válovcová, kala finančnú pomoc vo výške 70
ZŠ Mladých pokolení, Kovačica, eur na nákup učebných pomôcok
Srbsko a Lucia Talánová, 8 ro- od obce Polichno.
kov, ZŠ Divín
mimoriadna cena od Spolku M.
text: Miroslava Podhorová
R. Štefánika - Júlia Štupáková,

AKO NÁS ZMENILI 19X8
Mestské múzeum Lučenec si osmičkové výročia pripomína aj fotografickou výstavou rodáčky Kataríny Acél-Gálikovej s názvom
Nenechali sa zlomiť. Predstavuje portréty politických väzňov a ľudí
prenasledovaných komunistickým režimom v 50. rokoch 20. storočia. Je medzi nimi priekopník kybernetiky na Slovensku; konštruktér moderných semaforov; muž, ktorý priviedol Milana Lasicu k divadlu; prenasledovaní príslušníci Royal Air Force aj čierni
baróni. Pri príležitosti 70. výročia tzv. Víťazného februára prichádza do Lučenca kolekcia portrétov politických väzňov. Jej symbolický názov Nenechali sa zlomiť hovorí o ľuďoch, ktorých sa februárový prevrat bolestne dotkol, no ani tie najťažšie perzekúcie
režimu v päťdesiatych rokoch ich nezlomili. Fotografie vznikali od
roku 2014 ako súčasť pripravovanej knihy publicistky Sone Gyarfašovej o ľuďoch, ktorí sa nenechali zlomiť. Soňa Gyarfašová sa k
téme politických väzňov dostala vďaka kňazovi a bývalému predsedovi Konfederácie politických väzňov Slovenska Antonovi Srholcovi. Ako novinárka sa jej venuje od roku 2009, vydanie knihy
je naplánované k 30. výročiu Nežnej revolúcie.
Fotografka Katarína Acél - Gáliková, ktorá bola študentkou
známeho dokumentaristu Tibora Huszára, zároveň dodáva:
„Nesmierne si vážim, že som dostala možnosť stretnúť sa s tými,
ktorých komunisti nešetrili. Ich
spomienky sú plné bolesti, trápenia, ale aj obdivuhodnej vnútornej sily a nádeje. Neraz som si
pri ich rozprávaní kládla otázku:
Boli by sme my dnes schopní znášať toľko krívd? S úctou sa preto
klaniam pred odvahou osobností, ktoré som portrétovala a mám
radosť, že aspoň malou troškou
môžem prispieť k tomu, aby títo
ľudia nezostali neviditeľní.“

a Katarína Acél - Gáliková vyrozprávajú svoje príbehy, ktoré
zažívajú pri dokumentovaní príbehov ľudí, ktorí sa nenechali zlomiť, umlčať a bojovali až do konca.

Výstava v Mestskom múzeu
Lučenec na Radnici v Lučenci
potrvá do 2. decembra 2018.

Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
V cykle AKO NÁS ZMENILI Utorok-Sobota: 10:00-18:00
19X8 bude nasledovať niekoľ- Nedeľa: 14:00-17:00
ko podujatí, medzi nimi aj distext: Andrea Moravčíková
kusné večery na témy osmičkofoto: Radovan Vojenčák
vých rokov. 29. novembra 2018
(štvrtok) o 17:00 pripravujeme
podujatie, na ktorom nám tri
publicistky Soňa Gyarfašová,
Veronika Homolová - Tóthová
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POZVÁNKA NA BESEDU S J. BANÁŠOM
BBSK - Novohradská knižnica, v spolupráci s rozpočtovou organizáciou LUKUS vás
pozývajú na besedu s Jozefom Banášom k
jeho najnovšej knihe Prebijem sa! Štefánik. Po
takmer sto rokoch vychádza komplexný román
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Jozef Banáš
sa v obsažnom diele pokúša odhaliť najväčšie
tajomstvá spojené so Štefánikom a jeho dobou.
Beseda sa uskutoční v historickej budove
radnice 28.11.2018 o 16:00 a bude spojená
s autogramiádou.
Lektori združenia Fénix.
LITERÁRNY LUČENEC 2018
BBSK - Novohradská knižnica pozýva literárnu verejnosť na slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, Literárny Lučenec 2018, ktoré sa uskutoční
FÉNIX združenie na ochranu a presadzovav historickej budove Radnice mesta Lučenec nie ľudských práv bolo založené 10. októbra
21.11.2018 o 10:00.
2013 s cieľom pomáhať ľuďom v našom regióne. Aktuálne u nás pracujú v rámci chránenej
dielne štyri osoby.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
Hlavným poslaním združenia FÉNIX je
na podporu umenia. Hlavný partner podujatia. podpora uvedomelého zodpovedného spô
PO/128
sobu života a pomoc ľuďom, ktorí sa dostali
do životnej tiesne. Každý človek má schopnosť
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
zvládnuť svoje problémy, preto sa snažíme tým,
NOVOHRAD vám ponúka
ktorí sami a naozaj chcú zlepšiť svoj stav, po• 27.11. Kurz elektrotechnikov pre §21-23
skytnúť
asistenciu a povzbudiť ich v náročných
• 29.11. Príprava daňového priznania za r. 2018
životných
situáciách. Podstatný je osobný po• 10.12. Kurz opatrovania
stoj
človeka,
jeho uhol pohľadu. Okolnosti, kto• 10.12. Nemčina pre opatrovateľky
ré
človeka
obklopujú,
sa dajú zvládnuť až vtedy,
• 12.12. Kurz obsluhy PC pre seniorov-kúpkeď
sa
mu
podarí
nájsť
ten správny vlastný uhol
te ako darček
pohľadu,
ktorý
odhalí
cestu
k riešeniu problému.
• Angličtina pre seniorov začína v pondelok

