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Ustanovujúce zasadnutie
mestského zastupiteľstva
Spoločné foto poslancov,
ktorí zložili sľub.
V piatok 7. decembra 2018 sa
v sále Fénix na prvom poschodí
historickej radnice konalo ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo
v Lučenci. V úvode zasadnutia
predsedníčka miestnej volebnej
komisie Edita Žéliová skonštatovala, že vo voľbách do orgánov
samosprávy mesta Lučenec bolo
celkovo zapísaných 22 439 voličov.
Volieb za zúčastnilo 6 848 voličov.
Za primátorku mesta Lučenec
s počtom hlasov 4437 bola zvolená Alexandra Pivková. Následne

informovala prítomných o výsledkoch volieb poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci podľa jednotlivých obvodov. Neskôr
odovzdala Alexandre Pivkovej
osvedčenie o zvolení za primátorku mesta a zároveň odovzdala
osvedčenia o zvolení poslancom
mestského zastupiteľstva.
Na ustanovujúcom zasadnutí
zložilo po primátorke mesta zákonom stanovený sľub aj 20 z celkovo 21 poslancov, v ktorom je
po voľbách deväť nových členov.

Zloženia sľubu sa nezúčastnil
poslanec Juraj Pelč, ktorý bol
ospravedlnený.
"Pred malou chvíľou som zložila
sľub primátorky a plne si pri tom
uvedomujem váhu zodpovednosti
a zároveň aj silu dôvery, ktorú mi
týmto občania vložili do rúk. Dôvera všetkých zúčastnených voličov ma opäť postavila do čela nášho mesta. Je to pre mňa veľká česť
a zároveň zodpovednosť. Zložením sľubu naberá môj život nové
dimenzie, pretože funkcia primátorky je služba verejnosti - služba
občanom. Človek musí pochopiť
význam a zmysel svojho poslania
vzniknutého z dôvery občanov. Je
to pochopenie a obeta pre veci verejné, pričom prácu primátorky
väčšinou posudzujú a hodnotia
občania podľa toho, čo nové a viditeľné sa v meste objavilo a či je
to v ich prospech. Čaká nás veľa
úloh a práce, preto majme odvahu
a odhodlanie meniť veci k lepšiemu, trpezlivo a rozumne zvládať
prekážky a ťažkosti počas ďalších
štyroch rokov. Našu snahu a výsledky našej práce nech pocítia
tak obyvatelia, ako aj návštevníci nášho mesta. Na záver vám
všetkým prajem spokojné prežitie vianočných sviatkov, vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z

malých i veľkých vecí života a v roku
2019 pevné zdravie, životnú iskru a veľa úspechov v pracovnom
a osobnom živote," povedala vo
svojom slávnostnom príhovore
Alexandra Pivková.
OFICIÁLNYM SOBÁŠNYM
MIESTOM AJ SÁLA FÉNIX
Zástupcovia občanov ďalej rozhodli o sobášiacich pri občianskych
obradoch. Okrem primátorky, ktorej toto oprávnenie prináleží automaticky na základe platnej legislatívy, sú poverení za sobášiacich
pri občianskych obradoch poslanci Eva Balážová a Pavol Baculík.
Poslanci tiež odsúhlasili, že
okrem doterajšej obradnej siene na prízemí historickej radnice bude oficiálnym sobášnym
miestom aj sála Fénix na jej prvom
poschodí. V praxi to znamená, že
mladomanželia za sobáše v tejto
sále už od 7. decembra 2018 nebudú musieť platiť.
V závere primátorka Pivková
poďakovala poslaneckému zboru
za spoluprácu počas celého volebného obdobia a aj za výsledky,
ktoré spoločne dosiahli.
text: Mária Bérešová
foto: Radovan Vojenčák
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Svieť svetlo,
svieť
Milou tradíciou s 20-ročnou históriou je
ekumenické predvianočné stretnutie Svieť
svetlo, svieť. Zhromaždených spevom pozdravili 13. decembra na Námestí republiky účinkujúci miešaného speváckeho zboru
OZVENA. Symbolické Betlehemské svetlo
priniesli lučeneckí skauti a pokojné sviatky zaželala spoluobčanom primátorka mesta. Predstavitelia cirkví vo svojich príhovoroch nenechali nikoho ľahostajným. Kazateľ
Bratskej jednoty baptistov Tomáš Kohút na
klávesoch zahral pieseň Tichá noc. Dobrým
slovom sa prihovoril farár rímskokatolíckej
cirkvi Slavomír Marko a slovom odovzdával
vianočné posolstvo. V maďarskom a slovenskom jazyku sa prihovoril senior reformovanej
cirkvi Miklós István. Napokon sa prítomným
privravel evanjelický farár Ľudovít Hroboň.
A tak obohatení o duchovné slovo vychutnávali sme si čaro blížiacich sa Vianoc s piesňou
Tichá noc. Posolstvo svetla lásky nech ostáva zachované všetkým vám, ľudia dobrej vôle.

Vianočné
posolstvo
Keď nám mráz ľahko líca pohladí,
A krajinu na bielo vyfarbí zima,
keď domov šťastie zaplaví,
a svetlo v srdciach nezhasína.
Vtedy prišli Vianoce....
(úryvok - Laura Gaberová
Poklad bielych Vianoc)
Vianoce sú, keď svojou prácou, svojím postojom robíme svet lepším, keď dobrým slovom dotkneme sa iných, keď sme k sebe lepší, srdečnejší, keď slovo odpúšťam na tvárach
vyčarí úsmev a je svetlom nádeje. Vianočné tanec, spev, koledy. Na Luciu 13. decembra
posolstvo v programe počas konania vianoč- 2018 primátorka mesta Lučenec odovzdala
ných trhov prilákalo na Námestie republiky jedenástim výrobcom certifikát Regionálny
Lučenčanov i hostí z iných miest a obcí. Na produkt Novohradu, pozvala návštevníkov
pódiu účinkovali deti našich škôl, seniori i rôz- trhov na vianočný punč a odovzdala ocenene hudobné zoskupenia. Nechýbala hudba, nia najúspešnejším v súťaži Výnimočné Vianoce a Najkrajšia vianočná ozdoba.
Tí, ktorí sa prihlásili do súťaže vo vlastnej
tvorbe v písaní poézie a prózy Výnimočné Vianoce a boli úspešní, prevzali si diplom a cenu
z rúk primátorky mesta Alexandry Pivkovej
a predsedníčky MO Živena Jarmily Móricovej.
Podporovať tvorivosť a talenty sa primátorka
mesta rozhodla aj vyhlásením súťaže o Najkrajšiu vianočnú ozdobu. Práve tieto ozdoby
zdobili stromček na pódiu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaží.
Veríme, že nám zachováte priazeň aj naďalej.
Výsledky súťaží nájdete na www.lucenec.sk.
text: Renáta Libiaková Peržeľová
foto: Ján Šnúrik
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Regionálne produkty z Novohradu
v drevených predajných stánkoch

pozvánka
Pozývame vás na prezentačnú výstavu Novohrad a Podpoľanie: Turistická destinácia a
produkty kraja (regionálne značky Novohrad,
Podpoľanie, Hont, Gemer - Malohont a Pohronie) do priestoru OC Galéria (poschodie).
Výstava potrvá do 7. januára 2019. Bude otvorená denne od 9:00 do 18:00, okrem sviatkov.
Na organizácii sa podieľajú: OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, Región Neogradiensis, z.p.o, mesto Lučenec, mesto Fiľakovo, Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
OC Galéria Lučenec, Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy v Lučenci.

