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NEDEĽA
módy
po novom

zo sociálne slabších rodín. Podujatie zorganizovalo mesto Lučenec a LUKUS.
Za krásne tombolové ceny poďakovanie patrí sponzorom: Salón Riccardo - kaderníctvo Richard
Čonka, Mary Kay- p. Brodnianska,
mesto Lučenec a Mestské informačné centrum Lučenec, Dielo
- Miroslava Cabanová, Eva Mužíková - Salón krásy MUN, Riso
Rimavská Sobota - Nadežda Demetrová, Svetlana Matúšková,
Janka Sláviková - Mili obchodík.
Poďakovanie patrí návrhárom,
vizážistom, kaderníkom, sponzorom, účinkujúcim, organizátorom
a všetkým, ktorí sa podieľali na
tomto podujatí. Samozrejme ďakujeme návštevníkom, že podujatie podporili svojou účasťou
aj potleskom.

Už niekoľko rokov patrí me- inšpirácie. Dúfam, že sa nám aj o rok
dzi tradičné podujatia mesta podarí niečo takéto výnimočné,“ poLučenec módna show s názvom vedala primátorka mesta AlexanNedeľa módy. Tohto roku bolo dra Pivková.
Modelky predvádzali spoločenpodujatie výnimočným. V lučeneckej synagóge sa predviedli ské i svadobné šaty každého typu
modely troch profesionálnych podľa vkusu návrhárok. Okrem
módnych návrhárok, a to Jany domácich návrhárok Jany ĽupĽuptákovej, Marty Šulekovej tákovej a Marty Šulekovej prijala pozvanie aj rodáčka z Trenčína
a Veroniky Kostkovej.
„Tento rok sme si povedali, že ináč Veronika Kostková. Je jednou zo
priblížime krásu a módu. Pozva- slovenských módnych dizajnérok,
li sme sem aj významné lučenecké ktorá vkladá do svojej kolekcie aj
(novohradské) módne návrhárky, nejaký príbeh. Do Lučenca prišla
aby sme videli, aké sú trendy, ako s najnovšou svadobnou kolekciou
rozmýšľajú návrhári a ako prinášajú na rok 2019.
BOHATÝ KULTÚRNY PROGRAM

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

„Je to kolekcia „Bohemian rhapsody“ a obsahuje samé svadobné šaty.
Moje svadobné modely sú typické
tým, že sú veľmi ľahké a robené
v uvoľnenom štýle, takže sú skôr
vhodné na také lúčne svadby ako
na nejaké zámocké. Ja som bola veľmi príjemne prekvapená, lebo som
nečakala, že bude až toľko potleskov a naozaj ma to veľmi potešilo,“ prezradila módna dizajnérka
a návrhárka Veronika Kostková.
Program svojím krásnym hlasom spestrila operná speváčka
Andrea Ľuptáková (foto vpravo),
členka Slovenskej filharmónie.
K príjemnej atmosfére prispel aj
moderátor Richard Tóth, ktorý
prítomných sprevádzal celý podvečer. Súčasťou podujatia bola aj
predajná prezentácia kozmetických prípravkov, módnych doplnkov a iného sortimentu.
Nedeľa módy má každoročne
aj charitatívny charakter, nakoľko finančný výťažok je venovaný
na podporu talentovaných detí

text: Monika Nagyová
foto: Peter Kollár
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Okruh certifikovaných
regionálnych produktov
sa z 11 zvýšil na 24
V októbri vyhlásilo združenie Región Neogradiensis, z. p. o., už druhú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD. V termíne do 19.11.2018 sa
mohli záujemcovia do výzvy zapojiť. Urobilo tak 11 žiadateľov z celého Novohradu (okres Lučenec, časť okresov Poltár a Veľký Krtíš).

Školáci Gymnázia Ivana
Kraska v Rimavskej Sobote.

Gymnazisti A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Diskusie „EÚ a my“
v Rimavskej Sobote
a Veľkom Krtíši

Hodnotiaca komisia pre udelenie regionálnej
značky NOVOHRAD zasadala dňa 29.11.2018
v priestoroch radnice. Členovia komisie hodnotili
13 nových produktov o pridelenie značky
Regionálny produkt NOVOHRAD. Ponuka
produktov na certifikovanie bola veľmi pestrá.
Šikovní remeselníci a výrobcovia predložili svoje
najkrajšie a najkvalitnejšie výrobky. O regionálnu
značku sa uchádzali krásne veľkonočné kraslice
zdobené voskovo-batikovou technikou, bábiky
zo šúpolia, drevené remeselné výrobky, voňavé
kapustníky, kváskový chlebík, domáce lekváre,
medy a medoviny, pasty z domácej zeleniny,
ručne pletené výrobky z ovčej vlny, remeselné
kožené výrobky s aplikáciami z Novohradu,
keramické šperky, obrazy a nástenné plastiky
z nepálenej hliny.
Každý produkt členovia komisie hodnotili
jednotlivo. Posudzovali, či spĺňa kritéria ako
tradičný novohradský výrobok, či výrobca použil ručnú/remeselnú prácu pri jeho tvorbe, či
je vyrobený šetrne, tradičným spôsobom a predovšetkým z miestnych surovín, či daný výrobok reprezentuje náš región a je preň niečím
charakteristický. Hodnotiaca komisia menovaná predsedníčkou združenia Alexandrou Pivkovou má 7 stálych členov a 2 externých členov - odborníkov, podľa zamerania aktuálnej
výzvy. Ako externí členovia k vyhodnoteniu
výzvy boli prizvaní: Janka Bačíková z Hontu,
koordinátorka regionálneho značenia v Banskobystrickom kraji a Eva Srníková z Novohradského osvetového strediska.
Regionálne produkty splnili požadované
kritériá. Okruh certifikovaných regionálnych

produktov v Novohrade sa zo súčasného počtu 11 zvýšil na číslo 24. V decembri počas Vianočných trhov v Lučenci, ktoré sa budú konať
v dňoch 13.a 14.12.2018, sa niektorí z našich
súčasných aj nových certifikovaných výrobcov budú prezentovať v drevených remeselných stánkoch na Námestí republiky. Slávnostné odovzdávanie certifikátov je plánované
na 13.12.2018.
Názov subjektu – obec/mesto – certifikovaný výrobok
• Miroslav Kukučka, REMESELNÝ DOM,
Modrý Kameň, Remeselné výrobky z rôznych druhov dreva
• Tünde Benko, Šíd, Veľkonočné kraslice
z Novohradu
• Pavel Kováč, Želovce, Slovenská medovina
• Iveta Garajová, Ľuboreč, Bábiky zo šúpolia
• Veronika Sanislová, Reštaurácia AVION,
Lučenec, Kapustníky „Zlatý uličník“
• Miroslav Kožuch, CHILLI FARMA, Divín,
Štipľavé pasty z domácej zeleniny
• Erika Kováčiková, Lučenec, Výrobky z kože
• Veronika Janštová, Vidiná, Keramické šperky
• Mária Janštová, Vidiná, Nástenné plastiky
a obrazy z nepálenej hliny
• Ľudmila Hoffmanová, Katarínska Huta,
Ručne pletené výrobky z ovčej vlny
• Ľudmila Hoffmanová, Katarínska Huta,
Domáce lekváre
• Ľudmila Hoffmanová, Katarínska Huta,
Novohradský kváskový chlieb
• Milan Olšiak – NATUR TREND, Fiľakovo,
Medy a medovina

Informačné centrum Europe Direct zorganizovalo v rámci svojho podujatia „EÚ a my“
dve diskusie so žiakmi stredných škôl, a to
12.11.2018 v Rimavskej Sobote a 19.11.2018 vo
Veľkom Krtíši. Školáci Gymnázia Ivana Kraska v
Rimavskej Sobote a Gymnázia A. H. Škultétyho
vo Veľkom Krtíši sa mali možnosť dozvedieť
viac o aktuálnom dianí v EÚ, stratégiách EÚ,
téme migrácie v EÚ a tiež o téme volieb do
Európskeho parlamentu v roku 2019. Študenti
boli na diskusii aktívni, vyjadrili svoj názor a na
ich zvedavé otázky odpovedali prezentujúci
z Kancelárie Európskeho parlamentu na
Slovensku. Na záver každej diskusie prebiehal
kvíz o všeobecných znalostiach EÚ a na
aktívnych študentov čakali odmeny, ktoré
poskytlo Informačné centrum Europe Direct
a Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku.
text a foto: Michaela Hrnčiarová

Hlavným cieľom združenia v rámci implementácie projektu je v povedomí ľudí vzbudiť
záujem o výrobky s označením Regionálny
produkt NOVOHRAD. Ten je pre spotrebiteľa zárukou kvality, ktorá pochádza z nášho
regiónu a reprezentuje ho, že ho vyrobil náš
remeselník, že výroba je predovšetkým z našich surovín; tradičným spôsobom.
Najbližšiu výzvu plánuje združenie Región
Neogradiensis, z. p. o., vyhlásiť pre služby na
jar nasledujúceho roka. Záujemcom odporúčame sledovať webovú stránku www.produktnovohrad.sk, kde sú zverejňované všetky aktuálne informácie o projekte, aktivitách, výzvach
a certifikovaných produktoch.
text a foto: Henrieta Čemanová
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Euro nestráca popularitu,
eurodrobné by väčšina Slovákov zrušila

Dňa 20.11.2018 bol zverejnený už v poradí sedemnásty prieskum na tému obľúbenosti spoločnej
meny euro medzi občanmi krajín eurozóny.
Výsledky prieskumu ukazujú, že podpora eura
medzi občanmi eurozóny je najvyššia už v poradí
druhý rok za sebou. Až 74% opýtaných z krajín
eurozóny súhlasí s tvrdením, že euro je pre EÚ
ako celok dobrá vec. Na Slovensku tento názor
zdieľa 79% respondentov. Až 69% slovenských
respondentov si myslí, že euro je dobré pre ich
krajinu, teda pre Slovensko.
27% opýtaných občanov eurozóny a rovnako aj
slovenských respondentov sa v prieskume vyjadrilo,
že vďaka euru sa cítia byť viac Európanmi ako
predtým, než ich krajina zaviedla spoločnú menu.
Viac ako dve tretiny (69%) opýtaných sa vyjadrilo,
že medzi krajinami eurozóny by mala byť väčšia
koordinácia hospodárskych politík. Na Slovensku
má tento názor 53% opýtaných.
Súčasťou prieskumu bola aj otázka týkajúca
sa zrušenia 1 a 2-centových mincí. Celkovo sa
v prospech zrušenia týchto mincí vyslovilo 64%
opýtaných v eurozóne. Zo slovenských respondentov
by tieto “drobné” mince zrušilo až 73% opýtaných.