Päť rokov združenia FÉNIX

7.1.2019
Naša pôsobnosť sa v priebehu piatich rokov
Informácie a kontakt: Ulica partizánska č.17, Lurozšírila
mimo nášho regiónu prakticky na úzečenec, tel. 0911 936 120, 0902 930 235, emamie
celého
Slovenska. Naše služby verejnosti:
il: kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@avnovoa)
Poskytujeme
bezplatné informácie a pohrad.sk
PO/97
radenstvo v oblasti finančných spotrebiPREDAJNÁ VÝSTAVA OZDÔB
teľských práv, pomoc a podporu pri riešení
Dom Matice slovenskej v Lučenci vás pozýva
problémov s úverovými veriteľmi (bankana Vianočnú predajnú výstavu ozdôb a dekorácií.
mi, nebankovými a inkasnými spoločnosťaVernisáž pre verejnosť sa uskutoční 27.11.2018
mi), vrátane aj podpory v súdnych konaniach
o 16:00 v malej galérii Domu MS, Ulica M. Ráa v konaniach pred orgánmi verejnej správy.
zusa č. 33 v Lučenci.
b) Poskytujeme vzdelávacie programy pre sociálnych pracovníkov, zamestnávateľov, školy,
študentov aj pre širokú laickú i odbornú vePOZOR, ZMENA TERMÍNU!
rejnosť. Naše vzdelávacie projekty, popri podLiga proti reumatizmu SR - miestna pobočstatných právnych a finančných informáciách,
ka Lučenec oznamuje svojim členom, že konprepájajú prostredníctvom konkrétnych prícoročná schôdza uvedená v pláne činnosti na
kladov a praktických súvislostí kľúčový výz14. decembra 2018 sa uskutoční 13. decembra
nam budovania živých etických stránok člo2018 od 15:00 v jedálni Združenej školy služieb
veka, ktoré pokiaľ boli rozvinuté a rozvíjajú
na Zvolenskej ceste. Schôdza je pripravovaná
sa, poskytujú človeku ochranu a bezprostredako koncoročné mikulášske stretnutie členov,
ne súvisia s jeho schopnosťou uskutočňovať
zároveň s odmenením jubilantov. Je pripravovasprávne rozhodnutia vo všetkých oblastiach
né aj občerstvenie z tamojšej kuchyne. Žiadame
života. Naopak pokiaľ vnútorné etické stránčlenov, aby svoju účasť nahlásili do 30. novemky osobnosti rozvinuté neboli, nevedomosť
bra 2018 na t. č. 0907 878 518, resp. 0908 960
s tým súvisiaca vedie k sebapoškodzujúce676. Poplatok členov za občerstvenie je 1 euro,
mu správaniu človeka, ako napr. zadlžovaktoré zaplatia účastníci pri prezentácii. Tešíme
nie, závislosti, vzťahové a zdravotné ťažkosti.
sa na spoločné stretnutie a zážitok.

Spolupracujeme so štátnou správou, samosprávou miest a obcí, so školami, s advokátskymi
kanceláriami a s mimovládnymi organizáciami.
Čo sa nám podarilo urobiť za 5 rokov:
• Prednášky pre verejnosť v rôznych mestách
Slovenska.
• Vzdelávacie semináre pre poskytovateľov sociálnej starostlivosti - aktuálne spolupracujeme
s desiatkami obcí z celého Slovenska, ktorých
obyvateľom poskytujeme pomoc a podporu
v spolupráci s lokálnymi sociálnymi pracovníkmi.
• Zástupcovia združenia sa lektorsky podieľali na projektoch Základnej organizácie ÚNSS
v Lučenci v rokoch 2015 a 2016 (oblasť ochrany spotrebiteľa).
• Pripravili a uskutočnili sme program neformálneho vzdelávania Hodnotová gramotnosť pre
žiakov 9. ročníkov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci v školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018.
• V printových médiách (regionálne, celoslovenské) sme uverejnili 17 inšpiratívnych článkov
zameraných najmä na prevenciu vzniku zadlžovania a potrebu uvedomelého spôsobu života.
• V oblasti spotrebiteľských práv sme poskytli pomoc a podporu v stovkách prípadov, pričom aktuálne evidujeme 843 klientov.
• Uchránili alebo zabezpečili sme vrátenie peňažných prostriedkov poškodeným ľuďom rádovo v desiatkach tisícov eur.
Kontakt, kancelária:
Rázusova ulica č. 29, Lučenec
(budova Ipeľských tehelní), na 6. poschodí.
Hlavné kontakty:
0948 284 137 a 0908 141 538
kancelaria.fenix@gmail.com
www.fenixzdruzenie.sk
www.facebook.com/fenixzdruzenienaochranuapresadzovanieludskychprav
Osobné stretnutie je potrebné si
dohodnúť vopred na tel. čísle: 0915 273 824
text a foto: FÉNIX združenie
na ochranu a presadzovanie ľudských práv
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MEDZIHMLA 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.!

23.11.2018 
28.11.2018 
29.11.2018 

DILILI V PARÍŽI
(Dilili a Paris)

17:00
19:00
17:00

FRA/GER/BEL – 2018 – 95 min.
– DCP – animovaný/rodinný –
slovenský dabing – uvádza
Film Europe.
		

18

4€

23.11.2018 19:00
SÚMRAK (Napszállta)

HU/FRA – 2018 –142 min. –
2D – dráma – české titulky
– uvádza FilmEurope.




15

4€

28.11.2018 17:00
FK: Filmy z produkcie SFU
Slovenský animovaný
film

SR – 120 min. – DVD – animované filmy – uvádza ASFK.


12

4€

Lučenec sa už desiatykrát ponorí do pestrofarebnej hmly: multižánrový festival prinesie vychádzajúcu hviezdu britskej R´N´B
scény, oceňovanú poľskú reportérku a to najlepšie zo súčasného
slovenského umenia.
Jubilejný 10. ročník festivalu
Medzihmla sa uskutoční 7. a 8.
decembra (piatok, sobota) v mieste jeho vzniku v Lučenci. Témou
10. ročníka je „tabu“.
„Tabu je bežná téma v umení,
ale nie je častá v spoločnosti. Stále existujú témy, o ktorých sa nehovorí ľahko - vzťahy v rodinách,
gendrové znevýhodnenia, etnická
a národnostná príslušnosť, kritické
vysporiadanie sa s vlastnými dejinami. Podľa nás je dôležité o týchto fenoménoch hovoriť, a to nielen
vážnym jazykom, ale aj odľahčene,
hravo, originálne či provokatívne.
Tomuto kritériu zodpovedá aj samotný program festivalu.“ vysvetľujú organizátori Dávid Koronczi
a Peter Balko.
Otvorenie festivalu sa uskutoční 7. decembra (v piatok) o 18:00
vernisážou výstavy OMG v bývalom sídle lučeneckého Dobrovoľného hasičského zboru na Ulici Dr. Herza.
Sobotný program začne o 14:00
v kaviarni Lehár Literárnym cirkusom KK Bagala.
V sobotu podvečer sa program
presunie do Tančiarne a pivovaru

Franz. O 18:00 sa predstaví
oceňovaná poľská spisovateľka a reportérka Katarzyna Surmiak-Domańska so svojou knihou Ku-klux-klan: Tady bydlí laska.
V nasledujúcom bloku sa predstaví jeden z najpopulárnejších česko-slovenských stand-up komikov
Michael Szatmary. Po ňom bude
dvojica herečiek a režisérok Lýdia
Ondrušová - Veronika Malgot.
O 21:30 bude nasledovať hudobný headliner 10. ročníka festivalu
- britský spevák, hudobník a básnik Alxndr London. Po koncerte
bude divoká afterparty. Vstupné
na 10. ročník festivalu Medzihmla
stojí v predpredaji 6 eur, na mieste 8 eur. Festival Medzihmla 2018
finančne podporili Fond na podporu umenia a mesto Lučenec.
Viac informácií o festivale
nájdete na internetovej stránke www.medzihmla.com, Facebooku - https://www.facebook.
com/medzihmla/ alebo Instagrame - https://www.instagram.
com/medzihmla/.
text: Dávid Koronczi, Peter Balko

pavol hammel

29. a 30.11.2018 19:00
DOVIDENIA TAM HORE
(Au revoir la-haut)