Počas vianočných trhov si záujemcovia ktorí sa v novembri so svojimi výrobkami zamohli zakúpiť regionálne produkty z Novo- pojili do vyhlásenej výzvy. Certifikáty pre 13
hradu. V drevených stánkoch ponúkali svoj nových produktov odovzdala ich výrobcom v
tovar výrobcovia z celého nášho regiónu. prvý deň trhov Alexandra Pivková, predsedVianočnú atmosféru dotvárali krásne deko- níčka združenia Región Neogradiensis, z. p.
rované perníčky, voňavé mydielka, zlatisté o., zároveň primátorka mesta Lučenec počas
medy a medovina, chutné kapustníky i via- poobedňajšieho kultúrneho programu. Drenočné pečivo, štipľavé pasty z domácej ze- vené stánky pre predajcov počas vianočných
leniny, výrobky s výšivkami z nášho kraja, trhov prenajalo mesto Lučenec.
pekné kožené výrobky a novohradský kvásDva drevené predajné stánky zakúpilo
kový chlebík, ku ktorému ste si mohli zakú- združenie z finančnej dotácie získanej z
piť ľanového vrecko na chlieb. V príjemnej Banskobystrického samosprávneho kraja,
atmosfére držitelia certifikátov Regionálny pre účely propagačných a predajných akcií
produkt NOVOHRAD svoj tovar ponúkali súvisiacich s projektom zavádzania regioa návštevníci jarmoku s radosťou ich výrob- nálneho značenia v našom regióne.
ky kupovali. Vyvrcholením trhu s regionálnymi produktmi bolo slávnostné odovzdávanie
text a foto: Henrieta Čemanová
certifikátov jedenástim úspešným žiadateľom,

SOCIÁLNE STREDISKO

VIANOČNÚ KAPUSTNICU PODÁVALI
NA RÔZNYCH ČASTIACH MESTA

NOCĽAHÁREŇ

Tesne pred vianočnými sviatkami sa nezabúda ani na obyvateľov, ktorí si nemôžu
vychutnať atmosféru Vianoc tak ako ostatní.
Podávanie vianočnej kapustnice pre týchto ľudí je už tradíciou v meste. Pri tejto príležitosti 19. decembra primátorka mesta Alexandra Pivková navštívila Sociálne stredisko
nocľaháreň, Rapovskú križovatku a ubytovňu na Rúbanisku, aby sa aspoň takýmto spôsobom pomohlo ľuďom v núdzi. „Dnes sme
pre nich pripravili vianočnú kapustnicu a želáme im pokojné prežitie sviatkov,“ povedala
primátorka mesta Alexandra Pivková. Ľudia
v núdzi mali v tento deň okrem chutnej kapustnice aj príležitosť porozprávať sa s primátorkou mesta o svojich problémoch a želaniach do nového roka.
„Uvažujeme v budúcom roku, že prevádzku
predĺžime na celý rok. Do budúcnosti plánujeme útulok, to znamená, že počas takýchto

otvorené denne
od 19:00 do 7:00

veľkých zím by tu mohli byť aj cez deň. Nevieme, či budú mať o takúto službu záujem, ale
bude im určite ponúknutá,“ prezradila vedúca
oddelenia školstva, sociálnych veci a kultúry
Ivana Jasenková Olšágová. Kapacita nocľahárne je 15 osôb.
CHCETE POMÔCŤ?
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.

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 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. do konca apríla 2019)
text: redakcia foto: Monika Nagyová
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Nové umelecké sochy v našom meste
V dňoch 13. -14. decembra sa konali via„Anjelik, ktorého sme vytvorili, je štylizovanočné trhy v Lučenci. V rámci programu ná ženská postava. Je to dielo 2,6 m vysoké
boli na Námestí republiky sprístupnené s rozpätím krídel 1,6 m. Je vytvorená z nereverejnosti nové umelecké diela - sochy.
zovej antikorovej ocele, je zvarovaná a kovaVo štvrtok v prítomnosti sochára Milana Ne- ná. Volili sme techniku prútov ohýbaných, aby
meša, pomocníkov (študentov) Michala Gala nám ostala vzdušnosť,“ prezradil autor a ora Patrika Hajovského a primátorky mesta Ale- ganizátor sochárskeho sympózia Anjelské
xandry Pivkovej bola odhalená kovová socha dni Milan Nemeš.
anjela, ktorá bude stálou výzdobou námesDruhým umeleckým dielo je drevený betletia. Umelci pracovali na soche niekoľko dní. hem. „Pracoval som na voľnom priestranstve,

Timravina studnička
má opäť svojich víťazov

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v prítomnosti
zástupcov mesta a porotcov v Divadle B. S. Timravy.
Ocenení na 22. ročníku súťaže Timravina studnička, 23. november 2018
I. KATEGÓRIA:
1. miesto J. Valášek, Cerová,
2. miesto T. Fehérpataky, Poltár,
3. miesto K. Kokayová, Nová Ves
Sklabiná.
Súťaž Timravina studnička
v prednese pôvodnej slovenskej
prózy je tradičným podujatím mesta Lučenec, ktorá sa uskutočňuje
na počesť významnej spisovateľky
Boženy Slančíkovej Timravy. Na
tohtoročnom celoslovenskom kole
sa zúčastnilo štyridsaťštyri recitátorov všetkých vekových kategórií z celého Slovenska. Súťažilo sa
v piatich kategóriách.
V dopoludňajších hodinách sa
konala prezentácia v priestoroch
mestského úradu. Po príhovore
si účastníci osvojili všetky pokyny týkajúce sa súťaže. Netreba sa
diviť, že každý recitátor bol trošku
nervózny, veď v Lučenci sa zišli
tí najlepší z najlepších. Prednesy
prebehli v Divadle B. S. Timravy,
kde mali recitátori okrem súťaže
aj rozborový seminár. Ako každý
rok porotcovia mali ťažkú úlohu
pri vyberaní víťazov.
„Samozrejme sa tešíme, že deti
recitujú a čítajú, hlavne pôvodnú
slovenskú tvorbu. Bolo to pestré,
prednesy boli naozaj veľmi dobré,“
prezradila porotkyňa III. kategórie Milada Bolyošová.