Diskusia

Tretí zľava František Ružička, štátny
tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR.

o Európskej únii v Lučenci

Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec v rámci
svojich komunikačných aktivít na rok 2018
organizovalo dňa 3.12.2018 diskusiu pre žiaĎalších 12 000 bezplatných cestovných
kov stredných škôl v Lučenci pod názvom
poukazov na objavovanie Európy
„Európska únia a my“ v sále Fénix lučenecEurópska komisia spúšťa 2. kolo iniciatívy Dis- kej radnice. Partnerom podujatia je MiniscoverEU. Od 29. 11. 2018 do 11.12. 2019 majú mladí
terstvo zahraničných vecí a európskych záľudia, ktorí dovŕšili 18 rokov, možnosť uchádzať sa
ležitostí SR.
o poukaz na bezplatné cestovanie po Európe na
budúce leto. V prvom kole takto objavovalo EuCieľom podujatia bolo interaktívnou forrópu až 15 tisíc mladých ľudí. Zo Slovenska sa do
mou
zvýšiť povedomie a všeobecnú informoprvého kola prihlásilo 2 254 záujemcov a z toho
vanosť
o Európskej únii na Slovensku medzi
poukazy získalo 160 z nich.
študentmi. Podujatie je zamerané na oboznáKto sa môže prihlásiť a ako?
menie sa mladých ľudí (študentov stredných
Do 2. kola sa môže zapojiť ktokoľvek, kto je ob- škôl) v regióne o stratégiách a cieľoch v EÚ
čanom EÚ a narodil sa medzi 1.1.2000 a 31.12. 2000. na aktuálne témy: Komunikácia o Európe,
Prihlásiť sa dá cez stránku Európskeho portá- ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, 10 priolu pre mládež, kde je potrebné sa zaregistrovať a
rít Európskej komisie, téma volieb do Európuviesť svoje cestovateľské plány. Uchádzači budú
skeho parlamentu v roku 2019, Európa 2020
vybraní na základe odpovedí na 5 kvízových otápre rast, nové programovacie obdobie 2014zok s voliteľnými odpoveďami.
2020,
aktivity, inštitúcie EÚ, Investičný plán
Úspešní uchádzači vycestujú medzi 15. aprílom
pre
Európu,
priority EÚ, Európsky rok kula 31. októbrom 2019 na 1 až 30 dní, môžu vycestotúrneho
dedičstva
Investičný plán pre Európu.
vať sami alebo v skupine (maximálne 5 ľudí v jednej skupine). Odporúča sa, aby cestovali vlakom,
avšak v prípade potreby bude možné využiť aj alNa podujatí vystúpili vzácni hostia: Franternatívne spôsoby dopravy.
tišek Ružička - štátny tajomník Ministerstva
Komisia vyzýva najmä ľudí so špecifickými po- zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
trebami alebo sociálnymi problémami, aby sa do Monika Smolková - poslankyňa Európskeho
tohto kola tiež zapojili. Týmto uchádzačom v prípaparlamentu, Ladislav Miko - vedúci Zastúpede získania poukazu Komisia poskytne informácie
nia Európskej komisie v SR a Robert Hajšel
a tipy a pokryje všetky náklady na osobitnú pomoc.
- riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu
na Slovensku.
zdroj: ZEK v SR
Študenti z Gymnázia B. S. Timravy a Strednej
odbornej školy hotelových služieb a doKontakt:
Europe Direct Lučenec, Radnica,
pravy v Lučenci mali možnosť počas diskuUlica Dr. Herza 140/1, 984 01 Lučenec
sie vyjadriť svoj názor, rozšíriť si svoj obzor
tel./fax: 047/43 31 513
v téme EÚ, podporiť výmenu skúseností a roze-mail: europedirect@lucenec.sk
víjať dialóg s hosťami a tým zlepšiť svoje celweb: www.edlucenec.eu.
kové prezentačné zručnosti.

Študenti z Gymnázia B. S. Timravy
a Strednej odbornej školy hotelových
služieb a dopravy v Lučenci.
„Slovenskí študenti majú v zahraničí výborné
renomé. Musím povedať a odporučiť každému,
kto by chcel ísť študovať do zahraničia, aby si
to vyskúšal. Netreba sa báť, pretože sa vo svete nestratia. Mám dobré referencie z Bruselu,
Štrasburgu, Paríža či z USA. Dokázali byť medzi najlepšími študentmi, získavajú štipendiá.
Veľmi dobrým spôsobom reprezentujú Slovensko,“ povedal pre Mestské noviny štátny tajomník František Ružička.
Súčasne sa počas diskusie na pôde Mestského úradu v Lučenci a radnice uskutočnil
interaktívny workshop pre študentov a profesorov stredných škôl v Lučenci pod názvom
„Hovorme o Európe“, ktorú realizovala Nadácia Antona Tunegu.
text: Michaela Hrnčiarová, Ján Šnúrik
foto: Ján Šnúrik
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Ďalšie nové
detské ihriská
v našom meste
ŠTVRŤ M. R. ŠTEFÁNIKA

RÚBANISKO III/18-39

RÚBANISKO III/18-39

Malí i veľkí Lučenčania sa môžu tešiť na ďalšie detské ihriská. Už začiatkom novembra
2018 mesto Lučenec odovzdalo zhotoviteľovi
stavenisko na realizáciu stavby „Detské ihrisko Rúbanisko III/18-39 a Rúbanisko III/5.“
Stavbári aktuálne začali s prácami rekonštrukcie detského ihriska, ktorá pozostáva
z odstránenia starých nevyhovujúcich prvkov, betónových obrubníkov, lavičiek v časti
ihrísk. Vo vnútrobloku Rúbaniska III sa realizujú práce na detskom ihrisku pre malé deti
aj na detskom ihrisku pre staršie deti.
Jedno ihrisko bude určené najmä menším
deťom. K doposiaľ osadeným hracím prvkom pribudnú: pružinka s dopadovou gumou, dvojpružina, veľký kolotoč, šmýkačka
s dvoma výstupmi – schody a lanová sieť, pieskovisko, odpadový kôš, informačná tabuľa.
Vzhľadom na inštaláciu troch lavičiek s operadlom si tam oddýchnu aj rodičia a starí rodičia. Druhé ihrisko je určené starším deťom.
K doposiaľ osadeným prvkom pribudnú: 2 vahadlovky s gumovým podložím, lavička s operadlom, pyramída, dvojhrazda, informačná tabuľa a odpadkový kôš.
Ak vydržia priaznivé poveternostné podmienky, obe detské ihriská by mali byť zhotovené do konca roka 2018.

Obyvatelia Štvrte M. R. Štefánika v Lučenci a široká verejnosť majú vybudované nové
moderné detské ihrisko, ktoré slúži deťom
od 3 do 12 rokov. „Zámerom mesta Lučenec
bolo zrekonštruovať staré jestvujúce detské
ihrisko vo Štvrti M. R. Štefánika. Predmetom stavby bola výmena starých amortizovaných prvkov, mobiliáru detského ihriska
za nové a moderné certifikované detské prvky,“ povedal Róbert Ladoš, vedúci oddelenia
dopravy a životného prostredia na Mestskom
úrade v Lučenci.
Netradičná terénna kopcovitá vlna
Samospráva pri realizácii stavby „Detské
ihrisko vo Štvrti M. R. Štefánika pri Divadle
B. S. Timravy“ úzko spolupracovala s obyvateľmi žijúcimi v tejto lokalite. Cieľom rekonštrukcie parku – detského ihriska s netradičnou terénnou kopcovitou vlnou a vodnou hrou
(ručná pumpa, zostava 10 m dlhého betónového podstavca so 4 betónovými žľabmi s prekážkami) – je poskytnúť pre deti, rodičov, ale
aj pre ostatných obyvateľov mesta priestor,
kde budú môcť aktívne tráviť svoj voľný čas.
Očakávaným výsledkom je okrem zveľadenia
a doplnenia hernej funkcie v danej lokalite aj
zatraktívnenie samotného prostredia. Najmä
mladší obyvatelia mesta sa môžu tešiť okrem
už spomínaného zábavného koberca v tvare
dážďovky (terénna kopcovitá vlna) na pieskovisko, hernú zostavu s rôznymi atraktívnymi prvkami, húpadlo, hojdačky, zábavnú hojdačku na pružine, klasické sedáky, okrúhly
stôl s tromi otočnými kreslami, nové lavičky.
Súčasťou zóny detského ihriska je zatrávnenie kobercovým trávnikom, výsadba platanu
a zatrávnenie areálu okrasnými trsmi trávy.
Aby bolo posedenie najmä v letných mesiacoch príjemné, nad oddychovou plochou je
sezónne slnečné textilné tienenie.

oku nášho čitateľa sa dozvedáme, že sa psy po
pieskovisku pohybujú bez náhubkov a vôdzky. Neuvedomelí psičkári tak porušujú platné
VZN, v rámci ktorého môžu byť riešení blokovou pokutou do 30 eur. Vy, ktorým záleží
za čistote vyhradených spoločných priestorov detského ihriska a budete mať takúto skúsenosť, neváhajte, volajte mestskú políciu na
tel. číslo 159!
Prevádzkovateľ mesto Lučenec v najbližšom období doplní areál zákazovými tabuľami
upozorňujúcimi na zákaz vodenia a púšťania
psov na detské ihrisko a ďalej plánuje zabezpečiť túto lokalitu aj kamerovým systémom.