12

5€

30.11.2018 17:00
FK: MILAN ČORBA

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

4€

NA KOHO TO SLOVO PADNE
25.11.2018 o 19:00,
kino Apollo, vstupné: 17 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, www.kultura.lucenec.sk

• Predám 3-izbový veľký byt
84 m2 čiastočne prerobený, Námestie republiky č. 12, druhé poschodie (pri nemocnici). 0905
349 861, 0905 359 980  PO/124
• Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915 809 222
PO/102
•Predám stôl, stoličky, bicykel,
plynový sporák, televízor UHO.
0907 615 064
PO/125
•Kúpim 1-izbový byt na Rúbanisku II. 0902 620 977 PO/126
•Hľadám podnájom, garsónku
alebo 1-izbový byt. 0949 813 670

PO/127
•Predám alebo vymením byt vo
Fiľakove za byt v okolí Lučenca.
0915 475 984 
PO/129
POZVANIE DO ŠTÁTNEHO
ARCHÍVU V LUČENCI
Ministerstvo vnútra - Štátny
archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Lučenec
Vás pozýva do svojich priestorov na Kubínyiho námestí č. 1
v Lučenci na komentovanú výstavu z archívnych dokumentov
Lučenec a vznik Československej republiky.
Záujemcovia, hláste sa prosím
na t.č. 047/43 315 59
text: Kristina Becaniová

ZUZANA SMATANOVÁ

FRA – 2017 – 117 min. – DCP
–komédia/dráma – české titulky – uvádza CinemArt.
		

RIADKOVÁ INZERCIA

2. 12. 2018 o 18:00
KINO APOLLO LUČENEC

Vstupné: 17 eur. Predpredaj: MIC Lučenec,
www.kultura.lucenec.sk, www.predpredaj.sk, www.ticketportal.sk

Darujte

vianočný strom

Aj v tomto roku radi prijmeme
vianočný strom. Bližšie info na
tel.: 43 07 214 alebo e-mailom:
jarmila.simanova@lucenec.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.

Kam za
plávaním?

ECHO TOUR
27.11.2018 o 19:00,
kino Apollo, vstupné 14.90 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, kino
Apollo, 13TY Zlatá ulička, www.
kultura.lucenec.sk, www.ticketportal.sk
CHCETE STRETNÚŤ MIKULÁŠA?

Na svojej ceste sa zastaví
5.12.2018 v CVČ na Ulici mieru
v čase od 15:00 do 17:00. Pripravte
Mesto Lučenec vychádza plav- si básničku alebo pesničku. Dostacom i neplavcom v ústrety. Od 5. nete darček a zároveň nám pomônovembra 2018 do 31. mája 2019 žete vyzdobiť vianočný stromček.
prepláca vstupné do plavární v Rodičia nech si pripravia fotoapaRimavskej Sobote a Veľkom Krtíši. ráty alebo mobily, aby si vás zvečnili. Vstupné: 1 € pre členov CVČ,
text: Ján Šnúrik
2 € pre nečlenov.
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Dva najpopulárnejšie športy
na Slovensku na jednom turnaji

Počas víkendu 13. a 14. okKONEČNÉ PORADIE:
tóbra 2018 zavítali do Lučenca
1. HKL Bratislava, 2. HC Slona hokejovo-futbalový turnaj van „Blue“, 3. HC 05 B. Bystri„Be The Best Minicup 2018“ hráči, ca, 4. Be The Best „White“, 5. HC
narodení v roku 2009 a mladší, Slovan „White“, 6. Be The Best
z rôznych kútov Slovenska. Tur- „Blue“, 7. HC Petržalka 8. HK Ponajový pohár chceli získať hráči prad „Blue“, 9. HC Lučenec, 10.
desiatich tímov.
HK Poprad „White“
Sobotné hokejové zápolenie sa
odštartovalo na Zimnom štadióne v Lučenci tromi hokejovými
zápasmi a ukončilo sa poobede.
Počas tohto dopoludnia sa odohralo 24 zápasov po 24 minút. Po
hokejových zápasoch nastal čas
trošku si vydýchnuť pri dobrom
obede a pripraviť sa na futbalové zápasy na Základnej škole M.
R. Štefánika. Futbal sa hral na
dvoch ihriskách, každý zápas trval 10 minút. Počas popoludnia sa
lopta kotúľala na ihriskách tiež na
24 zápasoch, kde každé mužstvo
v sobotu odohralo približne 9 zápasov a posledný sobotný hvizd
zaznel o 16:45 hod.
V nedeľu tiež začínali hokejové
zápasy v ranných hodinách a boli
ukončené obedom. Po obede sa
pokračovalo futbalom za krásneho slnečného počasia. Po odohratí 90 zápasov za víkend (každé
mužstvo malo v nohách 9 hokejových a 9 futbalových) sa turnaj
ukončil slávnostným vyhodnotením, poďakovaním, odovzdaním
cien pre najlepších hráčov. Za HC
Lučenec dostali ceny Teo Boroš
a Michal Čeman. Pokračovalo sa
odovzdaním medailí a pohárov
pre jednotlivé tímy.

ZA HC LUČENEC NASTÚPILI:
Adam Iványi – Lukáš Juraštík,
Pravko Barcaj, Teo Boroš, Erik
Malatinec, Michal Vojtek, Adam
Čeman, Michal Čeman, Matúš
Hrubík, Sára Laššáková.
Veľká poklona patrí našim deťom za snahu a predvedené výkony, aj keď nie každý zápas dopadol
podľa našich predstáv. Ešte nás
čaká veľa práce, aby sme mohli
porážať aj tie najlepšie tímy, ale
nabrali sme správny smer a prácou na tréningoch k nemu smerujeme. Futbal bol pekným spestrením súťaže, kde sa deti zabavili aj
iným športom, než na aký trénujú.
Na ihriskách počas víkendu súťažilo a bavilo sa viac ako 100 detí.
Po 2. kole miniligy (21.10.2018)
zavítalo na náš Zimný štadión
v Lučenci v priebehu mesiaca
vyše 300 detí z celého Slovenska,
čo je myslím pekná propagácia
mesta a klubu. Ďakujeme Lukášovi Plešavskému a jeho tímu za
skvele organizovaný turnaj. Ďalej ďakujeme mestu Lučenec, ZŠ
M. R. Štefánika, Spool, a.s., HC
Lučenec a rodičom za podporu
a pomoc pri organizovaní turnaja.
text a foto: Stanislav Vojtek