II. KATEGÓRIA:
1. miesto A. Piňková, Humenné, 2. miesto S. Kurák, Rimavská
Sobota, L. Oláhová, Lučenec, 3.
miesto Vanessa Kubinová, Hertník.
III. KATEGÓRIA:
1. miesto S. Hirková, Nové Zámky, 2. miesto P. Simonová, Senica, 3. miesto V. Juríček, Chocholná – Velčice.
IV. KATEGÓRIA:
1. miesto K. Danišová, Častkov,
2. miesto A. Praskač, Častkov, 3.
miesto K. Sivá, Myslina - Humenné, M. Podhorec, Lučenec.
V. KATEGÓRIA:
1. miesto A. Polačková, Prešov,
2. miesto S. Laurincová, Kokava
nad Rimavicou.
Cenu primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej získala domáca recitátorka B. Molnárová a Cenu riaditeľky Domu
Matice slovenskej Lučenec Miroslavy Podhorovej si prevzala S.
M. Kasášová z Nových Zámkov.
text a foto: Monika Nagyová

aby obyvatelia mesta videli, ako moje dielo vzniká. Dielo bolo zhotovené z očisteného mäkkého topoľového dreva, aby sa lepšie rezalo ako
do suchého,“ prezradil rezbár Martin Kalman.
V nasledujúcom období pribudnú ešte sochy
troch kráľov, pastiera a zvierat. „Budú hotové
v budúcom roku, keď začne adventný čas, aby
mesto Lučenec malo krásny kompletný drevený betlehem,“ dodal.
text: Monika Nagyová

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.115/2016 Mestského
zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 19. júla 2016 zriadilo Mestské múzeum Lučenec.

v ich „pôvodnom“ historickom
umiestnení a vzájomnej interakcii.
Práve možnosť vidieť predmety
vo vzájomnej súvislosti, každodennosti, vytvára silný emocionálny zážitok, vďaka ktorému si
yšlienka vzniku mest- návštevník k videnému vytvorí
ského múzea v dejinách vzťah a zažité si lepšie zapamätá.
Menšie výstavné priestory vymesta nebola novinkou. Mestskí
radní už na začiatku 20. storočia užívame na príležitostné výstavy
sa pohrávali s myšlienkou múzea. v ktorých sa snažíme reagovať
O týchto snahách sa dozvedáme na aktuálne historické súvislosz miestnej tlače, ale prečo sa tak ti, poukazujeme na Lučenčanov,
neudialo dodnes, nie je ujasnené. na život v našom meste, na náVďaka výzvam a aktivitám miest- rodnostné menšiny. V dvoch sánych podporovateľov sa aj poda- lach sa odohráva kultúrny a sporilo zhromaždiť niekoľko stoviek ločenský život mesta.
predmetov, ktoré mali tvoriť záo znamená, keď sa piati
klad zbierkového fondu vznikaľudia s výborným tímom
júceho múzea, avšak k založeniu
nedošlo a osud základu zbierky spolupracovníkov podujmú buzostáva nejasný.
dovať mesto na kultúrnej úrovni?
ové múzeum dostalo do Snažíme sa spájať ľudí, priťahovienka získavanie, zhro- vať domov Lučenčanov, napĺňať
mažďovanie, evidovanie, ochranu životom pamiatky. Ukazovať hisa sprístupňovanie histórie mes- tóriu, umenie, dejiny motivovať
ta Lučenec verejnosti. Hmotné ľudí, ktorí chcú pracovať, podiealebo duchovné doklady kul- ľať sa na akciách, tvoriť a nietúrnej identity, histórie mesta kde patriť.
Lučenec sú nositeľmi cenného
autentického odkazu minulosti SRDEČNE VÁS POZÝVAME
až po súčasnosť. Výsledky svo- NA PREHLIADKU NAŠICH
jej zbierkotvornej činnosti a od- EXPOZÍCIÍ.
Počas vianočných sviatkov je
bornej práce prezentuje v stálych
expozíciách, ako aj prostredníc- múzeum 24.,25.,26.,31.12.2018
tvom propagačnej a popularizač- a 1.1.2019 zatvorené. Ostatné
nej činnosti. Stále expozície pri- dni sme sprístupnení verejnosti
bližujú kapitoly z histórie mesta, v čase od 10:00 do 18:00 a neživot meštianskej vrstvy, produk- dele od 14:00 do 17:00.
ciu tovární a remeselníkov, školu
našich predkov a ukážku bývania z prvej polovice 20. storočia.
Základnými opornými bodmi sú
osobný prežitok sprostredkovaný múzeom s použitím autentických predmetov alebo ich kópií
text: Andrea Moravčíková
či replík, ktoré návštevník vidí
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KONEČNE KONČÍ
GEOBLOCKING
Od 3.12.2018 končí geoblocking, čiže pravidlá zabraňujúce
neodôvodnenému geografickému blokovaniu pri online nákupoch. Obchodníci mali od marca
tohto roku deväť mesiacov na to,
aby sa včas dokázali prispôsobiť
novým pravidlám a zaviesť potrebné zmeny.
Tieto pravidlá odstránia ďalšiu prekážku na digitálnom trhu
a prinesú ľuďom väčšiu voľnosť
pri online nákupoch. Občania
budú môcť nakupovať elektrospotrebiče, lístky na koncert alebo si prenajať auto v zahraničí
podobne ako doma. Zahraniční
obchodníci nebudú môcť žiadať
uhradenie platby debetnou alebo
kreditnou kartou vydanou v inej
krajine. Pre podniky sú nové pravidlá zárukou väčšej právnej istoty pri cezhraničnom podnikaní.
ROLA ONLINE TRHOVÍSK PRI
VÝBERE DPH A V BOJI PROTI
DAŇOVÝM PODVODOM
Komisia predstavila nové opatrenia, ktoré pripravia pôdu pre
hladký prechod na nové pravidlá
pre DPH pri elektronickom obchodovaní, platné od januára 2021.
Opatrenia by mali pomôcť členským štátom získať daňové príjmy vo výške 5 miliárd eur, o ktoré každoročne v tomto sektore
prichádzajú. Táto strata má pritom do roku 2020 narásť až na
7 miliárd eur.
Navrhované právne predpisy
sú zamerané aj na zníženie administratívnej záťaže pre podniky
predávajúce tovar online. Jedným
z opatrení je zavedenie elektronického obchodného portálu pre
DPH alebo „jednotného kontaktného miesta“. Bez tohto portálu
by sa spoločnosti museli zaregistrovať v každom členskom štáte
EÚ, do ktorého chcú predávať;
takto všetko, čo sa týka platby
DPH, zariadia na jednom mieste.
Od roku 2021 budú veľké online trhoviská zodpovedné za

výber DPH z predaja tovaru, ktorý predávajú na ich platformách
mimoúniové spoločnosti zákazníkom v EÚ. Keďže online trhoviská ponesú zodpovednosť za
chýbajúcu DPH, daňové orgány
budú mať istotu, že si môžu uplatniť nárok na splatnú daň aj vtedy,
keď mimoúnioví predajcovia nedodržali pravidlá.