ULICA NOVOHRADSKÁ 22

V súčasnej dobe samospráva realizuje ďalší
pripravený projekt, ktorým je stavba detského ihriska - Novohradská 22. Z funkčného
hľadiska navrhované ihrisko pozostáva z 11
herných prvkov a mobiliáru na ploche 437 m2.
Špecifikácia prvkov: kombinovaná zostava
s 2 ks šmýkačiek, lezeckou stenou a rebríkom,
kolotoč pre deti od 3 do 12 rokov, dvojmiestna preklápacia hojdačka vhodná pre deti od
3 do 10 rokov, visiace hojdačky s hniezdom,
pružinové hojdačky, balančná lanová lávka,
tabuľa so strieškou, rúčkovací rebrík, visiaca
hojdačka, pieskovisko v tvare hexagónu (šesťuholník) so sedením, lavička bez operadla a
odpadkové koše. Detské ihrisko by malo byť
zhotovené do konca roka 2018, no v prípade nepriaznivého počasia sa môže ukončeZa porušenie zákazu pokuta do 30 eur!
nie prác predĺžiť.
Od odovzdania spomínaného detského ihMesto Lučenec zároveň prosí obyvateľov
riska uplynulo len pár dní, no niektorí obyvabytových domov o zhovievavosť a trpezlivosť
telia danej lokality už využívajú tento areál po
počas realizácie stavebných prác.
svojom. Napriek zákazu vodiť a púšťať do areálu detského ihriska psov, mačky a iné zvietext a foto: Ján Šnúrik
ratá, udial sa presný opak. Vďaka pozornému
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Upozornenie pre
podnikateľov a právnické
osoby pri nakladaní
s komunálnym odpadom
Mesto Lučenec upozorňuje podnikateľov
a právnické osoby na povinnosť dodržiavať
pravidlá nakladania s komunálnym odpadom
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Lučenec o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom
č. 02/2016.
V zmysle vyššie uvedeného všeobecne
záväzného nariadenia pre podnikateľov
a právnické osoby platí:
• Za udržiavanie čistoty stanovišťa zbernej
nádoby slúžiacej na umiestnenie komunálneho
odpadu, pôvodcom ktorého je podnikateľ
alebo právnická osoba, je zodpovedný pôvodca
odpadu
• Vrecia PVC je možné používať v prevádzkových
jednotkách podnikateľov a právnických osôb
tam, kde nie je možné umiestniť inú zbernú
nádobu. Vrecia PVC s odpadom sa musia
vykladať v deň zberu 110 litrových zberných
nádob podľa harmonogramu vývozu týchto
nádob
• Vykladať odpad mimo zberných nádob
dohodnutých v rámci systému zberu
komunálneho odpadu alebo vyložiť odpad
v inom čase alebo na iné miesto, ako určí
mesto, je zakázané.
Za porušenie predmetného všeobecne
záväzného nariadenia môže byť podnikateľom
a právnickým osobám udelená pokuta v zmysle
platnej legislatívy.
Správnym nakladaním s komunálnym
odpadom spoločne prispejeme k čistejšiemu
a krajšiemu mestu.

Takto to pri uličných smetných
košoch nesmie vyzerať!
text a foto: Jarmila Fekiačová

Prijmite pozvanie na prijatie jubilantov
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 sprostredkonasledovné doklady:
vala 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, v domove sociod mesta Lučenec za rok 2019, alebo pracoválnych 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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Pozvánka na
ustanovujúce mestské
zastupiteľstvo
V zmysle ustanovenia § 12, odst.
1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 7.12.2018 (piatok) o 15:00
v budove historickej Radnice Lučenec, v sále Fénix, na 1. poschodí.
PROGRAM:
1. Otvorenie a schválenie programu
zasadnutia, určenie skrutátorov
2.Oboznámenie s výsledkami volieb predsedom mestskej volebnej komisie
3. Zloženie sľubu primátorky mesta
4.Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského
zastupiteľstva
5.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, zostavovateľov
uznesenia
6.Slávnostný príhovor primátorky mesta
7.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok 2019
8.Návrh na poverenie poslancov
Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiacich pri občianskych obradoch
9.Záver
text: Alexandra Pivková

LUČENEC KOMPOSTÁREŇ BRO
V roku 2018 mesto Lučenec rozšírilo systém zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V rámci projektu s názvom „Zavedenie
systému zberu BRO z rodinných
domov v meste Lučenec“ bolo zakúpené zberné vozidlo, zberné nádoby a cestná mostová váha. Hlavným cieľom realizovaného projektu
je zvýšenie kapacity triedeného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci OP
Kvalita životného prostredia. Zazmluvnená maximálna výška NFP:
351 652,07 EUR.

Občerstvenie pre ľudí bez domova
Vďaka zohranosti ochotných ľudí
v našom meste funguje už tretí rok
občerstvenie pre ľudí bez domova.
S týmto nápadom prišla za mnou
jedna pani, ktorá, aj keď už vtedy
bola na dôchodku, bola ochotná
tiež sa zapojiť a pomôcť pri príprave niečoho dobrého, čo dodá
energiu a zahreje.
Sme veľmi vďační Pánu Bohu, že
nás spája v úsilí pomôcť ľuďom na
okraji spoločnosti.
Ľuďom, ktorí sú na tom veľmi zle.
A to nielen zdravotne, duševne, ale
predovšetkým spoločensky. Keď sa
človek dostane raz na ulicu, veľmi
ťažko sa z tejto šlamastiky dostane
sám. Ježiš Kristus podával práve
aj takýmto ľuďom pomocnú ruku.
Neštítil sa ich, vedel im pomôcť.
A to hlavne vtedy, keď videl, že aj
oni sú ochotní urobiť „krok“ pre
zmenu vo svojom živote.
Nemali by sme preto tak rýchlo odsudzovať ľudí za to, v akých
problémoch sú. A to aj napriek
tomu, že si to častokrát mohli zapríčiniť sami. Nikdy si nemôžeme
byť istí, či sa aj nám nemôže stať
v živote niečo podobné.
Som veľmi vďačný za skvelú spoluprácu medzi cirkvami v našom
meste práve v tejto sociálnej oblasti. Veľmi si vážim, že cirkev adventistov s. d. môže spolupracovať

s bratskou jednotou baptistov,
evanjelickou cirkvou a. v. a katolíckou charitou sv. Rity.
Som veľmi vďačný, že aj mesto
Lučenec nám je nápomocné
a ochotné k spolupráci. Ďakujem za každého človeka, ktorý je
ochotný pomôcť nielen v tomto
predvianočnom období. Vyjsť von
zo svojej zóny bezpečia. A žiť život
tak, aby sme žili viac pre druhých
ako len sami pre seba.
Prečo by sme nemohli nielen
počas Vianoc a v tejto predvianočnej atmosfére byť k druhým
láskavejší? Nestarať sa len o seba,
čo bude na sviatočnom stole. Čo
budeme jesť, aké veci dostaneme a či dáme dosť drahé darčeky.
Veď o tom to predsa nemá byť. Ale
keď sa začneme zaujímať o to, čo

má skutočne cenu. Tak to robil Ježiš Kristus. On sa zaujímal o ľudí,
o každého človeka. Nebolo mu ľahostajné, keď druhí trpeli. Nebolo mu ľahostajné, keď mal niekto
vážne problémy vo svojom živote.
Ak budeme žiť takýmto stále
viac nesebeckým životným štýlom, môžeme zmeniť s Božou pomocou svet možno aspoň jednému človeku. Možno nezmeníme
všetko, ale môžeme zmeniť aspoň
jeden deň, jednu chvíľu, aby človek pocítil ľudskosť, pomoc a záujem. A niekedy stačí zmeniť málo.
Svojím prístupom, postojmi, slovami a činmi.
text: Marek Kaba,
kazateľ cirkvi adventistov s.d.

SOCIÁLNE STREDISKO NOCĽAHÁREŇ OTVORENÉ DENNE OD 19:00 DO 7.00 HOD.
tieto služby požiada. Občerstvenie sa podáva každý týždeň od
pondelka do štvrtka v priestoroch nocľahárne v čase od 11.30
hod. do 13.00 hod. (od 19.11.2018
do konca apríla 2019)
CHCETE POMÔCŤ?

Od 1. septembra občanom bez
prístrešia, ktorí využívajú službu
nocľahárne (prevádzková doba
nocľahárne je od 19.00 do 7.00
hod.), je podľa záujmu umožnené využívať aj službu práčovne
a súčasťou je aj celoročné denné

zabezpečenie osobnej hygieny.
Pre sociálnu prácu s touto cieľovou skupinou je samozrejmosťou
aj poskytovanie sociálneho poradenstva, ktoré vychádza z ich konkrétnej sociálnej situácie. Dvere
sú otvorené komukoľvek, kto o

Zároveň mesto Lučenec vyzýva organizácie a dobrovoľníkov,
aby sa v prípade záujmu pomôcť
prihlásili priamo v nocľahárni
alebo na Mestskom úrade, oddelení školstva, soc. vecí, kultúry a športu, Novohradská ulica
č. 1, Lučenec.
text a foto: Ján Šnúrik
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Vreckoví zlodeji v predvianočnom období
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci v tomto období každoročne zaznamenáva nárast majetkovej trestnej činnosti,
najmä vreckových krádeží, krádeží v obchodoch a v nákupných
centrách, na trhoviskách a v dopravných prostriedkoch.
Vreckoví zlodeji využívajú najmä
situácie na miestach, kde sa zdržiava väčší počet ľudí, pretože sa
spoliehajú na anonymitu. Skúsený vreckár vie kabelku prehľadať
za pár sekúnd. Preto si počas nákupov nenechávajte svoje peňaženky v kabelkách zavesených na
pleci alebo položených v nákupných košíkoch. Peniaze nepatria
ani do zadného vrecka nohavíc, je
vhodné si ich odložiť do vnútorného vrecka odevu alebo do vnútorného vrecka kabelky, ktoré sa
dá zapnúť. Vreckové krádeže nepatria medzi najnebezpečnejšie
trestné činy, ale je veľmi nepríjemné, ak pri platení v obchode
zistíme, že nám niekto ukradol
peňaženku. A viac ako strata peňazí nám môže prekážať vybavovanie nových osobných dokladov,
ktoré často nosíme v peňaženkách.
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Súťaž na R2 Mýtna - Lovinobaňa
sa blíži k vyhodnoteniu