Do tretice všetkého dobrého
NOVOHRADSKÝ POHÁR NORDIC WALKING 2018
V sobotu 29. septembra vládol pri priehrade Ľadovo v Lučenci
od skorého rána čulý ruch. Niet sa čo diviť, finišovali prípravy na
tretí ročník pretekov v nordic walkingu. Krátko po ôsmej hodine
sa začali schádzať pretekári , ktorí si prišli zmerať sily v tomto dynamicky sa šíriacom športe.
Členovia miestneho nordic walking klubu, ktorý úspešne funguje
v Lučenci už niekoľko rokov, pripravili pre účastníkov peknú členitú sedem kilometrov dlhú trať.
Profil trate bol naozaj ako z príručky, mierne stúpania, rovinky
i klesania, ktoré viedli po lesných
cestách a chodníkoch, dávali šancu využiť správnu techniku nordic
walking naplno.
Trochu nás mrzí, že z tridsiatich
štyroch prihlásených desať pretekárov z rôznych dôvodov na štart
nenastúpilo. Na druhej strane nás
potešilo, že viac ako polovicu pretekárov tvorili hostia, ktorí prišli
z rôznych kútov Slovenska. Zastúpené boli Tatry, Stará Ľubovňa,
Prešov, Ružomberok, Nové Zámky, Trstín, Závadka nad Hronom
i neďaleké Fiľakovské Kováče. Sme
vďační, že neľutovali čas a svojou
účasťou podporili našu akciu. Preteky oficiálne otvorila primátorka
mesta Lučenec Alexandra Pivková, ktorá, ak jej to pracovné vyťaženie dovolí, sa tiež venuje nordic
walkingu. Aj tentokrát prišla s nordic walking palicami a využila čas
pred pretekmi aspoň na krátku prechádzku. Účasť našich hostí Viktora Lapšanského, Dušana Greguša,
Janky Kovárovej, Zuzany Levockej
a ďalších, ktorí sa pravidelne objavujú na prvých priečkach pretekov nordic walking, nastavila latku
poriadne vysoko. Domáci sa však
nedali zahanbiť, na stupienky víťazov sa postavili Zsolt Petik, Eduard Brodniansky, Vladimír Vlčko
a Hana Dobrocká.
Najdôležitejšie je, že všetci štartujúci prešli cieľom zdraví a nechýbal

ani úsmev na tvári, hoci sa poriadne zapotili. Po vyhlásení výsledkov
nasledovalo tradičné občerstvenie,
tombola a voľná zábava. Treba povedať, že aj v tomto sa nám darí. Potešili nás slová vďaky a uznania od
účastníkov a sme radi, že aj touto
cestou prispievame k propagácii
nordic walkingu, ktorý je zatiaľ
často považovaný za aktivitu pre
starších a chorých. Je pravdou, že
stále viac sa využíva ako doplnková
aktivita pri liečbe niektorých ochorení, ale je hlavne výbornou prevenciou chorôb. A čo sa týka veku,
mnohí mládežníci by sa riadne zapotili, aby absolvovali sedem kilometrov za 65 minút, čo bol čas posledného pretekára v cieli.
V závere chcem poďakovať všetkým účastníkom i fanúšikom, ktorí
svojou účasťou prispeli k úspechu
celého podujatia. Ďakujem členom
nordic walking klubu Lučenec, ktorí odpracovali množstvo hodín pri
úpravách a čistení trate. Zvlášť ďakujem Eduardovi Brodnianskemu,
Jánovi Šárovi, Jánovi Mižúrovi a Karolovi Baculíkovi, bez ktorých pomoci by sme preteky ťažko zrealizovali.
Ďakujem za podporu vedeniu mesta Lučenec a tiež našim reklamným
partnerom, ktorí prispeli vecnými
cenami do súťaže i tomboly: spoločnosť KOBRA, s.r.o., spoločnosť
Mecom Group, s.r.o., prevádzka Lučenec, firma JOMA SPORT, s.r.o.,
Banská Bystrica, predajňa Bio Racio Lučenec, prenájom24 Banská
Bystrica a Očná Optika - Viliam
Magic Lučenec.
text a foto: Štefan Lieskovský
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Pokračovanie jedinečnej

1. VARTA futsal liga

chlapčensko - dievčenskej florbalovej ligy

Ako už býva zvykom, každý koniec má nový začiatok. Tak i chlapčensko - dievčenská liga otvorila
sezónu 2018/2019. Známe tímy
pokračujú v zdokonaľovaní sa aj
relaxe. Nastali však menšie zmeny.
PaSA, ako ju mnohí ešte stále poznáme, si zmenila názov na
SOŠ pg, vedie ju naďalej Drahomíra Valocková-Lipianska. Zmeny nastali v bráne, oporou SOŠ pg
je brankárka L. Baťková. Mnoho
prváčok je tiež i novým prírastkom do akéhosi reprezentačného tímu pégečky. Liga má celkovo
mnoho nových hráčov a hráčok.
Do CVČ Magnet sa vrátil po ročnej pauze Martin Švéda - brankárska jednotka a najlepší brankár tejto ligy v sezóne 2016/17. Mnoho
hráčov ubudlo, pravdou však je,
že každý je nahraditeľný, a teda aj
vypadnutí či poodchádzaní hráči.
Vedúci tímu, hlavný organizátor
Ján Benčo, svoju druhú formáciu
doplnil o nové hráčky.

VÝSLEDKY LIGY
SZŠ - CVČ MAGNET 3:9
Góly: Tamašová 2 , Oravcová
- Bella 5, Dzúr, Danyi 3. Štatistika brankárov: Brinzová 60,87%
- Švéda 89,28%.
SOŠ PG – MIX 18:4
Góly: Uhrinová 10, Štulajterová 5, Udvardyová 3 - Adamove 4.
Štatistika brankárov: Baťková
76,48% - Grekčo 33,34%.
SZŠ - MIX 5:3
Góly: Tamášová 3, Kamenská,
Jakubová - Bubla 3. Štatistika
brankárov: Brinzová 79,58% Grekčo 61,54%.