Janko Jesenský
a Lučenec

ROK A POL OD ZRUŠENIA
ROAMINGU: VIAC VOLÁME
AJ DÁTUJEME ZO
ZAHRANIČIA
Podľa priebežnej správy Európskej komisie o účinkoch ukončenia
roamingových poplatkov 15. júna
2017 Európania svoje digitálne
práva najviac využili na cestách
v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Používanie mobilných dát sa v porovnaní s úrovňami pred júnom 2017
zvýšilo v priemere päťkrát. Počet
telefonátov uskutočnených cestovateľmi sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zhruba
zdvojnásobil.
Všetky členské štáty zaznamenali
veľký nárast roamingovej spotreby, ale zvýšenie bolo obzvlášť významné v Bulharsku, Chorvátsku,
Poľsku, Rumunsku a Španielsku,
kde používatelia volali alebo prijímali hovory trikrát viac v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Pokiaľ ide o používanie mobilných
dát, najaktívnejší boli používatelia
z Bulharska, Česka, Chorvátska,
Lotyšska, Poľska a Španielska, ich
spotreba dát stúpla desaťnásobne
alebo viac. Trend smerom k zvýšenému dopytu po zrušení roamingových poplatkoch je jednoznačný.
Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra nastala zmena návykov, napríklad 34 % cestujúcich
spokojne využíva v roamingu internet tak často ako doma, zatiaľ
čo pred júnom 2017 ich bolo iba
15 %. Naopak podiel tých, ktorí
nikdy nepoužívajú svoje mobilné dáta v zahraničí, klesol na 19
% v porovnaní so 42 % pred skončením roamingových poplatkov.

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.

S históriou Lučenca, centra
Novohradu, sa spájajú mnohé
významné osobnosti Slovenska
i Uhorska, o ktorých často občan
nášho regiónu ani nevie. Poznávanie histórie regiónu, v ktorom
žijeme, určite patrí k dôležitým
súčastiam života každého jedinca.
Od 11. decembra 2018 nás informuje na Masarykovej ulici odhalená
pamätná tabuľa o tom, že tu pôsobil v roku 1900 významný slovenský básnik, spisovateľ, prekladateľ,
redaktor, legionár, župan, vládny
radca, viceprezident Krajinského
úradu, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, prvý Slovák menovaný za národného umelca, no najmä všetkým maturantom
známy ako autor románu Demokrati, Janko Jesenský. V Lučenci začal
pracovať ako koncipient u Ľudovíta
Bazovského, ktorý mal kanceláriu
v objekte dnešnej VÚB, presnejšie,
v jej zadných priestoroch. S podporou Matice slovenskej sa podarilo vyrobiť i odhaliť na budove VÚB
pamätnú tabuľu. Úvodné stretnutie účastníkov podujatia sa uskutočnilo v priestoroch bývalej sobášnej siene na mestskom úrade.
Prítomných privítala Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia
školstva, sociálnych vecí, kultúry
a športu, a odovzdala slovo predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Gešperovi. V jeho podaní sme sa
dozvedeli o živote a význame Janka Jesenského. Historické detaily
z jeho života nám predstavili v divadelnej hre Mladí matičiari. Postavu Jesenského znázornil Peter
Schvantner, bývalý študent Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci, dnes
riaditeľ Domu Matice slovenskej

v Bratislave a riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu MS. Veľkým
osviežením divadelnej hry bola Terézia Bahledová, zástupkyňa riaditeľky Cirkevnej základnej školy
sv. J. Bosca v Lučenci. Potom sa
účastníci úvodnej časti osláv premiestnili k tabuli pred VÚB. Tu sa
prihovorila všetkým prítomným
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci Miroslava Podhorová. Za Maticu slovenskú, Dom
MS, MO MS a Spolok M. R. Štefánika umiestnili pod tabuľu venčeky
Marián Gešper a Miroslava Podhorová. Účastníci osláv pokračovali
v ceste do cintorína k hrobu prvého
novohradského župana Bazovského, kde si pripomenuli 60. výročie
jeho úmrtia. Účastníci pri odchode
z cintorína sa zastavili aj pri hrobe
B. S. Timravy, Kolomana Banšella
a pripomenuli si ich literárny odkaz pre kultúru slovenského národa. Záverom chceme vyjadriť veľkú
vďaku mestu Lučenec za spoluprácu pri spomienkových oslavách na
Janka Jesenského ako i Matici slovenskej v Martine, ktorá finančne
zabezpečila výrobu pamätnej tabule a prispela tak k celkovému zdarnému priebehu osláv 100. výročia
vzniku ČSR v roku 2018. Pochvalu
si zaslúžia aj študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci
a Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci
za aktívnu účasť a vzorné správanie.
POZNÁMKA
Text bol redakčne skrátený. Je
zverejnený v plnom znení na FB
mesta Lučenec.
text: Výbor MO MS v Lučenci
foto: Milan Alberti
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Obrazy Petrohradu v Lučenci

Lučenčanku N. Zdechovanovú
(vľavo) odmenila Ľubica
Laššáková.

Už po tretíkrát sa vo výstavných
priestoroch historickej Radnice
Lučenec konala vernisáž výstavy Petrohrad očami detí. V pondelkové popoludnie 10. decembra 2018 sa slávnostnej vernisáže

Kompetenčný kurz
MOTIVÁCIA K PRÁCI A ZLEPŠENIU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA
V každom ľudskom snažení je
úspech závislý od vedomostí a
schopnosti využiť najnovšie informácie na dosiahnutie cieľa. Vedieť a poznať znamená často presadiť sa, zabezpečiť perspektívu a
prosperitu pre všetkých.
V dňoch 15.10.2018 - 14.11.2018
prebiehal v priestoroch budovy Agroinštitútu kompetenčný
kurz pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorého sa zúčastnilo aj 13 z
nášho mesta. Program určený pre
uchádzačov o zamestnanie z marginalizovaných komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
ktorí majú problém uplatniť sa na
trhu práce sa uskutočnil v spolupráci UPSVaR Lučenec, mestom
Lučenec a vzdelávacej agentúry
TM consulting.
Vzdelávací program bol určený
najmä uchádzačom o zamestnanie
s nízkym stupňom vzdelania, ktorí
sú ohrození sociálnou exklúziou
a chudobou. Cieľom kurzu bolo
pomôcť marginalizovaným uchádzačom o zamestnanie v sociálnej
reintegrácii a v etablovaní sa na
trhu práce cestou rozvíjania ich
sociálnych kompetencii.