V peňaženkách okrem peňazí a dokladov nosíme aj kreditné karty.
Malo byť samozrejmosťou, že pri
platobných kartách nesmieme
nosiť napísaný na lístku PIN kód.
Niekedy sa stáva, že páchateľ namiesto peňaženky ukradne obeti celú tašku, ktorú má položenú
v nákupnom košíku, alebo silou
pretrhne ramienko kabelky, ktorú má prevesenú cez plece. K takýmto prípadom často dochádza
aj na prázdnej ulici, kde má páchateľ šancu na útek. Od ostatných
Mýtna (6. decembra 2018) - Mizlodejov sa vreckoví zlodeji líšia nister dopravy a výstavby Arpád
tým, že ide o profesionálov. Táto Érsek za účasti zástupcov Národtrestná činnosť si vyžaduje šikov- nej diaľničnej spoločnosti a prednosť a dobrú prípravu. Pri vrec- staviteľov samosprávy informoval
kových krádežiach nie je rozho- o aktuálnom stave súťaže na výdujúca výška spôsobenej škody. stavbu úseku R2 Mýtna - LovinoPočas nákupov v tomto predvia- baňa, Tomášovce. Súťaž, do ktorej
nočnom období vyzývame obča- sa zapojilo šesť stavebných firiem,
nov k zvýšenej opatrnosti a k vzá- sa blíži ku koncu a stavebné práce
jomnej tolerancii. Počas sviatkov sa podľa plánu naplno rozbehnú už
bude polícia vykonávať nepretr- na jar. „Som rád, že sa nám v tomžitý výkon služby, preto v prípa- to regióne darí úspešne napredovať
de potreby sa môžu občania ke- s procesom prípravy rýchlostnej cesty.
dykoľvek obrátiť na políciu.
Svoju zásluhu na tom má aj veľmi
dobrá spolupráca s predstaviteľmi
text: Peter Káčerík
miestnej samosprávy, za čo im treba poďakovať. Všetkým nám záleží
Polícia hľadá majiteľov
Poslanci schválili nariadenie o za- na tom, aby sme začali výstavbu čo
najskôr a obyvatelia získali chýbamobilného telefónu
bezpečení verejného poriadku
a finančnej hotovosti
Mestská polícia Lučenec ako júcu cestnú infraštruktúru,“ povedal
poriadkový útvar pôsobiaci pri Arpád Érsek. V tento deň na tomto
Obvodné oddelenie PZ v Luzabezpečovaní vecí verejného po- úseku prebehlo slávnostné položečenci vyhlasuje verejný opis nájriadku, ochrany životného pros- nie základného kameňa.
denej veci:
tredia v meste a plnení úloh vyplý1. Mobilný telefón zn. Huawei
To, že pre mesto Lučenec a revajúcich zo všeobecných nariadení
čiernej farby, ktorý doposiaľ negión
je dobudovanie rýchlostnej
mesta, ako aj z uznesení MsZ upoznáma osoba stratila 27. júla 2018
cesty
R2
spájajúcej Zvolen, Lučenec,
zorňuje obyvateľov a návštevníkov
na Ulici A. Kmeťa v Lučenci. NáRimavskú
Sobotu, Rožňavu a Komesta, že mesto Lučenec vydalo
sledne bola predmetná vec zaisšice
veľmi
dôležité,
si všetci dobre
Všeobecne záväzné nariadenie
tená na tunajšom OOPZ Lučenec.
uvedomujeme.
Táto
komunikácia
mesta Lučenec č. 08/2018 o činZároveň útvar PZ vyzýva vlastníje
strategická
vzhľadom
na rozvoj
nostiach, ktorých vykonávanie je
ka uvedeného mobilného telefóokresov
a
regiónu
a
jej
dobudovanie
zakázané na určitý čas alebo na urnu, aby sa v čo najkratšom čase
čitom mieste (zabezpečenie verej- sa priamo dotýka rozvoja okresov
prihlásil na OOPZ, Ul. Begova č.
ného poriadku), ktoré bolo schvá- s najvyššou mierou nezamestna27, Lučenec.
lené Mestským zastupiteľstvom v nosti. Okrem odľahčenia obcí za2. Finančnej hotovosti, ktorú
Lučenci 11. septembra 2018. Kom- ťažovaných tranzitnou dopravou,
doposiaľ neznáma osoba stratila
pletné znenie VZN, ktoré sa skla- budú mať tieto úseky veľký výz14. augusta 2018 v OD Kaufland
dá z desiatich paragrafov je zve- nam pre znižovanie regionálnych
Lučenec. Následne bola predmetrejnené na stránke mesta Lučenec rozdielov. „Dnešok je pre celý tento
ná finančná hotovosť zaistená na
www.lucenec.sk a my sa k schvá- región významným. Som nesmierne
tunajšom OOPZ Lučenec. Zárolenému VZN vrátime v nasledu- rada, že tak ako pán minister Érsek
veň útvar PZ vyzýva vlastníka fijúcom vydaní Mestských novín. sľúbil pomoc nášmu regiónu, svoj
nančnej hotovosti, aby sa v čo najZameriame sa na § 2, v ktorom sľub plní a dnes položíme základný
kratšom čase prihlásil na OOPZ,
sa píše o Zákazoch znečisťova- kameň úseku rýchlostnej cesty R2
Ul. Begova č. 27, Lučenec.
Lovinobaňa - Tomášovce. Pre náš
nia na verejnom priestranstve.
región a pre našich ľudí bude dobutext: OOPZ Lučenec
text: Ján Tuček
dovanie ďalšieho úseku rýchlostnej

cesty znamenať jednoznačný rozvoj
a zvýšenie kvality života. Touto cestou sa chcem poďakovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Národnej
diaľničnej spoločnosti, primátorom
miest a starostom obcí a v neposlednom rade občanom a všetkým, ktorí
svojou iniciatívou prispeli k podpore
nášho zámeru pozdvihnúť tento región aj prostredníctvom dobudovania
rýchlostnej cesty R2,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Finálne vyhodnotenia ponúk
a podpis zmluvy očakávajú začiatkom roku 2019. Výstavba by mala
trvať dva roky a odovzdanie stavby
je tak plánované v roku 2021. Vo fáze
verejného obstarávania je zároveň
aj predchádzajúci úsek rýchlostnej
cesty R2 Kriváň - Mýtna. Spolu tak
v tomto regióne pribudne vyše 22
kilometrov novej rýchlostnej cesty,
ktorá bude priamo nadväzovať na
už dokončené úseky za Zvolenom
a výrazne zlepší dostupnosť celého
regiónu. Samotná výstavba tohto
úseku bude pomerne náročná. Jeho
súčasťou je aj viac ako päť kilometrov dlhá estakáda, ktorá bude vo
svojom najvyššom bode viac ako
45 metrov nad terénom. Doba výstavby 9 kilometrovej rýchlostnej
cesty z Kriváňa po Mýtnu by mala
byť 4 roky, t.j. do konca roka 2023.

text a foto: Mária Bérešová a NĎS

8 | kultúra
Mesto Lučenec a MO Živena pozývajú všetkých,
ktorí sa zapojili do súťaže vo vlastnej tvorbe

„Výnimočné Vianoce a Najkrajšia vianočná ozdoba“
na slávnostné vyhodnotenie dňa 13.12.2018 o 16:00 (štvrtok)
na Námestí republiky v Lučenci.

Synagóga, oprava pôvodného oplotenia
Neologická synagóga je využívaná ako multikultúrne centrum
a jej návštevníci si v rámci obhliadky môžu prezrieť aj stálu expozíciu detašovanú z Mestského múzea Lučenec o židovskej kultúre Lučenca.

text: Renáta Libiaková Peržeľová

Emil Kopiš z Libertasu už 70-ročný
Každému patrí úcta, kto iným pomáha
niesť ťažké bremeno osudu… (Charles Dickens)

V piatok 30. novembra 2018
bolo v areáli Domova sociálnych
služieb Libertas Lučenec na
Tuhárskom námestí veselo. V tento
deň primátorka mesta Alexandra
Pivková a tajomníčka ZPOZ Renáta
Libiaková Peržeľová navštívili
najstaršieho obyvateľa žijúceho
v tomto domove. Jubilantovi
Emilovi Kopišovi (foto) spoločne
zablahoželali k okrúhlemu
narodeninovému 70-ročnému
výročiu. Do zariadenia vstúpil
ako mladý 19-ročný muž 4. apríla
1967. Tam si našiel novú rodinu
a mnoho kamarátov. Podieľal sa na
rôznych pracovných činnostiach
v obci Halič. Dodnes naňho domáci
obyvatelia, bývalí zamestnanci

a všetci, ktorí ho poznali, v dobrom
spomínajú. Oslávencovi po zápise
do Pamätnej knihy mesta Lučenec
odovzdala primátorka mesta
kyticu kvetov, darček i Pamätný
list. Ku gratulantom sa ešte pridal
riaditeľ DSS Libertas - najväčšieho
zariadenia v banskobystrickom
kraji - Jozef Cerovský, vedúci
strediska Libertas Marek Križan a
dve pracovníčky, ktoré sa o pána
Emila starajú. Podľa našich
informácií sa v stredisku Libertas
takéhoto krásneho jubilea nedožil
žiadny obyvateľ. Snáď oslávenca
poteší okrem darčekov aj tento
náš krátky príspevok v novinách.
text a foto: Ján Šnúrik

Neologickú synagógu v Lučenci
židovská náboženská obec
postavila v rokoch 1924-1925
podľa projektov budapeštianskeho
staviteľa L. Baumhorna.
Súčasťou areálu prislúchajúceho
synagóge bolo popri bytových
a hospodárskych stavbách aj
oplotenie celého areálu. Dodnes
sa z oplotenia zachovalo len torzo
a to sa plánuje v súčasnosti obnoviť.
Fragment oplotenia je zachovaný
od Ulice Adyho. Rozpočtová
organizácia LUKUS, ako správca
objektu synagógy, a mesto
Lučenec realizuje s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky z grantového
systému OBNOVME SI SVOJ DOM
obnovu oplotenia. Rekonštrukcia
sa realizuje v rozsahu obnovy
existujúceho murovaného sokla,
na ktorý sa obnovia poklopy
z umelého kameňa proporčne
a štruktúrou totožné podľa
pôvodných. Do nich sa osadia
kovové zreparované autentické
dielce. Z kultúrneho, estetického
a bezpečnostného hľadiska je
pre plnohodnotné využívanie

TIRÁŽ
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IČO: 00316181. EV 3986/10.
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č. dverí 144 Telefón: 047/430 72 34
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
Redaktor: Ján Šnúrik,
jan.snurik@lucenec.sk
Red.: M. Nagyová,
monika.nagyova@lucenec.sk

Neologická synagóga,
Adyho ul., stav
budovy a oplotenia
z 30. rokov 20. storočia
zrevitalizovanej národnej kultúrnej
pamiatky potrebné zrekonštruovať
historické oplotenie, ktoré je jej
neoddeliteľnou súčasťou.
Synagóga s areálom sú
sprístupnené širokej verejnosti
v rámci zimnej sezóny v sobotu
a nedeľu od 14:00 do 17:00, cez
pracovný týždeň na objednávky
a v letnej sezóne utorok až sobota
od 10:00 do 18:00, v nedeľu od 14:00
do 17:00. V pondelok je zatvorené.

text: Andrea Moravčíková
foto: archív

Sadzba: Peter Kollár,
grafik@lucenec.sk
Tlač: mafraprint, Turyna Petr,
+420 734 517 178
Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie,
rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky
je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla v
utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť
alebo aj neuverejniť. Anonymné príspevky
nezverejňujeme.

Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

7. december 2018
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Zlatá ulička v Lučenci
po dlhom čase ožíva
Dňa 8. novembra komunita dobrovoľníkov Zlatej uličky v spolupráci s OZ Oživená usporiadali prvý ročník festivalu Jesenica.
Podujatie sa zameriavalo na rozlúčku s jeseňou v podobe jesenných
jedál, tvorivých dielní a zábavy.
„Jesenica je pripravená pre dospelých aj pre deti. Sú tu workshopy,
gastro zážitky, rôzne jablkové koláče, gaštanové a tekvicové špeciality. Reštaurácie ako keby prispôsobili menu k tejto akcii. Takže sú
tu vlastne jesenné maškrty. Máme
tu aj jarmok, tradiční výrobcovia
ponúkajú svoje výrobky,“ prezradila spoluorganizátorka podujatia Sabína Kalmárová.
V rámci tvorivých dielní si deti
mohli vyskúšať prácu s kožou
a textilom. „Robili sme k téme textilné tekvičky a strašidlá. Myslím

si, že sa to deťom páčilo. Technológia bola rýchla, lebo viem, že deti
sú netrpezlivé,“ povedala spracovateľka textilu Janka Sláviková.
Atmosféru spestrili chalani hrajúci na gitare a na neobvyklom
hudobnom nástroji hang drum.
Okrem hudby zaznela poézia a spev
v podaní Sone SUN Sajenkovej,
ktorá bola aj moderátorkou celého
dňa. Akcia bola ukončená podvečer premietaním filmu o varení.
Povzbudení organizátori vydarenou akciou si to zopakovali 4. decembra pri rozsvecovaní
stromčeka, kde sa dobrá atmosféra znova zopakovala zoskupením vľúdnych ľudí.
text: Monika Nagyová

V Lučenci sa chystá
nový projekt

Nadácia pre deti Slovenska
v spolupráci s mestom Lučenec
a YOUNG FOLKS LC usporiadali
stretnutie k projektu, ktorý má
mapovať potreby detí a mladých.
Projekt je momentálne rozbehnutý ešte v dvoch ďalších mestách (Zvolen, Nové Zámky).

projektu zmapovať situáciu, ktorá je v meste. Nielen požiadavky
detí a mladých, ale zároveň spoznať dôkladne sieť jednotlivých
organizácií, ktoré s deťmi a mladými v meste pracujú,“ prezradil
koordinátor projektu Ivan Siláči.

Na lučeneckom stretnutí sa učili
Prvé stretnutie sa uskutočnilo o jednotlivých metódach zisťovania
v dňoch 22. - 23. novembra, kde potrieb ľudí pomocou interview,
sa stretli zástupcovia mesta, zdru- dotazníka, fokusovej skupiny aležení, škôl a komunitných centier. bo mediálneho prieskumu. „Bolo to
„Pracujeme s metodikou zisťovania náročné, pretože sme ako skupina
potrieb detí a mladých ľudí. Kole- boli veľmi rôznorodí a s mladými
govia práve analyzujú, aké javy sa a deťmi pracujú z rôznych pohľaodohrávajú priamo v tomto regió- dov, resp. iným spôsobom - školne a v meste Lučenec. Na zákla- stvo, voľnočasové aktivity, znevýde identifikovania týchto javov sa hodnení atď.,“ dodal koordinátor.
naučia identifikovať, aké potreby
Zisťovanie a mapovanie detí
detí a týchto mladých ľudí za tými- je len prvou časťou projektu.
to javmi stoja, čo je ešte dôležitej- Stretnutia a aktivity budú pošie, ako efektívne reagovať na tieto kračovať aj v budúcnosti. Tento
javy detí a mladých ľudí,“ povedal projekt je podporený z Európmanažér Nadácie pre deti Sloven- skeho sociálneho fondu.
ska Rastislav Očenáš.
„Pre samotné mesto Lučenec je
text a foto: Monika Nagyová
najdôležitejšie v priebehu tohto

Pozvánka - MEDZIHMLA 2018

Lučenec sa už desiatykrát ponorí do pes- Surmiak-Domańska so svojou knihou Kutrofarebnej hmly: multižánrový festival pri- klux-klan: Tady bydlí laska. V nasledujúcom
nesie vychádzajúcu hviezdu britskej R´N´B bloku sa predstaví jeden z najpopulárnejších
scény, oceňovanú poľskú reportérku a to česko-slovenských stand-up komikov Michanajlepšie zo súčasného slovenského umenia. el Szatmary, dvojica herečiek a režisérok LýJubilejný 10. ročník sa uskutoční 7. a 8. de- dia Ondrušová - Veronika Malgot. O 21:30
cembra (piatok, sobota) v mieste jeho vzni- bude nasledovať hudobný headliner 10. ročníku v Lučenci. Témou 10. ročníka je „tabu“. ka festivalu - britský spevák, hudobník a básOtvorenie festivalu sa uskutoční 7. decembra nik Alxndr London. Po koncerte bude divoká
(v piatok) o 18:00 vernisážou výstavy OMG afterparty. Vstupné v predpredaji je 6 eur, na
v bývalom sídle lučeneckého Dobrovoľného mieste 8 eur. Festival Medzihmla 2018 finančhasičského zboru na Ulici Dr. Herza. Sobotný ne podporili Fond na podporu umenia a mesto
program začne o 14:00 v kaviarni Lehár Lite- Lučenec. Viac informácií o festivale nájdete na
rárnym cirkusom KK Bagala. V sobotu podve- internete www.medzihmla.com, Facebook.com
čer sa program presunie do Tančiarne a pivo- /medzihmla alebo Instagram.com/medzihmla.
varu Franz. O 18:00 sa predstaví oceňovaná
text: Dávid Koronczi, Peter Balko
poľská spisovateľka a reportérka Katarzyna

Podporme zlaté časy
v ZLATEJ ULIČKE
Vaším zahlasovaním za projekt "ZLATÉ
ČASY V ZLATEJ ULIČKE" Nadácie VÚB na
stránke www.komunitnegranty.sk podporíte komunitu "zlatouličníkov", a tým nás obyvateľov Lučenca lebo v neposlednom rade
zahlasujete za revitalizáciu uličky s cieľom
vytvoriť zelenú oázu v centre nášho mesta.
Urobte to prosím čím skôr, pretože výzva
trvá do 9.12.2018 a chýba len pár hlasov byť
najúspešnejší v našom kraji.
Zlepšime si spoločne naše okolie.Ďakujeme.
text: Peter Kollár

10 | kino Apollo
12.12.2018 19:00
www.kultura.lucenec.sk
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!

Anna Kareninová.
Vronského príbeh
RUS – 2017 – 138 min. – 2D
– dráma/ – originál/slovenské titulky – Filmový festival Mosfilmu

Vstup voľný!

Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!

13.12.2018 19:00
14.12.2018 19:00

12.12.2018 17:00

Aquaman (Aquaman)

Dilili v Paríži
(Dilili a Paris)

USA – 2018 – 143 min. – 2D –
akčný/dobrodružný/scifi
– Maďarský dabing – uvádza
Continental film

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

4€

28.12.2018 17:00
Projekt 100:
Byt (The Apartment)
USA – 1960 – 120 min. – 2D
– romantická komédia –
slovenské titulky - uvádza
ASFK

12

4€

7.12. 2018 17:00
Čertovské pero
(Čertí brko)
ČR – 2018 - 99 min. – 2D
– rozprávka/rodinný –
uvádza Continental Film

5€

13. 12. 2018 17:00
Pat a Mat: Zimné
dobrodružstvá
ČR – 2018 – 60 min. – 2D
– rodinný/bábkový–
originálna verzia – uvádza
Continental film

		5 €

7. 12. 2018 19:00
27.12.2018 19:00
Bohemian Rhapsody
(Bohemian Rhapsody)
USA/GB – 2018 – 134 min. –
2D – dráma/životopisný/hudobný – slovenské titulky
– uvádza Cinemart

12
		
5€

12
		5
€

Dabing v jazykoch:
14.12.2018  17:00 (HU)
19.12.2018 
17:00 (CZ)
20.12.2018 
19:00 (HU)
21.12.2018 
19:00 (CZ)
Grinch (The Grinch)

USA – 2018 – 90 min. – 2D –
animovaná komédia – český
dabing – uvádza CinemArt

Rozprávkový čas v Apolle
• Decembrový program budú tvoriť predovšetkým rozprávky. Pat
a Mat a ich zimné dobrodružstvá, Grinch a jeho Vianoce, iný
príbeh o yetioch Piadinôžka...
Rozprávku Grinch budeme hrať
aj vo verzií s maďarským dabingom. Premiérovo uvedieme film
Aquaman s maďarským dabingom (13. a 14.12.2018 o 19:00).
• Okrem rozprávok budeme premietať aj film Bohemian Rhapsody, ak ste ho nestihli počas premiéry alebo ho chcete vidieť
znova: v Apolle 7.12. a 27.12.2018
o 19:00.

• Prehliadka Mosfilm 12.12.2018
o 19:00 uvedieme film Anna Kareninová Vronského príbeh.
• Projekt 100
V rámci Projektu 100 sme tento
raz vybrali film Byt (1960).
• 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 a foto: Diana Lajzová

Premiéra výmeny
oblečenia a doplnkov

		5 €

19.12.2018 19:00
20.12.2018 17:00
Piadinôžka (Smallfoot)

USA – 2018- 96min. –
animovaný – slovenský
dabing – uvádza
Continental film

		5 €
21.12. 2018 17:00
Deň krátkeho filmu
2018: Všetko najlepšie
pre deti
Dátum 21.12. sa nesie v
znamení zimného slnovratu, v
znamení najkratšieho dňa v
roku. Tento deň je symbolicky
vyhlásený za svetový deň
krátkeho filmu.