16.11.2018, DOHRÁVKA 7. KOLA

LUČENEC - LEVICE 5:0 (2:0)
MIMEL: Oberman, Mikuš Fehérvári, Greško, SteinwandSOŠ PG - CVČ MAGNET 8:2
ter, Sobral, Hricov, Petík, Luciano,
Góly: Uhrinová 5, Udvardyová,
Ferreira, Kulich, Kočiš, Mészáros.
Vargová,Valocková - Danyi, BelGóly: 8. a 15. Luciano, 29.
la. Štatistika brankárov: Baťková
Greško, 31. Kočiš (PK), 37. Fehé88,24% - Švéda 75,76%.
rvári. ŽK: 26. Fehérvári. RozhoNAJLEPŠÍ STRELCI:
dovali: Behančín, Kopec. DiváUhrinová (SOŠ pg) 26, Danyi kov: 680.
(CVČ Magnet )17, Bella (CVČ Magnet ) 16, Dzúr (CVČ Magnet ), TaMarián Berky (tréner, Mimel
mášová (SZŠ ) obaja 5.
Lučenec): „Ťažko sme sa presa-

SZŠ má tiež novú brankárku a aj
NAJ. BRANKÁRI PO 4. KOLE:
mnoho nových tváričiek. NiektoŠvéda (CVČ Magnet) 91,26%,
ré dievčatá začali hrať florbal iba
Baťková (SOŠ pg) 82,36%, Brinod prelomového dátumu prvého
zová (SZŠ) 65,30%, Grekčo (MIX)
kola 8. októbra 2018. Ešte je po47,44%.
trebné zladiť sa na jednu spoločnú
Fanúšikov pozývame na pondelšnúru. Tento proces je dlhodobý,
kové zápasy od 15:00 do 17:00 do
ale dievčatá ho zvládajú. Každým
telocvične na Strednú priemyseltréningom sú bližšie k cieľu tímu.
nú školu stavebnú Oskara WinSZŠ sceľuje aj tento rok učiteľ Maklera v Lučenci.
rián Skrutek.
Florbalovú ligu v Lučenci fiNovým tímom sa stalo družstvo
nančne podporujú: primátorka
s názvom MIX - družstvo posklaAlexandra Pivková, mesto Lučedané z CVČ Magnet a jednotlivnec, Superpek, Redox, Lustroj,
cov, ktorí sa rozhodli svoj voľný
Parapetrol, Poľovníctvo Hubert,
čas zmeniť na pohybovú zábavu
Autokomplex, Autoškola Gonda
a tým prospievať aj svojmu zdraa Sonne Crystal. Ďakujeme.
viu. Najmladší hráč celej ligy sa
text a servis: Sabina Udvardyová
nachádza práve v tíme MIX, je ním
foto: Ján Benčo
8-ročný Matúško Harasti.

dzovali. Obaja 16-roční brankári súpera ukázali, že sú právom
v reprezentácii do 19 rokov. Levice chceli rozhodovať z brejkových
situácií. Snažili sme ich eliminovať, čo sa nám aj podarilo. Mohli
sme síce vyhrať aj vyšším gólovým
rozdielom, no 5:0 je pre nás dobrý výsledok. Brankári majú čisté
konto a s tým sme spokojní. Dnes
ma potešili nielen moji hráči, ale aj
výborní diváci, za čo im ďakujem.“
9.11.2018, 8. KOLO
LUČENEC - B. BYSTRICA 9:3 (4:2)

MIMEL: Oberman, Mikuš Fehérvári, Greško, Steinwandter, Sobral, Hricov, Petík, Luciano, Ferreira, Kulich, Kočiš, Keszi,
Mészáros.Góly: 4. a 33. Sobral,
5. Luciano, 7. Hricov, 19. a 28.
Fehérvári, 24. a 40. Steinwandter, 37. Ferreira - 1. a 16. Silva, 32.
Konder. ŽK: 18. Čief, 33. Ferreira. Rozhodovali: Bohun, Grom.
Divákov: 700 divákov.
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec): „Do zápasu sme
vstúpili veľmi nekoncentrovaní
a hneď v prvej minúte sme dostali

gól. Hráčov sme museli nabádať
k väčšej aktivite, čoho dôsledkom
bolo otočenie výsledku z 0:1 na 3:1
a vytvoreniu ešte ďalších príležitosti na skórovanie. Škoda, že sa
nám ich nepodarilo premeniť. Počas prvého polčasu sme mali veľké množstvo nevynútených strát,
z čoho mal súper nebezpečné brejky. Do polčasu sme si udržali bezpečný dvojgólový náskok, aj keď
hra nebola podľa našich predstáv.
Do druhého polčasu sme išli s jednoznačným cieľom a to neponáhľať
sa, ale pripraviť si herné situácie
na skórovanie, čo sa nám aj darilo.
Mrzí ma len, že sme v niektorých
prípadoch nezodpovední v defenzíve a podceňujeme situácie. Budeme musieť v tréningovom procese
zapracovať na prepínaní z ofenzívy do defenzívy. Chcem poďakovať všetkým našim fanúšikom
za výbornú kulisu.“
TABUĽKA
1. Mimel Lučenec 7 7 0 0 46:11 21
2. Pinerola BA 7 6 0 1 46:12 18
3. Makto Žilina 7 5 1 1 42:26 16
4. Wild Boys BA 7 4 0 3 23:18 12
5. FT Levice 7 3 0 4 14:26 9
6. B. Bystrica 8 2 1 5 34:52 7
7. BA Trnava 7 2 0 5 11:32 6
8. MŠK Žilina 7 1 1 5 18:35 4
9. Barabéri BA 7 0 1 6 16:38 1
BUDÚCI PROGRAM
24.11.2018 o 20:00: Rehab Klinik Barabéri BA - Mimel Lučenec
28.11.2018 o 20:30: Pinerola
Futsal BA - Mimel Lučenec

text a foto: Ján Šnúrik

23. november 2018
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Mestská liga v malom futbale
13. KOLO 18.11.2018
TUBORG - HORNETS 6:6 (2:2)
Góly: Lukáš Mišo 2, Marek Čonka 2, Roman Šupina, Tilip Darányi - Peter Rutkaj 2,
Roman Hiadlovský, Marek Barta, Radoslav
Paragi, Viktor Kováč.
HEY TAXI - TSV 1995 1:6 (1:4)
Góly: Adam Antalič - Andrej Kamendy 4,
Andrej Pipiška, Norbert Adamovič.
YOUNG BOYS - THE SECRET 18:1 (8:0)
Góly: Tomáš Fajčík 7, Richard Slobodník
3, Filip Kubík 2, Lukáš Lalík 2, Tomáš Janák,
Jakub Kulich, Tomáš Gombala, Tomáš Lalik Martin Vysočan.
KERAM - TANTRUM 7:1 (4:0)
Góly: Peter Šulek 2, Rudolf Becáni 2, Roman Prepelica ml. 2, Roman Prepelica st. Róbert Veg. OFK Točnica - voľno.
12. KOLO 11.11.2018
THE SECRET - HEY TAXI 2:10 (1:4)
Góly: Martin Vysočan 2 - Martin Vrabec 3,
Patrik Čudovský 3, Daniel Melich 2, Tomáš
Rác, Lukáš Juríček.
HORNETS - KERAM 7:7 (4:3)
Góly: Marek Barta 3, Peter Rutkaj 2, Ondrej Berky, Zdenko Kalamár - Richard Herceg
2, Pavol Iskra 2, Peter Šulek, Rudolf Becáni,
Roman Prepelica.
OFK TOČNICA - TUBORG 5:9 (0:4)
Góly: Oláh Zdenek 2, Mário Čeman, Michal
Čeman, Patrik Sivok - Lukáš Mišo 4, Patrik
Šípoš 3, Roman Šupina, Marek Čonka. ŽK:
Patrik Šípoš.
TANTRUM - YOUNG BOYS 1:8 (0:4)
Góly: Patrik Laco - Tomáš Fajčík 4, Erik
Danko 2, Tomáš Janák, Lukáš Ľalík. ŽK: Dušan Vojtek - Lukáš Dananaj.
TABUĽKA
1. TSV 1995
2. Keram
3. Young Boys
4. Hornets
5. Hey Taxi
6. OFK Točnica
7. Tuborg
8. Tantrum
9. The Secret