Obsahové zameranie kurzu sa
týkalo predovšetkým rozvoju sociálnych zručností, rozvoju komunikačných zručností, sebapoznávaniu a motivácii, formovaniu
kultúrnej identity, environmentálnej výchove a motivácii k práci, či
proaktívnemu správaniu na trhu
práce. Rozsah kurzu predstavoval
120 vyučovacích hodín, vzdelávanie bolo realizované intenzívnou
formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem, s orientáciou na potreby klienta. Sada
študijných materiálov a písacích
potrieb bola poskytnutá každému účastníkovi kurzu bezplatne.
Absolventi kurzu mali možnosť
bezplatných odborných konzultácií s lektormi jednotlivých predmetov aj po skončení vzdelávacej aktivity. Hlavnou ideou tohto
kurzu bolo zabezpečenie sociálnej súdržnosti, aby všetci mohli
využívať výhody plynúce z rastu
a zamestnanosti a aby ľudia žijúci v chudobe a sociálnom vylúčení mali možnosť žiť dôstojný
život a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti.
text: Ivana Jasenková Olšágová

VÝBER OCENENÝCH

LEN Z MESTA LUČENEC
zúčastnila ministerka kultúry SR
Ľubica Laššáková. Ocenení si
I. KATEGÓRIA:
tak prevzali ceny, diplomy i kve2. cena A. Králová „Farebný koty z rúk ministerky kultúry, pri- lorit Petrohradskej architektúry“.
mátorky Lučenca Alexandry PivOdmena V. Beranová „Farebkovej a predsedu poroty. Víťazi ný Ruský chrám“.
jednotlivých kategórií (výsledky
nájdete na stránke www.lucenec.
II. KATEGÓRIA:
sk) získali hodnotné knihy s ve2. cena K. Binková „Vstupná
novaním gubernátora Sankt Pebrána do Petrohradu“.
tersburgu a ďalšia tridsiatka oceOdmena S. Vargová „Ruský
nených sa mohla tešiť z krásnych
chrám“. Všetky S ZUŠ Gemercien z papiernictva TSV, ktoré veská cesta, Lučenec.
noval Tibor Varga. Práce hodnotili traja odborníci v zložení: Ján
III. KATEGÓRIA:
Belko, Kinga Szabó a Renata Ada3. cena N. Zdechovanová, ZŠ
mová. Do súťaže sa zapojili žiaci
Haličská
cesta 7, Lučenec „ Petzákladných, stredných a umelecrohradská
jeseň“.
kých škôl zo Slovenska, Slovinska, Čiech a Maďarska v šiestich
IV. KATEGÓRIA:
kategóriách.
3. cena K. Spišiaková, ZŠ HaRôznymi technikami zachytili
ličská
cesta 7, Lučenec „Chrám
Benátky severu a tak ponúkajú
Kristovho
vzkriesenia“.
pestrú paletu, nezameniteľnú atOdmena
E. Botoš, ZŠ L. Novomosféru Petrohradu sprostredkomeského,
Lučenec
„Petrohrad“.
vanú pohľadmi detí. OrganizátoOdmena
Z.
Miadoková,
ZŠ
rov mesto Lučenec a LUKUS teší
Haličská
cesta
7,
Lučenec
„Nočzáujem o súťaž, ktorá má z roka
na rok viac priaznivcov. Podujatie ný Petrohrad“.
sa konalo pod záštitou GubernáCenu primátorky mesta Lučetora mesta Sankt Peterburg Alenec
Alexandry Pivkovej získala
xandra Dmitrieviča Beglova a list
M.
Sklenková,
Stará Kremničúčastníkom vernisáže prečítala
ka
„Môj
sen“.
Aksana Hliva. Pozdrav od generálneho konzula SR v Sankt Peterburgu Augustína Čisára s poďakovaním žiakom, pedagógom
i organizátorom predniesla moderátorka Renáta Libiaková PerVystavené ocenené a vybrané
žeľová. Predseda poroty Ján Belpráce sú sprístupnené v Mestko taktiež nešetril pochvalnými
skom múzeu v Radnici Lučenec
slovami, zvlášť vyzdvihol prácu
do 20. januára 2019.
učiteľov, výtvarníkov. Za krásny
kultúrny program prináleží poďakovať pedagógom a žiakom SZUŠ,
text a foto: Ján Šnúrik
n.o., Novohradská 2, Lučenec.

20. december 2018
www.lucenec.sk

Mestská polícia informuje
Mestská polícia Lučenec ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného
prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce v zmysle §2 ods. 1 zák. č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii
si dovoľuje upozorniť obyvateľov a návštevníkov mesta, že mesto
Lučenec v súlade s §4 ods. 4 a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vydalo VZN č. 08/2018 o činnostiach, ktorých
vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste /zabezpečenie verejného poriadku/, ktoré bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Lučenci dňa 11.9.2018 uznesením č. 111/2018
a ktoré nadobudlo účinnosť dňom 3.10.2018.
Vážení obyvatelia mesta Lučenec, dovoľte, aby som vás ako
náčelník MsP Lučenec upozornil
na § 5 Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach.
Z dôvodu ochrany verejného
poriadku zakazuje sa požívať
alkoholické nápoje na týchto verejných priestranstvách a umožverejne prístupných miestach: ňuje postih osôb ktoré tento zákaz
• Detské ihrisko na Námestí re- poručujú – jedná sa najmä o nepubliky, Námestie republiky, prispôsobivé osoby, bezdomovUlica T. G. Masaryka, Ulica cov, požívanie alkoholických nánovohradská, Ulica železnič- pojov pred reštauráciami mimo
ná, Ulica Vajanského, okrem terás ktorých prevádzkovanie je
terás reštauračných zariade- schválené, pred predajňami poní prevádzkovaných so súhla- travín s nepretržitou prevádzkou,
som mesta
tzv. večierkami...
• Mestský park – detské ihrisA vzhľadom na to, že sa blíži koká a ostatné hracie plochy prí- niec roka a s tým spojené oslavy
stupné deťom
a používanie pyrotechnických vý• Mestské cintoríny
robkov, rád by som upozornil na
• Multifunkčné zariadenia – Rú- § 8 Obmedzenie používania pybanisko, Mestský park, Ulica rotechnických výrobkov kategóosloboditeľov , M. R. Štefáni- rie F2, F3, P1 a T1 na území mesta
ka, Ul. arm. gen. L. Svobodu,
Ul. partizánska
Na území mesta a jeho častiach je možné používať pyroZákaz požívania alkoholických technické výrobky kategórie F2
nápojov sa vzťahuje na dni a čas: a F3 nad obmedzenia podľa oso• na miestach pod písm. a), b) a d) bitného zákona:
- pondelok až nedeľa od 6:00 do • pri organizovaní spoločenských
22.00 hod.
podujatí
• na mieste pod písm. c) – celo- • súkromnými osobami (svadba,
ročne celý deň
životné jubileá)
• mestom a podnikateľskými subZákaz neplatí:
jektami na základe predchádza• na Námestí republiky a Ul. T.G.
júceho súhlasu mesta podľa osoMasaryka v čase organizovania
bitného zákona 4.
„Dní mesta“, v dňoch 31.12. a 1.1.
– v čase od 20.00 hod. dňa 31.12.
Používanie pyrotechnických
do 03.00 hod. dňa 1.1. kalen- výrobkov kategórie F2, F3 , P1
dárneho roka.
a T1 sa obmedzuje mestom na