		1 €
27.12.2018 17:00
28.12.2018 19:00
FK: Dežo Ursiny 70

SR – 2018 – 62 min. – DCP
–dokumentárny film –
slovensky – uvádza ASFK

12
		4
€

Módny SWAP
Témou mesiaca november v kine
Apollo boli kostýmy, vizuálne
netradične spracované príbehy
a k tomu sa pripájala 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. A takýto výmenný „obchod“ sa po prvýkrát uskutočnil
aj v našom meste. Ako to funguje, sme sa opýtali Diany Lajzovej,
vedúcej kina Apollo v Lučenci:
„V rámci programovej štruktúry
kina Apollo sme chceli pritiahnuť
do nášho kina viac návštevníkov.
A aj preto počas mesiaca november premietame filmy s tematikou
módneho sveta, kostýmov. Z plátna sme chceli viac módy preniesť
aj do foyer. Nech si návštevníci
pred filmom alebo po filme pozrú

ponuku oblečenia, ktorú sme im
pripravili. Inšpirovali sme sa podobnými podujatiami nielen zo zahraničia, ale aj napríklad z Bratislavy či Žiliny.“
Počas otváracích hodín kina
Apollo v určené dni do kina Apollo obyvatelia mesta nosili vytriedené a čisté oblečenie do spoločného obehu.
„My sme oblečenie postupne vytriedili a rozložili na vešiaky. A štrnásteho novembra sme už čakali na
záujemcov, ktorí mali chuť si niečo
vybrať z darovaných vecí. V tento
deň si mohli odniesť čokoľvek, čo
sa im páčilo. Podľa mňa je to fajn,
keď si návštevníci môžu zdarma
na verejnom priestranstve vybrať
oblečenie, ktoré ich zaujalo,“ dodala Diana Lajzová.
text a foto: Ján Šnúrik
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Slávnostné vyhodnotenie XII. ročníka
súťaže Literárny Lučenec 2018
BBSK – Novohradská knižnica v Lučenec ceny: Cena primátorky mesta Lučenec, Cena
dňa 21.11.2018 v priestoroch Mestského mú- riaditeľky Domu Matice slovenskej, Cena
zea vyhodnotila a slávnostne ocenila víťazov riaditeľky Novohradskej knižnice.
celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej
Výstupom súťaže je súhrnný dokument
tvorbe - poézia, próza - Literárny Lučenec Zborník literárnych prác, ktorý poskytuje
2018. Poslaním a cieľom súťaže je prezentá- výsledky celoštátnej súťaže autorov literárnej
ciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nada- tvorby. Prináša podrobný prehľad ocenených
ným deťom, študentom i dospelým formou autorov a víťazných prác.
celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporoCeloslovenskú literárnu súťaž z verejných
vať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umož- zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
niť získať nové poznatky a kontakty v oblasti hlavný partner podujatia, spoluorganizátorom
literárnej tvorby.
boli mesto Lučenec a Slovenská asociácia
Do literárnej súťaže sa prihlásili všetky knižníc. Ceny do súťaže venovali Kníhkupectvo
vekové kategórie, deti, mládež aj dospelí Július Dováľ a Kníhkupectvo Golem, mesto
v počte 96 autorov literárnych prác, ktorí nám Lučenec, Dom Matice slovenskej a Slovenská
spolu zaslali 218 súťažných prác. Odborná asociácia knižníc.
porota, ktorá práce hodnotila a vyhodnotila,
Hudobným doprovodom nás sprevádzali
odporučila na ocenenie 21 autorov. V prvej mladí umelci z Cirkevnej základnej umeleckej
vekovej kategórii, poézia sa na treťom mieste školy v Lučenci.
PO/128
umiestnila Nikoleta Doróková (Lučenec)
„Stratené sny, Kamarát?“, „Hviezdy v očiach“.
text: Daša Filčíková
V rámci súťaže boli udelené aj 3 mimoriadne
Prenajmem exkluzívny obchodný priestor
na rohu Železničnej a Jókaiho ulice v Lučenci s dvomi veľkými výkladmi o výmere
45 m2. Informácie: 0907 163 170.PL2018/80

POĎAKOVANIE
Váženívoľte
obyvatelia
číslo
volebného obvodu
č. 4 a mesta Lučenec,
ďakujem Vám za každý jeden hlas. Rovnako tak chcem poďakovať všetkým tým,
ktorí podporili moju
kandidatúru podpisom mojej kandidátnej
listiny. Verím, že spolu budeme náš domov
meniť na krajšie a spokojnejšie miesto pre
život. Ivan Siláči
PL 2018/83

Predám nehnuteľnosť
– obchodný priestor
na Železničnej ulici č. 1
v Lučenci (vedľa OTP banky).
Informácie: 0908 918 444.


PL2018/84

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915
809 222
PO/102
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
NOVOHRAD ponúka
•12.12. Seminár pre mzdové účtovníčky
•7.1. Angličtina pre seniorov
•10.1. „Cambridge“ angličtina, vstupné testy
už teraz každý deň
•15.1. Kurz kuričov
•16.1. Účtovná závierka podnikateľov za rok 2018
Informácie a kontakt: Lučenec, Partizánska
17, tel. 0911 936 120, 0902 930 235, kurzy@
avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk

PO/97
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

POZOR - ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

BBSK - Novohradská knižnica z dôvodu
výmeny tepelných zariadení (v súčasnom
období prevádzku nevykurujeme), dočasne
mení prevádzkové hodiny knižnice do odvolania nasledovne:
Pondelok - Utorok - Štvrtok 9:00 - 15:00
Streda 9:00 - 17:00
Piatok 12:00 - 15:00
Sobota 8:00 - 11:00
Oddelenie deti:
Pondelok - Štvrtok 9:00 - 15:00
Piatok 12:00 - 15:00
Sobota: Zatvorené
Ďakujeme za pochopenie.
text: Daša Filčíková

OCHRANA KNIŽNIČNÉHO FONDU
RFID SINGLE SYSTÉMOM
BBSK - Novohradská knižnica, v grantovej výzve Fondu na podporu umenia na rok
2018 získala finančné prostriedky na nákup
RFID - ochranného rádiofrekvenčného systému na ochranu knižničného fondu oddelenia náučnej literatúry. Nákup systému z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia, hlavný partner.
PL2018/74
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Dance Attack Lučenec

september až november 2018

JUNIORI SLOVENSKA ZÍSKALI TOP OCENENIE

Najlepší kolektív neolympijských
športovcov

Tanečné páry z Dance Attack Lučenec cez leto nezaváhali a poriadne sa pripravili na tanečnú jeseň. Páry reprezentovali mesto
Lučenec a Dance Attack na súťažiach nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. A to dokonca aj na majstrovstvách sveta.
Igor Frtús - Beáta Frtúsová
(Dance Attack Lučenec)
23.9. Bratislava - WDSF Seniori
Tomáš Štolc, Peter Domok,
III LAT 7. miesto
Patrik Paučo, Magdaléna
Trenčín - Na výstavisku v Tren- Strehovská, Miroslav Dováľ.
12.10. Bilbao, Španielsko - Majstrovstvá sveta Seniori III LAT číne sa 17. novembra konali ukážky neolympijských športov, kde
77. miesto
13.10. Bilbao, Španielsko - WDSF nechýbali ani top reprezentanti
Slovenskej republiky v športe bocSeniori III LAT 40. miesto
cia. V jednom pavilóne sa v tenĎakujeme tanečným párom za to deň predvádzala boccia raffa
vzornú a úspešnú reprezentáciu. a v druhom pavilóne bola ukážDo konca roka ostáva ešte veľa ka boule lyonnaise - volo, kde sa
tanečných súťaží na Slovensku naši športovci pokúsili o prekoa v zahraničí, na ktorých sa páry nanie slovenského rekordu v behu
z Lučenca zúčastnia. Veríme, že sa na 5 minút v disciplíne progressiv
im bude aj naďalej dariť a prinesú (kategória muži, ako aj juniorky
si domov niekoľko cenných kovov. U18). Slovenské rekordy neboli
DETI
prekonané, ale pokusy prilákali
Tomáš Tokár - Sofia Vinczeová
množstvo divákov festivalu, ktorí
(Dance Attack Lučenec)
si aj sami vyskúšali trafiť biele gule
16.9. Bratislava - Vajnory - Deti
ako cieľ. Neskôr večerný program
II D Štandard 9. miesto - Deti
pokračoval gala večerom za účasti
II D Latina 8. miesto
všetkých oceňovaných, ale aj vý- raffa) v tureckom Kahrananka27.10. Brezno - Deti II D ŠTD 1.
znamných bývalých športovcov zane 3. miesto. Najvyššie ocemiesto - Deti II D LAT 3. miesto
Slovenska, či bývalých olympio- nenie (krásny pohár, diplom)
11.11. Nové Zámky - Deti II D ŠTD 6.
nikov. Konfederácia športových v kategórii družstiev si prevzamiesto - Deti II D LAT 13. miesto
združení SR oceňovala najlepších li hráči: Magdaléna Strehovská,
- Junior I D ŠTD 17. miesto športovcov Slovenska v neolym- Tomáš Štolc, Miroslav Dováľ
Junior I D LAT 14. miesto
pijských športoch: jednotlivcov a a ich reprezentačný tréner Patrik
družstvá za rok 2018. Top ocene- Paučo. Slovenská boccia týmto
DOSPELÍ
nie družstiev získalo zmiešané dosiahla ďalší vynikajúci úspech!
Csaba Ádám - Nóra Ács
družstvo BOCCIE juniorov Slo(Dance Attack Lučenec, Nóra hosvenska U18 (všetci z lučeneckých
ťuje zo Studio 2000, Budapešť)
klubov), ktoré v tomto roku ob29.9. Poprad - 4. kolo Slovenský
text a foto: Peter Domok
sadilo na majstrovstvách Eurótext: Team Dance Attack Lučenec
pohár Dospelí LAT 6. miesto
py juniorov do 18 rokov (boccia
13.10. Pezinok - 5. kolo Slovenský
pohár Dospelí LAT 10. miesto
10.11. Nové Zámky - 6. kolo Slo- Hráči TSV 1995 víťazmi jesennej časti
TANTRUM - TUBORG 1:15 (0:5)
venský pohár Dospelí LAT 6.
Góly: Juraj Gabľas - Gabriel Horváth 5, Roman
VÝSLEDKY 14. KOLA MESTSKEJ LIGY
miesto
Šupina 4, Peter Gabľas 3, Marek Čonka, Erik Čonka,
TSV 1995 - YOUNG BOYS 6:4 (3:3)
Patrik Šípoš. ČK: Patrik Šípoš.
SENIORI
Góly: Patrik Kováč 3, Andrej Pipiška, Andrej KaMiroslav Nosáľ - Evka Nosáľová mendy, Miroslav Kovanič - Erik Danko 2, Adam
1. TSV 1995
11 11 0 0 89:34
22
(Dance Attack Lučenec)
Kulich, Richard Slobodník.
2. Keram
13 9 3 1 122:46 21
30.9. Říčany, Česká republika 3. Young Boys
13 5 4 4 66:30
14
THE SECRET - KERAM 7:26 (2:14)
Seniori I D ŠTD 3. miesto - Se13 5 4 4 73:59
14
Góly: František Oračko 4, Lukáš Telek, Matej 4. Hornets
niori I C LAT 5. miesto
5. Hey Taxi
12 7 0 5 61:55
14
Botoš, Martin Vysočan - Peter Šulek 8, Richard
21.10. Praha, Česká republika 6. OFK Točnica
12 5 3 4 54:42
13
Herceg 8, Rudolf Becani 6, Roman Prepelica 4.
Seniori I D ŠTD 3. miesto - Se7. Tuborg
12 4 2 6 60:68
10
HORNETS - OFK TOČNICA 5:7 (3:2)
niori I C LAT 3. miesto
8. Tantrum
12 1 0 11 22:102 2
Góly: Peter Rutkaj 2, Radoslav Malček 2, Marek
11.11. Kladno, Česká republika 9. The Secret
12 0 0 12 40:151
0
Barta
- Radoslav Máč 3, Zdenko Oláh 2, Patrik SiSeniori I C ŠTD 7. miesto - Setext: Marián Šulek
vok, Matej Kurčík.
niori I C LAT 9. miesto