10 10 0 0
12 8 3 1
12 5 4 3
12 5 4 3
12 7 0 5
11 4 3 4
11 3 2 6
11 1 0 10
11 0 0 11

83:30 
96:39 
62:24 
68:52 
61:55 
47:37 
45:67 
21:87 
33:125 

20
19
14
14
14
11
8
2
0

BUDÚCI PROGRAM 14. KOLO (25.11.)
TSV 1995 - Young Boys (Keram), The Secret
- Keram (Young Boys), Hornets - OFK Točnica (Tuborg), Tantrum - Tuborg (OFK Točnica), Hey Taxi - voľno.
Spravodaj ÚMF v Lučenci zo dňa 12.11.2018
Rada zastavuje činnosť Marošovi Vargovi
z mužstva Keram od 5.11.2018 na jeden zápas nepodmienečne. Dôvod: 3x ŽK. Poplatok bol uhradený.
text: Marián Šulek, predseda ÚMF v Lučenci

Pozvánka
na 51. ročník
Vianočného behu
mesta Lučenec Štefanská 20-tka

Organizátor:
Mesto Lučenec, OZ Novohrad Lučenec
Hlavný partner: Marathon Banska Bystrica, s.r.o.
Dátum konania: 26.12.2018 (streda)
Registrácia: on-line do piatku 21.12.2018 na
www.marathonbbtour.sk
Prezentácia, vyzdvihnutie čísiel: osobne
v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec od 15:00 do 17:00 osobne v stredu 26.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec od 7:30 do 9:00
Maximálna kapacita pretekov vo všetkých
disciplínach, okrem Behu chrústov je 1310 pretekárov. Štefanská 20 km - 180 pretekáro. Štafeta
2x10 km - 90 dvojíc. Beh Vladimíra Findru na
5 km - 800 pretekárov. Minibeh na 3 km - 100
pretekárov. Nordic walking 5 km - 50 pretekárov. Beh chrústov je kapacitne bez obmedzenia.
Meranie časov: Časy budú merané pomocou
čipov, bez elektronického čipu nemôže byť výkon ohodnotený a zapísaný. Šatne a úschovňa: možnosť prezlečenia a uloženia vecí bude
v miestnosti priamo v Divadle B. S. Timravy.
Za stratu cenností organizátor nezodpovedá.

okruhy. Štartovné: 14 € pri zaplatení prevodom do piatku 21.12.2018, 20 € pri zaplatení
osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec, 20 € pri zaplatení osobne
v deň podujatia 26.12.2018.
BEH VLADIMÍRA FINDRU NA 5 KM
Trať: 5 km - 1x5000 m mestský asfaltový
okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym
prevýšením. Štartovné: 7 € pri zaplatení prevodom do piatku 21.12.2018, 12 € pri zaplatení
osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec, 12 € pri zaplatení osobne
v deň podujatia 26.12.2018.

MINIBEH NA 3 KM
Trať: 3 km - 1x3000 m mestský asfaltový
okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym
prevýšením. Beh je určený pre deti od 7 do 12
rokov vrátane (2011-2006). Starší ani mladší
účastníci behu sa tejto kategórie zúčastniť nemôžu! Deti bežia samé bez sprievodu rodičov.
BEH CHRÚSTOV NA 200 M
Štartovné: 5 € pri zaplatení prevodom do piatTrať: 200 m - krátky rovný úsek po asfalto- ku 21.12.2018, 9 € pri zaplatení osobne v utovej ceste 100m od štartu a späť. Beh je určený rok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lupre deti predškolského veku do 6 rokov vrátane čenec, 9 € pri zaplatení osobne v deň podujatia
(2012 a mladšie). Rodičia prinesú pre dieťa kar- 26.12.2018.
tičku poistenca. Staršie deti majú možnosť priNORDIC WALKING
hlásiť sa v iných kategóriách (Minibeh na 3 km).
Trať: 5 km - 1x5000 m mestský asfaltový
Registrácia: osobne v utorok 25.12.2018, buokruh
v uliciach mesta Lučenec s minimálnym
dova Mestského úradu, Lučenec od 15:00 do
prevýšením.
Štart a cieľ je priamo pred Divad17:00, osobne v stredu 26.12.2018 od 7:30 do
lom
B.
S.
Timravy.
Maximálna kapacita disciplí9:00 budova Mestského úradu, Lučenec.
ny je 50 pretekárov.
ŠTEFANSKÁ 20-TKA
KATEGÓRIE
Trať: 20 km - 4x5000 m mestský asfaltový
Muži bez rozdielu veku, ženy bez rozdielu
okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym
veku.
Štartovné: 7 € pri zaplatení prevodom
prevýšením. Štartovné: 7 € pri zaplatení predo
piatku
21.12.2018, 12 € pri zaplatení osobne
vodom do piatku 21.12.2018, 12 € pri zaplatení
v
utorok
25.12.2018,
budova Mestského úradu,
osobne v utorok 25.12.2018, budova MestskéLučenec,
12
€
pri
zaplatení
osobne v deň poduho úradu, Lučenec, 12 € pri zaplatení osobne
jatia
26.12.2018.
v deň podujatia 26.12.2018.
POZNÁMKA
ŠTAFETOVÝ BEH
Propozície a registračný formulár nájdete na
2-členných družstiev 2x10 km
http://marathonbbtour.sk/index.php?topcal=118.
Trať: 10+10 km - 4x5000 m mestský asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym prevýšením. Každý člen štafety beží dva

text: Pavol Baculík

foto: Ján Šnúrik
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Rudolf Jugo (tréner, BKM Lučenec):
„Zápas sme mali výborne rozohraný. Vyhrávali sme takmer počas celého stretnutia, no
v záverečných minútach sme opäť zlyhali. Súperom sme pustili otvorené trojkové zakončenia, ktoré úspešne premieňali. Naopak, my
sme chceli rozhodovať z nepripravených trojkových pokusov. Dnes rozhodla koncentrácia,
ktorá nám veľmi chýbala. Mysleli sme si, že už
zápas vyhráme, a stal sa opak. Škoda, aj takýmto spôsobom sa dá prehrať vyhratý zápas.“