spravodajstvo | 7
Polopodzemné kontajnerové
stanovištia v našom meste
V meste Lučenec boli v roku
2018 vybudované nové kontajnerové stanovištia s polopodzemnými kontajnermi v lokalitách:
Rúbanisko III. medzi bytovými
domami, Rúbanisko III/1 a Rúbanisko III/2, Rúbanisko I/12, Ulica
novohradská 10, Ulica Adyho 5.
Na uvedených kontajnerových
stanovištiach sú umiestnené polopodzemné kontajnery na zmesový
komunálny odpad, plasty, papier
a sklo. Celkom je umiestnených
18 kusov kontajnerov, z toho 14
kontajnerov má objem po 5 000
litrov a 4 kontajnery po 3 000 litrov. Menšie kontajnery slúžia na
zber skla.
Tieto polopodzemné zariadenia aplikujeme so smart prvkom.
Obsahujú čipy, ktoré budú signalizovať preplnenosť.
Náklady na vybudovanie kontajnerových stanovíšť boli 29 221 €
a dodávku polopodzemných kontajnerov 48 847 €, spolu 78 068
€ (Inžinierska činnosť 9 150 €).
Výhody a prínosy polopodzemných kontajnerov:
• lepšie využitie zberného miesta
a súčasne zvýšenie estetického
vzhľadu a čistoty
• zberného miesta pred obytnými domami
• väčšia kapacita zberných nádob
• vyprázdňovanie kontajnerov sa
realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak
• vhadzovací otvor ostáva čistý
• gravitácia núti odpad zhutňovať sa vlastnou váhou,

kalendárneho roky do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
V tomto paragrafe je presne
stanovené, pri akých príležitostiach a v akom čase je povolené
používanie pyrotechnických výrobkov a sú presne stanovené aj
kategórie pyrotechnických výrobkov, ktorých použitie je povolené,
resp. zakázané, čo stanovuje zák.
čas do 22.00 hod. okrem pou- č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výTento paragraf VZN je zamera- žitia pyrotechnických výrob- bušných predmetoch a muníciách.
ný na zákaz požívania alkoholic- kov kategórie F2 a F3 v obdo- Zároveň by som na túto skutočkých nápojov na špecifikovaných bí od 31. decembra príslušného nosť upozornil aj prevádzkovateľov

• chlad zeme spomaľuje rozvoj
baktérií na nízkej úrovni a redukuje s tým súvisiaci zápach
• 40% kontajnera je viditeľného,
zvyšných 60% je inštalovaných
do zeme do hĺbky 1,5 metra,
• najstarší odpad je na dne zakrytý najčerstvejším odpadom,
• plniace veko je ľahké a jednoducho otvoriteľné a jeho súčasťou
je integrovaná vzpera,
• umožňuje použiť obe ruky pri
vysýpaní odpadu,
• predchádza zbytočnému otváraniu veka (vetrom, ...).
V tomto období prebieha dokončovací proces spustenia do
prevádzky vyššie uvedených polopodzemných kontajnerových
stanovíšť, t.j. kolaudačné konanie.
Po spustení do plnej prevádzky je navrhovaný interval vývozu
uvedených polopodzemných kontajnerov jedenkrát resp. dvakrát
týždenne pri zmesovom komunálnom odpade a jedenkrát za 2 týždne, resp. jedenkrát, mesačne pri
separovaných zložkách.
Bližšie o harmonogramoch vývozov odpadu vás budeme informovať v ďalších číslach mestských
novín a na webovej stránke mesta .
Mesto Lučenec má záujem aj
v roku 2019 vyhotoviť ďalšie polopodzemné kontajnerové stanovištia a uzamykateľné kontajnerové stanovištia.
text: Róbert Ladoš

reštauračných zariadení v meste
Lučenec a požiadal ich o dodržiavanie §8 VZN č. 8/2018. Mestská
polícia Lučenec bude každé porušenie resp. nedodržanie VZN
č. 8/2018 riešiť v zmysle zákona.
Na záver by som chcel v mene
svojom ako aj v mene príslušníkov MsP Lučenec zaželať všetkým
obyvateľom mesta Lučenec príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2019.
text: Ján Tuček
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Nová kniha Františka Mihálya:
Osobnosti Lučenca – Spomienky a nekrológy