7. december 2018
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Slovenská
basketbalová liga
14. KOLO, 5.12.2018
LUČENEC - ŽILINA 57:66

13. KOLO, 1.12.2018
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - LUČENEC 89:65
(30:14, 23:13, 18:22, 18:16)
LB: Juríček 17/3, Nottage 14, Presutti 12/2,
Rocca 12, Florveus 8 (Marshall 9/3, Antoni 8,
Krajňák 5/1, Židzik 3, Dzugas 1, Rákai 0). BKM:
Shelton 19, Griffin 13, Vranjes 8, Jackuliak
5/1, Vukovič 5/1 (Jacobs 10, Kádaši 3/1, Sarna
2, Pipíška 0). TH: 18/12 - 19/10. Fauly: 19 - 21.
Trojky: 9 - 3. Rozhodovali: Zubák, Kiss, Čurilla.
5.12.2018 o 18:00: Lučenec - Žilina.

(18:16, 11:13, 9:18, 19:19)
BKM: Agusi 13/1, Shelton 10, Griffin 8,
Jacobs 6/1, Jackuliak 2 (Sarna 8/2, Vukovič
4/1, Pipíška 3/1, Vranjes 3/1, Kádaši 0). RAJ:
Rožánek 24/3, Merešš 10, Stanojevič 8, Tot
4, Jackson 1 (Blagojevič 11/1, Dickson 8, Mátych a Podhorský 0). TH: 12/8 - 22/14. Fauly:
12. KOLO, 28.11.2018
22 - 16. Trojky: 7 - 4. Rozhodovali: Šarišský,
INTER BRATISLAVA - BKM LUČENEC 92:50
Karniš, Čurilla. Divákov: 550.
(27:12, 20:13, 24:12, 21:13)
Prvá decembrová streda priniesla domácu
BK Inter: Smith 16, Kinney 15, Barač 8, Baťpremiéru trénera Tibora Jányho. Jeho zverenci
z tímu BKM Lučenec nastúpili proti Žiline. ka a Skinner po 7 (Fusek 16, Bulatovič 13, AbrVrelého privítania od fanúšikov sa pred zápasom hám 6, Kuffa 4, Páleník 0). BKM: Shelton 12,
dostalo Jánymu, ako aj trénerovi hostí Ivanovi Griffin 7, Vranješ 6/1, Vukovič 5, Pipíška 3/1
Kurillovi. V drese Žiliny sa pod lučenecké koše (Jacobs 17, Kádaši 0). TH: 11/9 - 20/14. Fauly:
20 - 17. Trojky: 9 - 2. Rozhodovali: Tomašona 40 minút vrátil aj Milič Blagojevič.
vič, Bara, Sirocký. Divákov: 450.
Tibor Jány
(tréner BKM Lučenec):
„Dlhé herné obdobie sme
sa držali so Žilinou na vyrovnanej úrovni. Veľmi sa
nám nepodaril vstup do
tretej štvrtiny zápasu. Dostali sme za sebou dve trojky a tým sa súper naštartoval. My sme naopak mali krivku výkonnosti
úplne dole. Trvalo dosť dlho, pokiaľ sme sa spamätali. Posledná štvrtina už bola opäť vyrovnaná. Znova nás potopila tá vec, ktorá sa odohrala
naposledy v Spišskej Novej Vsi. Mali sme straty
v takom charaktere, že súper zakončoval jedna
na nula, čo bolo z nášho pohľadu neriešiteľné.
Toto je náš najväčší problém. Musíme si vážiť
loptu, zodpovedne postupovať v kombinácii. Ja
si myslím, že chalani postupne zistia, že to nie je
len v hre, o kombinácii a napĺňaní tohto zámeru. Musia začať vstupovať aj oni do hry a tvoriť.
Nemožno sa spoľahnúť na dohodnuté veci, ktoré
v mužskej kategórii súper veľmi rýchlo odhalí.“
TABUĽKA
1. Inter BA
2. Levice
3. Prievidza
4. Svit 		
5. Žilina 		
6. Komárno
7. Spišská N/ Ves
8. Handlová
9. Lučenec

13 11 2
14 10 4
13 8 5
13 8 5
13 8 5
14 6 8
13 5 8
13 3 10
14 1 13

BUDÚCI PROGRAM
15.12.2018 o 18:00:
Lučenec - Handlová.

1092:877 
1180:1041 
1030:942 
1059:997 
1066:1037 
1100:1152 
1069:1148 
942:1089 
966:1221 

24
24
21
21
21
20
18
16
15

VARTA FUTSAL LIGA
10. KOLO, 28.11.2018
ŠK PINEROLA BRATISLAVA MIMEL LUČENEC 4:1 (1:0)
Pinerola: Herko - Harsa, Rick, Moura Da
Silva, Valdemir Da Silva, Kozár, Souza, Bagin, Halás, Čeřovský, Hájek, Štefaňák, Dos
Santos, Zaťovič.
Mimel: Oberman, Mikuš - Fehérvári, Greško,
Gustavo, Sobral, Hricov, Petík, Luciano,
Ferreira, Kulich, Kočiš.
Góly: 10. Dos Santos, 27. Hájek, 31. Rick,
39. DeSouza - 35. Kočiš. ŽK: 38. Ferreira , 37.
Štefaňák, 40. Kočiš, 37. Zaťovič. Rozhodovali:
Belavý, Bohún. Divákov: 200.

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,
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
s.r.o., IKE, s.r.o., Transsilv, s.r.o., D-Náby„Zápas bol možno pre divákov menej atraktívny.
tok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda,
Obidve mužstvá sa zamerali na kvalitnú
EX PRINT, s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosdefenzívu, nevytvárali si veľké množstvo šancí
port Silágyi, s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo,
ako inokedy. Pinerola ukázala svoju kvalitu.
CENTEX, s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERPrvý polčas boli lepší ako my. V druhom sme
NEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPAsa im vyrovnali, kým sa nám nezranil Gustavo.
NY, s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria, a.s., hoDovtedy sme si vytvorili dve až tri veľmi dobré
tel Clavis, AXIS - Pokladničné centrum, s.r.o.
príležitosti, ktoré sme nedotiahli do gólového
Lučenec, CENTEX RS, spol. s.r.o.
efektu. Miesto toho, aby bolo 1:1, tak sme
inkasovali gól na 0:2 a vzápätí na 0:3. Museli
sme ísť do power play, v ktorej sme strelili gól
BODOVÁ ŠTATISTIKA PO 14 KOLÁCH
a znížili sme tak na 1:3. Stále sme boli v hre,
238/0 - Duke Shelton 14
bola tam možnosť, ktorú mal Matheus, škoda,
190/2 - Johnny Griffin jr. 14
že nezakončoval skôr. Pred koncom zápasu sme
146/29 - Tihomir Vranjes 14
ešte
inkasovali štvrtý gól. Mňa najviac mrzí
127/9 - Ethan Jacobs 14
zranenie
Gustáva a to, že sme neboli efektívni.
86/11 - Ike Agusi 11
Chcem
poďakovať
všetkým našim fanúšikom,
51/10 - Branislav Pipíška 11
ktorí
nás
boli
v
Bratislave
podporiť.“
38/6 - Marko Vukovič 8
18/4 - Patrik Sarna 9
16/2 - Simeon Jackuliak 8
9/3
- Jakub Kádaši 6
0/0
- Marko Grenda 1
0/0
- Štefan Suja 0
0/0
- Tomáš Mederi 0
--------------------------------------35/1 - Mor Menashe (koniec) 6
6/0
- Filip Dratva (koniec) 3
0/0
- Boris Belavý (koniec) 1

POZNÁMKA:
Body spolu, trojky, priezvisko, počet zápasov

TABUĽKA
1. Mimel Lučenec 9 8 0 1
2. Pinerola BA 1994 9 8 0 1
3. Makro Žilina
8512
4. Wild Boys BA 9 5 1 3
5. Trnava
9306
6. Levice
8305
7. Banská Bystrica 8 2 1 5
8. MŠK Žilina
8125
9. Barabéri BA
8017

65:16 	
55:15 	
44:31 	
30:20 	
21:40 	
16:35 	
34:52 	
19:36 	
17:56 	

stranu pripravil: Ján Šnúrik

24
24
16
16
9
9
7
5
1

14 | kultúra

Vianoce
v meste 2018

Veríme, že
Mikuláš
nezabudol
na nikoho

PONUKA AKTIVÍT V ČASE ZIMNÝCH PRÁZDNIN

Dátum – Názov podujatia – Popis podujatia – Miesto – Čas
6.12

MIKULÁŠ V MESTE Rozsvecovanie výzdoby, rozdávanie sladkostí,
detské divadielko, fotenie Námestie republiky 16:30

8.12

VIANOČNÝ TRH ŠIKOVNÝCH RÚK Školy, združenia, remeselníci ponúkajú ručné
výrobky. Kultúrny program, príjemná atmosféra Mestská tržnica 08:00 – 12:00

7.-8.12 X. MEDZIHMLA – LITERÁRNY FESTIVAL Autorské čítanie popredných slov.
autorov. Sprievodné akcie Radnica, Tančiareň, Cafe Lehár a inde 14:00 – 24:00
10.12. PETROHRAD OČAMI DETÍ III. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže – vernisáž		
Radnica, Ul. Dr. Herza 14:00
12.12. SMEJKO A TANCULIENKA Hudobné predstavenie pre deti plné krásnych
pesničiek Divadlo B.S. Timravy 17:00
12.12. RÚBANISKOVÝ ADVENT - Pozývajú vás Občianske združenie Rúbanisko III
a poslanec MsZ, zastupiteľstva BBSK Branislav Hámorník. Program: príhovor,
kultúrny program. Občerstvenie zdarma: vianočný závin, teplý čaj.
Bývalá tržnica na Rúbanisku III 16:00
13.12.