11. KOLO, 21.11.2018
LUČENEC - LEVICE 75:93
(32:20, 11:25, 18:23, 14:25)
BKM: Griffin 27, Shelton 21, Vranješ 9/1, Vukovič 8/1, Kádaši 6/2 (Agusi a Jacobs po 2, Pipíška 0). TH: 29/17 - 18/16. Fauly: 20 - 25. Trojky:
4 - 7. Rozhodovali: Zubák, Karniš, Mlynarčík.
Rudolf Jugo (tréner, BKM Lučenec):
„Prvý polčas sa hral presne podľa mojich pokynov. V úvode sme sa dostali do vedenia, ktoré sme žiaľ do polčasu stratili. A toto je majster
z Levíc. Napriek tomu, že v zápase prehrával,
nepoložil sa a postupne naše vedenie znižoval.
Po polčase sme sa síce snažili, no sila nášho
súpera bola veľmi veľká. Ja si myslím, že sme
si nezaslúžili prehrať o toľko bodov. Ale mojim hráčom ďakujem za dobrý výkon. Diváci
boli fantastickí a súper tiež. Gratulujem Leviciam k víťazstvu.“
TABUĽKA
1. Inter BA
2. Levice
3. Svit 		
4. Žilina 		
5. Prievidza
6. Komárno
7. Handlová
8. Spiš. N/Ves
9. Lučenec

981
10 7 3
10 7 3
10 6 4
954
10 4 6
10 3 7
10 3 7
10 1 9

779:623 
845:747 
843:773 
836:809 
665:666 
804:808 
722:811 
799:913 
735:878 

17
17
17
16
14
14
13
13
11

10. KOLO, 17.11.2018
KOMÁRNO - LUČENEC 109:70
(24:17, 28:15, 27:13, 30:25)
BKM: Vranjes 17/3, Pipíška 11/3, Griffin 8,
Jacobs 4, Vukovič 3 (Shelton 18, Agusi 9/3,
Kádaši a Sarna 0). TH: 13/13 - 12/7. Fauly: 15
- 14. Trojky: 16 - 9. Rozhodovali: Ženiš, Lamoš, Bartoš.
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BUDÚCI PROGRAM:
24.11.2018 o 18.00:
Inter Bratislava - BKM Lučenec
28.11.2018 o 18:00:
BKM Lučenec - Prievidza
BODOVÁ ŠTATISTIKA

Rudolf Jugo (tréner, BKM Lučenec):
„Kritériá v pískaní tohto zápasu neboli pre
obe strany rovnaké. Keď sme sa dokázali dostať z mínus dvadsať bodov na stratu už len desiatich, tak nám nebolo umožnené hrať našu
hru. Aj preto sme sa viac do zápasu nevedeli dostať. Rýchlejšie a jednoduchšie sme hrať
nevedeli, najmä kvôli už skôr spomenutým
skutočnostiam.“
9. KOLO, 10.11.2018

PO 10 KOLÁCH
183/0 - Duke Shelton
148/2 - Johnny Griffin jr.
114/23 - Tihomir Vranjes
91/8 - Ethan Jacobs
73/10 - Ike Agusi
45/9 - Branislav Pipíška
19/3 - Marko Vukovič
8/2
- Patrik Sarna
7/1
- Simeon Jackuliak
6/2
- Jakub Kádaši
0/0
- Marko Grenda
0/0
- Štefan Suja
0/0
- Tomáš Mederi
--------------------------------------35/1 - Mor Menashe (koniec)
6/0
- Filip Dratva (koniec)

LUČENEC - SVIT 88:92
(22:22, 25:22, 25:17, 16:31)
BKM: Jacobs 15/1, Pipíška 12/4, Griffin 9/1,
Vukovič 5/1, Vranjes 4 (Shelton 29, Agusi 11/3,
Sarna 3/1). TH: 21/15 - 18/16. Fauly: 19 - 19.
Trojky: 11 - 8. Rozhodovali: Zubák, Brziak,
Sirocký. Divákov: 790.

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

PL 2018/74

23. november 2018

pozvánky / inzercia | 15
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PAVOL BACULÍK
Ďakujem Vám za každý jeden hlas. Som veľmi rád,
že prejavenou dôverou a podporou ste mi umožnili
byť tu NAĎALEJ PRE VÁS. Budem sa snažiť pre Vás
robiť ďalšie 4 roky tak, aby sme žili v naďalej rozvíjajúcom, krásnom a spokojnom meste... ešte raz,
veľmi pekne ĎAKUJEM!
PL2018/75

Úplne nové predstavenie
HIP HIP HURÁ!, kde sa konečne
dozviete, ako sme sa Smejko
a Tanculienka spoznali, skamarátili
a možno prezradia aj oveľa
viac v nových pesničkách
a rozprávkach. Pobozká Tanculienka
žabu v rozprávke Žabí princ?
Premôže Smejko veľkú špinu Fúľu
Bakanú? Kto je to Obor Tatroš?

12.12.2018 o 17:00 Divadlo B. S. Timravy Lučenec
Vstupné: 9 € Predpredaj vstupeniek: MIC, kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk

ďakujem všetkým

voličom, ktorí

odovzdali hlas
práve mne.

Ing. Roman Konečný
poslanec MsZ
PL 2018/77

PL 2018/76

16.10.

FENOMÉN BEDNÁRIK - výstava

17:00 - vernisáž
Novohradské múzeum a galéria

22.10.

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

23.10.

DS Timrava
Lučenec

ÉHO

16 | pozvánky
ZURABÁJA /

(O. Záhradník)

alebo Epitaf pre živého

DÁMSKA ŠATŇA
A Montmartre-i ibolya
Fialka z Montmartru

NOVOHRADSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI BBSK,
Mestské divadlo
MESTO
12.11. LUČENEC,
Žilina
OZ TIMRAVA,
Divadlo Havran
14.11.
Rimavská LUČENEC
Sobota
ZO CSEMADOK

16.11.

DS NA TAHU
Červený Kostelec

21.11.

DS Timrava
Lučenec

16.10.
26.11.

Divadlo Commedia
Poprad

22.10.
1.12.

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

4.12.

23.10.
23.11.
29.11.

7.11.