Predsedníctvo ŽIVENY
zasadalo v Lučenci

Dňa 1. decembra 2018 privítala slávnostné podujatia, ktoré sa
naša radnica vzácnych hostí. Na budú uskutočňovať priebežne počele s predsedníčkou Ústredia čas celého roka 2019 a na ktoré už
Živeny, spolku slovenských žien, teraz pozývame širokú verejnosť.
Magdou Vášáryovou, sa konalo
Zasadnutie pozdravila aj prizasadanie Predsedníctva s bo- mátorka Alexandra Pivková. Inhatým programom. Predsedníč- formovala nás o histórii a súčasV piatok 14. decembra 2018
ky MO Živeny z celého Slovenska nosti mesta Lučenec. Spestrením
sa
v koncertnej sále Fénix hisprerokovali inventúru aktivít Ús- zasadnutia bola návšteva synagótorickej
radnice v Lučenci konal
tredia, súhrnnú grantovú správu, gy a zámku v Haliči.
slávnostný
večer k 60. narodenisprávu o Spolkovom dome ŽiveŽiveniarky, ktoré prvýkrát
nám
hudobného
pedagóga, kulny v Martine a pracovný kalendár navštívili naše mesto, boli príturológa,
historika
a publicistu
na rok 2019.
jemne prekvapené jeho vzhľadom
Františka
Mihálya.
Najvýznamnejšou udalosťou, i kultúrnymi pamiatkami. Sľúbili,
ktorá Živenu v budúcom roku že sa sem opäť rady vrátia.
Moderátorom podujatia bol
očakáva, je 150. výročie jej založetext a foto: Jarmila Móricová,
Viliam
Stankay, redaktor RTVS
nia, čomu Predsedníctvo venovalo
predsedníčka MO Ž Lučenec
Bratislava,
lučenský rodák. Hneď
patričnú pozornosť. Pripravovalo
v úvode sa pozvaným hosťom
predstavili dve súčasné žiačky
Františka Mihálya - Lucia Svoradová a Mária Šprláková, ktoré
navodili milú atmosféru. NasleV tomto roku nastali zmeny vo zhromaždenia a aj návrh plánu dovalo predstavenie novej publivedení Miestneho odboru Mati- práce Miestneho odboru Matice kácie „Osobnosti Lučenca - Spoce slovenskej v Lučenci. Býva- slovenskej v Lučenci na rok 2019. mienky a nekrológy“, pri ktorom
lá predsedníčka Elena Meliche- Súčasťou pracovného programu sprievodným slovom sprevádzarová odišla pracovať do Banskej bola i milá udalosť, odovzdávanie la tajomníčka ZPOZ Lučenec. SaBystrice, a preto sa vzdala tejto členských preukazov novým čle- motné uvedenie knihy do života
funkcie. Namiesto nej funkciou nom nášho miestneho odboru. Je previedli primátorka mesta Alepredsedníčky Miestneho odbo- veľmi potešiteľné, že sa zvyšuje xandra Pivková, ktorá vydanie
ru Matice slovenskej na výboro- členská základňa miestneho od- knihy podporila, a autor Frantivej schôdzi v auguste 2018 bola boru o ľudí v produktívnom veku. šek Mihály. Knihu posypali skarpoverená Ľudmila Lacová. Iba Iba v tomto roku 2018 sa prihlási- tovaným papierom - symbolickýna valnom zhromaždení sa môže lo 12 nových členov. Po závereč- mi „hoblinkami“ príbehov, ktoré
voliť predseda Miestneho odboru nej časti valného zhromaždenia sú ukryté v publikácii, v osudoch
Matice slovenskej. Preto sa konalo - diskusii a schválení uznesenia jednotlivých osobností. Graficmimoriadne valné zhromaždenie, - sme sa postupne presunuli do kú úpravu pripravil Peter Kollár,
na ktorom bola Ľudmila Lacová sviatočnej atmosféry posedenia za mesto Lučenec sa okrem meriadne zvolená do funkcie pred- pri vianočnom stole. Slávnost- novaných zúčastnila aj Michaesedníčky Miestneho odboru Ma- ná večera, priateľská atmosféra, la Hrnčiarová. Aj týmto ľuďom
tice slovenskej v Lučenci.
družná debata a želanie všetkého patrí vďaka, že nová kniha uzrePracovný charakter tohto val- dobrého do roku 2019 uzatvori- la svetlo sveta.
V druhej časti večera prišiel na
ného zhromaždenia potvrdzo- li pracovnosviatočné stretnutie
rad slávnostný koncert, v rámval aj bohatý program. Vypočuli matičiarov.
ci ktorého sa predstavili bývalí
sme si správu o činnosti a hostext: Jarmila Kalafusová
žiaci, súčasní i bývalí kolegovia
podárení od ostatného valného

Pracovné i sviatočné posedenie
matičiarov pri vianočnom stole

oslávenca. V programe účinkovali: Zoltán Kelemen (akordeón),
Dagmar Jantošová (spev), Alexander Bozó (husle), Svetlana Križáková (spev), Janka Balogová-Botošová (flauta), Želmíra Sujová
a Katarína Botošová (spev - duo),
Ján Marko a Gabriel Nagy (klavír,
ŠH). Koncert zakončil spevokol
Campana z Brezničky s dirigentkou Teréziou Kelementovou. V závere tejto časti večera sa jubilant
srdečne poďakoval za gratulácie,
za hudobný program i za samotný krst knihy a poprial všetkým
príjemný večer.
Nasledoval prípitok a chutná večera pre všetkých pozvaných. Catering zabezpečovala Ristorante
Fratelli Romantik za účasti majiteľa Martina Bariho. Hudobno-tanečnú zábavu zvládol na jednotku
Zoltán Kelemen. S odbitím dvadsiatej druhej hodiny sa konala autogramiáda, autor dedikoval svoju novú knihu prítomným hosťom.
Do pozornosti ju dávame i vám,
milí čitatelia, knihu zakúpite za
14 eur v Mestskom informačnom
centre Lučenec. Za zúčastnených
môžem potvrdiť, že išlo o vydarenú akciu po všetkých stránkach,
na ktorú budeme ešte dlho spomínať. Feri, ešte raz, živió!
text: Renáta Libiaková-Peržeľová,
tajomníčka ZPOZ
foto: Peter Kollár
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Náboj Junior 2018

Prvý defibrilátor
na základnej škole

Dňa 23. novembra 2018 sa konal v priestoroch CVČ Magnet
v Lučenci už siedmy ročník Náboja Junior - matematicko-fyzikálnej súťaže pre štvorčlenné
tímy žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy, resp. žiakov tercie
a kvarty osemročného gymnázia.
Celá súťaž trvá 120 minút, počas
ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo
najviac úloh.
Žiaci sa v nej najprv trápia s „ľahkými“ príkladmi, úroveň náročnosti
sa však postupne zvyšuje, pričom
nejde o bezhlavé uplatnenie už nadobudnutých vedomostí, ale vyžadujú istú dávku tvorivosti a dôvtipu.
Víťazom je tím s najväčším počtom
bodov, čiže vyriešených úloh. Keď
je výsledok nerozhodný, o vyššej
priečke rozhoduje vyriešená úloha
s čo najvyšším poradovým číslom.
Konkurencia ale nie je len v Lučenci. Ide o medzinárodnú súťaž,
kde si Poľsko, Česká republika a
Slovensko hľadia z očí do očí. Prebieha súčasne vo viacerých mestách (na Slovensku to bolo 24, v
Česku 18 a v Poľsku 10), pričom

Začiatkom školského roka sa
žiaci prvého stupňa ZŠ Haličská cesta 1493/7 v Lučenci zapojili do projektu „Záchrana som
ja“, ktorú každoročne vyhlasuje n.o. Falck.
Cieľom projektu je vrátiť tému
prvej pomoci do základných
škôl, vzdelávať žiakov v oblasti
prvej pomoci, záchrany života
a prevencie pred úrazmi. Spolu so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami tvorili príbehy
a ilustrácie na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách.
V tomto projekte deti opísali reálne príhody aj vymyslené príbehy, ktoré doplnili ilustráciami. Žiaci intenzívne pracovali
na hodinách čítania, výtvarnej
výchovy či v záujmových útvaroch. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže nás veľmi potešilo,
nakoľko za svoju usilovnú prácu
boli ocenené aj naše triedy. Žiaci
zo 4. A pod vedením učiteľky B.
Géciovej pre svoju školu vyhrali automatický externý defibrilátor (AED), kurz prvej pomoci

priamo počas súťaže sa zobrazuje priebežné poradie jednotlivých
tímov, keďže všetko prebieha cez
internet. V našom regióne získalo
tohto roku 1. miesto Gymnázium
B. S. T., druhé Základná škola na
Ul. Vajanského z Lučenca, bronz
si odniesla Základná škola Divín.
Náboj v Lučenci spoluorganizuje Gymnázium B. S. Timravy
(zabezpečilo celkovú organizáciu a koordináciu súťaže s hlavným organizátorom združením
TROJSTEN), spolu s CVČ Magnet
v Lučenci (poskytlo priestory pre
konanie súťaže) a odborom školstva mesta Lučenec (dodal do súťaže vecné ceny). Za zabezpečenie
zdarného priebehu súťaže v našom meste chceme všetkým poďakovať. Špeciálne poďakovanie
patrí bývalým žiakom GBST, ktorí spolu so združením TROJSTEN
poskytli finančné prostriedky na
občerstvenie, cestovné a ceny pre
prvé štyri družstvá.
text: Martina Mócová,
Mária Budáčová