SVIEŤ SVETLO, SVIEŤ Ekumenické stretnutie pri príležitosti blížiacich sa Vianoc 		
Námestie republiky 16:30

13.-14.12 VIANOČNÉ TRHY Bohatý vianočný sortiment. Pestrý kultúrny program.
Chutné občerstvenie Námestie republiky 08:00 – 20:00
13.12

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ Novohradská. Tie najkrajšie melódie v podaní
najmenších umelcov Divadlo B.S.Timravy 17:00
		
14.12 VIANOČNÝ KONCERT Natasha Wright & Alfred McCrary, komorné kvarteto
La Speranza, svetové i slovenské koledy, hity a samozrejme aj gospel
Synagóga 19:00
15.12.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NOVOHRAD DEŤOM - účinkujúci:
sestry Sihelské, DFS Jánošík, Jožko Svintek - fujara, Ivan Pupala - gajdy,
SZUŠ (Novohradská 2), moderuje Martin Kopor Divadlo B. S. Timravy 17:00

15.12.

TIMOTHY PREMENA TOUR 2018 - víziou je priniesť PREMENU do miest
a zjednotiť v nich rôzne služby cez modlitebníkov, evanjelistov a kresťanov a spoločne
slúžiť ľuďom v danom meste Synagóga, Ul. Adyho 18:00
		
17.12. KRST KNIHY DIVADLA JÓZSEFA KÁRMÁNA, Reduta, Ul. Vajanského 18:00
19.12. VIANOČNÝ PIKNIK V ZLATEJ ULIČKE - Zlatouličníci vás pozývajú na pravé
rodinné Vianoce Zlatá ulička 11:00 - 20:00
24.12

BEZPLATNÉ KORČUĽOVANIE Zimný štadión 09:00 – 13:00

26.12

51. VIANOČNÝ BEH MESTA LUČENEC Športové podujatie, ktoré neodmysliteľne
dopĺňa kolorit Vianoc v Lučenci Divadlo B. S. Timravy 09:00

31.12

BEZPLATNÉ KORČUĽOVANIE Zimný štadión 09:00 – 13:00

1.1.

NOVOROČNÝ HUDOBNÝ OHŇOSTROJ Veľkolepý hudbou podfarbený
prenádherný ohňostroj privíta Rok 2019. Koncert hudobnej skupiny
S hudbou vesmírnou. Rozprávkoví maskoti Námestie republiky 16:00 – 17:30

www.lucenec.sk

Mikuláš sa na svojej ceste spolu s čertom a anjelom v stredu 6.
decembra zastavil medzi Lučenčanmi. Rozdával darčeky, ovocie
a dobrú náladu. V ranných hodinách sa objavil na lučeneckej autobusovej stanici. Prítomné deti
z materských škôlok obdaroval
sladkosťami a neskôr ich spoločne s obyvateľmi mesta povozil na
dobovom autobuse Slovenskej autobusovej dopravy. Neskôr obdaroval v meste jasličkárov, škôlkarov, školákov, mamičky, oteckov
aj dôchodcov. Veríme, že v tento
deň nezabudol na nikoho.
Pred zotmením čakanie na Mikuláša na Námestí republiky v Lučenci rodičom s deťmi spríjemnila interaktívna detská diskotéka.
Vysoký vianočný smrek, čiapku,
medvedíka a novú mikulášsku
stoličku slávnostne zažal spoločne s primátorkou mesta Alexandrou Pivkovou. Pred rozdávaním
drobných darčekov povozil deti
na vyzdobenom koči a vyspovedal
ich. Ony mu na oplátku zaspievali či zarecitovali básničku. Po rozsvietení vianočného stromu bola
možnosť fotenia sa na stoličke
s Mikulášom a jeho pomocníkmi.
text: Ján Šnúrik
foto: Monika Nagyová

7. december 2018

pozvánky | 15

www.lucenec.sk

Tesne pred Vianocami so SKIBUSOM
Mesto Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská autobusová doprava Lučenec,
a.s., OOCR Turistický Novohrad
a Podpoľanie prinášajú po necelom roku lyžiarom a turistom
opäť dobrú správu. Od polovice decembra 2018 bude premávať lyžiarsky skibus.
„Zmluva partnerov je už podpísaná a počas vianočných prázdnin
bude medzi Lučencom a Kokavou
Líniou premávať veľký skibus. Verím, že s trasou budú spokojní nielen lyžiari, ale aj nelyžiari a turisti.
Skibus bude v tomto roku premávať 22. decembra a 29. decembra,“
prezradil niečo z plánov mesta viceprimátor Pavol Baculík. Podľa
jeho ďalších slov organizátori zabezpečujú pre deti, ktoré ešte neovládajú lyžiarske umenie, športových inštruktorov.

- Látky Prašivá - Kokava nad
Rimavicou-Línia
14:30 - odchod z autobusovej
zastávky Kokava nad Rimavicou-Línia na trase Látky Prašivá - Lučenec
16:00 - predpokladaný príchod
do Lučenca
Cena cestovného: 2 eurá tam,
2 eurá späť.

Vianočný beh mesta Lučenec
s Jozefom Pribilincom
Mesto Lučenec, OZ Novohrad, spoločne s Marathon Banská Bystrica, s.r.o. vám oznamujú, že treba využiť možnosť sa registrovať
on-line do 21.12.2018 na www.marathonbbtour.sk, pretože môžete na štartovnom ušetriť!

Prezentácia, vyzdvihnutie čísiel:
osobne v utorok 25.12.2018,
PROJEKT PODPORILI 2018
budova
Mestského úradu, Lučenec
Mesto Lučenec, Banskobysod
15:00
do 17:00 osobne v stretrický samosprávny kraj, Slovendu
26.12.
2018,
budova Mestského
ská autobusová doprava Lučenec,
úradu,
Lučenec
od 7:30 do 9:00.
a.s., OOCR Turistický Novohrad
a Podpoľanie.
Ambasádorom športového beJozef Pribilinec
TRASA NA ROK 2019
žeckého podujatia je bývalý českoFiľakovo - Lučenec - Vidiná - slovenský reprezentant v chôdzi
Lovinobaňa - Košútka (Hriňo- na 20 km Jozef Pribilinec, ktorý
POZNÁMKA
vá) - Kokava Háj - Látky Prašivá získal zlatú medailu na olympijPropozície a registračný formua späť. Skibus bude premávať od ských hrách v Soule (1988).
lár nájdete na http://marathon5.1. do 9.3. (každú sobotu).
bbtour.sk/index.php?topcal=___.
22. A 29. DECEMBER (SOBOTA)
Počas Vianočného behu mesta
Sponzormi Vianočného behu
POZNÁMKA
8:45 - odchod spred Ristoransú: Adient Slovakia, s.r.o. závod Lučenec budú zhotovované foto/
Informácie môžete získať na tel. Lučenec, Zbrojnica Halič. Pod- video dokumentácie pre propate Romantik (pizzéria) - Rúčísle
0911 787 834.
banisko III
ujatie finančne podporili: mesto gačné účely mesta Lučenec.
9:00 - odchod z Autobusovej
Lučenec, Banskobystrický samostanice v Lučenci. Trasa: Lusprávny kraj, Ministerstvo vnútra
text: Ján Šnúrik
text: Ján Šnúrik
čenec - Vidiná - Lovinobaňa
SR – prevencia kriminality.

16 | pozvánka / inzercia
do
24.12.
2018
Tržnica LC

Drugda 0908 916 319

ŽIVÉ VIANOČNÉ STROMČEKY
• ako každý rok široký výber
• najlepšie ceny v meste

A ČAČINA

Diamantový Silvester 2018

Vstupné CLASSIC: 109,- €

pondelok

娀愀縁椀琀攀 渀搀礀挀栀 伀爀椀攀渀琀甀

윂
伀戀樀愀瘀琀攀 漀戀氀攀挀攀渀椀攀
稀 䤀渀搀椀攀Ⰰ 一攀瀀氀甀 愀 吀栀愀樀猀欀愀
䐀洀猀欀攀Ⰰ 瀀渀猀欀攀Ⰰ 搀攀琀猀欀 愀樀 砀砀砀氀
䬀愀戀琀礀Ⰰ 愁愀琀礀Ⰰ 瘀礀愁瘀愀渀 戀氀切稀欀礀 愀 欀漀愁攀氀攀Ⰰ 渀漀栀愀瘀椀挀攀Ⰰ
猀甀欀渀攀Ⰰ 瀀漀渀挀Ⰰ
윂 琀爀椀ഁ欀Ⰰ 洀椀欀椀渀礀Ⰰ 挀椀愀瀀欀礀Ⰰ
윂
瘀氀渀攀渀 爀甀欀愀瘀椀挀攀Ⰰ 愁氀攀Ⰰ 琀愀愁欀礀Ⰰ 瀀攀䠁愀縁攀渀欀礀⸀⸀⸀

윂
娀氀愀琀 甀氀椀挀欀愀

31. december 2018

Dvorana Arcadia v zámockom hoteli**** Galicia Nueva v Haliči

Slávnostným večerom Vás bude sprevádzať moderátor Viliam Stankay.
Do tanca Vám počas silvestrovského večera zahrá Samuel Tomeček & band
a známa Ľudová hudba z Novohradu.
Nový rok spoločne privítame polnočným očarujúcim ohňostrojom.
Ani tento rok Vás nesklameme, hlavná cena tomboly bude diamantový prívesok.
Cena vstupenky CLASSIC: 109,- € pre 1 osobu Cena vstupenky VIP: 139,- € pre 1 osobu
Cena vstupenky zahŕňa: welcome drink, slávnostné silvestrovské 4-chodové menu, polnočný prípitok, bohaté polnočné bufety.

Cena balíkov: od 356,- € pre 2 osoby na 1 noc

⠀瀀爀椀 䈀攀最漀瘀攀樀 瘀攀縁椀⤀
眀眀眀⸀䌀伀䰀䤀䈀刀䤀⸀漀漀漀

Vstupné VIP: 139,- €

Vstupenky a ubytovanie si môžete zakúpiť a rezervovať:

䬀漀渀琀愀欀琀㨀 㤀㐀㐀 㤀㜀㈀ 㜀㜀㜀
PL2018/81

na recepcii zámockého hotela **** Galicia Nueva, Zámocká 7, 985 11 Halič
telefonicky na číslach +421 472 852 200 a +421 472 852 211
emailom na adrese recepcia@hotelgalicianueva.sk
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