(A. Goldflam)

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

HANA (HOMMAGE A HEGEROVÁ)

(P. Pavlac)

HLÚPY KUBO

(A. Anderle)

Bosé nohy v parku
ZURABÁJA /

Skrotenie zlej ženy
OTVORENIE
DIVADELNEJ
JESENE
A képzelt
beteg

(W. Shakespeare)

Zenthe Ferenc Színház
Salgótarján (HU)
Divadlo Ferenc Zenthe
Salgótarján
Panáčik a(MR)
bábika -

(Moliér)

Zdravý
divadelné predstavenie -pre
najmenšienemocný
deti
Divadlo BST - Divadlo a deti (divadelné workshopy pre deti z DDS)
DIVADLO
FLUENTmesta - pozvánka na program Divadelnej jesene
Šantenie v uliciach
PRODUCTION
Otvorenie pri Divadle BST a program na námestí
“Ženy sa skrátka k mužom
Bratislava

alebo Epitaf pre živého

DÁMSKA ŠATŇA

(A. Goldflam)

Budapešť
Z M E N A Vertigo
PRO
GRAMU VYHRADENÁ!

11.11.

Predpredaj

S finančnou podporou:

A Montmartre-i ibolya

Fialka
z Montmartru
ARTISTIC SEASONS
/ UMELECKÉ
OBDOBIA

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

HANA

12.11.

Divadlo Havran
Rimavská Sobota

HLÚPY KUBO

16.11.

DS NA TAHU
Červený Kostelec

Bosé nohy v parku
ZURABÁJA /

21.11.

DS Timrava
Lučenec

26.11.

Divadlo Commedia
Poprad

1.12.
4.12.

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

DIVADLO FLUENT
PRODUCTION
Bratislava

(A. Anderle)

(W. Shakespeare)

(Moliér)

CHLIEB S MASLOM

Večer šansónov, workshopy, divadelné stretnutia

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 2,- €

Dni
Nedeľa
módy

módy
ŠPECIÁLNI HOSTIA:

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 3,- €
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Predpredaj: 6,- €
Vstupné: 8,- €,

09:00 - Divadlo B.S.Timravy
09:00 - Divadlo B.S.Timravy

PLATIA AJ KULTÚRNE POUKAZY

VIANOČNÝ KONCERT
ARTISTIC SEASONS / UMELECKÉ OBDOBIA

10:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 1,- €

Predpredaj: 10,- €
Vstupné: 12,- €

Timravina studnička - celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy, Galaprogram
Detská improvizačná liga - regionálna súťaž členov DDS v improvizácii, workshop

S finančnou podporou:

REKUS

18:00 - Divadlo B.S.Timravy

“Ženy sa skrátka k mužom nehodia”

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”

novohradské
osvetové
stredisko

REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 7,- €

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 3,- €
(O. Záhradník)

- Zdravý nemocný

Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec

18:00 - Divadlo B.S.Timravy

SAMOSPRÁVNY KRAJ

A képzelt beteg

Pozvánka na exkluzívny
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

10:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné:
zdarma B.S.Timravy
pre seniorov
09:00 - Divadlo
09:00 - Divadlo B.S.Timravy

BANSKOBYSTRICKÝ

(P. Pavlac)

Sprievodné podujatia:

23.11.
29.11.

Čas,
miesto, B.S.Timravy
vstupné:
18:00
- Divadlo
Predpredaj: 6,- €
Vstupné: 8,- €,

Vstupné: 5,- €
PLATIA AJ KULTÚRNE
POUKAZY

alebo Epitaf pre živého

Skrotenie zlej ženy

17:00 - vernisáž
Novohradské múzeum a galéria
18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 3,- €

(Kálman Imre
18:00
- Divadlo
B.S.Timravy
Tlač: Novohradské
osvetové
stredisko Lučenec
- www.noslc.sk
- Julius Brammer
Predpredaj: 6,- €
- Alfred Grünwald,
MEDIÁLNI
Vstupné:
8,- € PARTNERI:
operett - opereta)

A HEGEROVÁ)

14.11.

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 2,- €

ZV

Večer šansónov, workshopy, divadelné stretnutia
Slovenské divadlo

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 7,- €

10:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 1,- €

BE
Predpredaj:
10,- €
Vstupné: 12,- €

nehodia”

(O. Záhradník)
DS Timravapodujatia:
Sprievodné
Lučenec
Timravina studnička - celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy, Galaprogram
Detská improvizačná liga - regionálna súťaž členov DDS v improvizácii, workshop

THÁLIA SZÍNHÁZ
vstupeniek:
MIC Lučenec
DIVADLO THÁLIA Košice

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Predpredaj: 6,- €
Vstupné: 8,- €

LUČENEC
2018

ÉHO
18:00 - Divadlo
B.S.Timravy
STUPN

CHLIEB S MASLOM
ZURABÁJA /

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 5,- €

18:00 - Divadlo B.S.Timravy
Vstupné: 3,- €
(O. Záhradník)

alebo Epitaf pre živého

FENOMÉN BEDNÁRIK - výstava

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

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

MEDIÁLNI PARTNERI:
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

REKUS

Americkí hudobníci - speváčka NATASCHA WRIGHT a klavirista a skladateľ ALFRED MCCRARY zahrajú a zaspievajú najväčšie
svetové hity, svetoznáme balady, vianočné piesne a koledy. Keďže
obaja sú členmi gospelovej formácie The McCrary’s, koncert obohatia aj gospelové skladby. A to všetko v sprievode slovenského
komorného kvarteta LA SPERANZA.
novohradské
osvetové
stredisko

MODERUJE:

PARTNERI:

Hair Salon RICCARDO
Beauty By Bernie
AGROFLÓRA Lučenec
Mary Kay
M Drogéria
Perfectbody Anett
Zuzana Mrišová
Dance Attack
a iní...

Richard Tóth
MEDIÁLNY PARTNER:

17:00

11.11.

Slovenské divadlo
Vertigo Budapešť
THÁLIA SZÍNHÁZ
DIVADLO THÁLIA Košice

STUPN
BEZ V

25.11.2018

7.11.

Čas, miesto, vstupné:

ADRESA:

Adyho 69
984 01 Lučenec
VSTUPNÉ:

5,- €

zlosovateľné

Výťažok z podujatia bude
venovaný pre nadané deti
zo sociálne slabších rodín.

PREDPREDAJ: MIC, Kino Apollo,
www.kultura.lucenec.sk

REGIONÁLNY KULTÚRNY SPRAVODAJCA

Dátum: 14.12.2018. Čas: 19:00. Miesto: Synagóga Lučenec. Vstupné:
15 eur. Predpredaj: MIC Lučenec, Kino Apollo, www.kultura.lucenec.sk

Pripravujeme pre vás súťaž a zbierku
• Mesto Lučenec, MO ŽIVENA • Zapojte sa do súťaže o Najkrajšiu
vyhlasujú súťaž vo vlastnej tvorbe vianočnú ozdobu
Výnimočné Vianoce

PROPOZÍCIE NA STRÁNKE MESTA www.lucenec.sk

Nakúpte a vyhrajte hodnotné ceny
v priebehu VÍKENDU ZLIAV 24. – 25. 11.
15:00 − 17:00 - autogramiáda OTECKOVIA

25. NOVEMBRA
od 13:30