POĎAKOVANIE MATERSKEJ ŠKOLE
Deti z Materskej školy Ul. Dr. Herza 375/5 Lučenec pripravili spolu so svojimi učiteľkami a žiakmi Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci krásny vianočný program,
ktorý venovali rodičom ako darček. Na pódiu zavládli: šťastie,
úsmev a radosť. Keď v živote dieťaťa tieto veci nechýbajú,
hovoríme o šťastnom detstve a šťastnej výchove. Chceli by
sme týmto v mene rodičov detí Materskej školy Ul. Dr. Herza veľmi pekne poďakovať kolektívu pedagogických pracovníkov a riaditeľke materskej školy, žiakom SOŠP (predtým
PaSA) za krásny kultúrny zážitok a neobyčajný vianočný darček v podobe šťastného úsmevu vystupujúcich a spokojných
detí. Tie si v Divadle B. S. Timravy vyskúšali prvé krôčiky
na „doskách“, čo znamenajú svet. Ďakujeme.
text: J. Maráková, Gašparíková

pre pedagógov a ukážky prvej
pomoci pre celý 1. stupeň svojej školy. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie prístroja na
záchranu života si celá škola užila dňa 3.12.2018 za prítomnosti
vedenia školy, záchranárov, primátorky mesta Lučenec A. Pivkovej a vedúcej oddelenia školstva I. Jasenkovej - Olšágovej.
Ujovia a tety záchranári spolu
s veselým maskotom nás celý
deň zahŕňali aktivitami na jednotlivých stanovištiach.
Na záver v areáli školy predviedli niekoľko simulovaných
záchranárskych situácií a žiaci
si mali možnosť priamo pozrieť
záchranárov v akcii. Prístroj na
záchranu života AED – externý
defibrilátor je už súčasťou našej školy a veríme, že bude pomáhať všetkým, ktorí to budú
potrebovať.
text: Gabriela Šagátová
foto: Ján Šnúrik

10 | kino Apollo / inzercia
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„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!

20.12.2018 

17:00

Piadinôžka (Smallfoot)

USA – 2018- 96min. – animovaný – slovenský dabing
– uvádza Continental film
Animované dobrodružstvo pre
všetky vekové kategórie obráti
mýtus hore nohami, keď mladý
šikovný Yeti nájde niečo, o čom
si myslel, že neexistuje, človeka
– piadinôžku. Chýr o piadinôžke
sa veľmi rýchlo rozšíri do kmeňa Yeti – ov. Vyvolá senzáciu nad
tým, čo ešte môže byť tam vonku
vo veľkom svete za ich zasneženou dedinkou. Všetko sa dozvieme v novom príbehu o priateľstve,
odvahe a radosti z objavovania.



5€

S DABINGAMI
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
Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý neznáša všetko a všetkých a zo všetkého najviac Vianoce. Tie by najradšej zrušil. A vo
filme, ktorý natočili Zlodusi, čo
majú na svedomí Mimoňov, sa o
to dokonca aj pokúsi.



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. Súbor krátkych filmov vhodných pre deti.


1€

FK: Dežo Ursiny 70

SR – 2018 – 62 min. – DCP
–dokumentárny film – slovensky – uvádza ASFK
Tvorba Deža Ursinyho je súčasť nášho národného kultúrneho dedičstva. Je jedným zo
zakladateľov slovenskej modernej rockovej hudby. Jeho tvorba
absolútne presahuje náš región.
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4€

27.12.2018 19:00
Bohemian Rhapsody
(Bohemian Rhapsody)

USA/GB – 2018 – 134 min. –
2D – dráma/životopisný/hudobný – slovenské titulky –
uvádza Cinemart
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho
príbeh. Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.


12

5€

28.12.2018 17:00
Projekt 100:
Byt (The Apartment)

USA – 1960 – 120 min. – 2D
– romantická komédia – slovenské titulky - uvádza ASFK
C.C. „Bud“ Baxter pracuje vo
veľkej poisťovni. Keď ho jeden
z kolegov požiada, aby mu požičal svoj byt, nevie odmietnuť a to
je veľká chyba. Nasledujú totiž
ďalší z kolegov a už je mu hlúpe
povedať nie. Ani sa nenazdá a situácia sa vymkne spod kontroly
– kolegovia majú rozvrh a chodia do jeho bytu na pravidelné
schôdzky s milenkami. Samozrejme, nie je to zadarmo a Bud
vďaka tomu postupuje vo svojej
kariére vyššie a vyššie. O zapožičanie tohto hniezdočka lásky
má aj samotný riaditeľ poisťovne, avšak Bud zisťuje, že do bytu
s ním ide žena, do ktorej je už
dlho tajne zamilovaný. A práve
to je moment, kedy sa rozhodne
s jeho požičiavaním skoncovať,
nech ho to bude stáť čokoľvek.


12

4€

Deň krátkeho
filmu
Dátum 21. december sa nesie
v znamení zimného slnovratu,
najkratšieho dňa v roku, a je symbolicky vyhlásený za svetový deň
krátkeho filmu. Do kina Apollo pre
tento deň prinášame na plátno filmový blok „Všetko najlepšie pre
deti“ o 17:00 (vstupné 1 €) v rámci projektu Deň krátkeho filmu.
MEDZI SVIATKAMI V APOLLE
Prajeme vám voňavé a rozprávkové Vianoce. A keď budete mať
chuť na filmové zážitky, čakáme
vás v kine Apollo 27. a 28. decembra. Do programu sme zaradili hudobné filmy Bohemian Rhapsody a vo filmovom klube záznam
z koncertu Dežo Ursíny 70. Filmovú klasiku z roku 1960 prinesieme v rámci Projektu 100: Byt.
Káva v kine 27. decembra
o 14:00 s filmom Sladké starosti.
Kino pre najmenších, trochu
inak. Nebudeme premietať filmy,
ale prevedieme deti Príbehom
filmu v kine. Ukážeme si filmové
plagáty, vytvoríme si hračku – optickú ilúziu. Termín: 27. - 28. decembra od 13:00 do 16:00.

a robili rôzne darčekové predmety.
Počas roka sme sprostredkovali
na workshopoch stretnutie s Ľubomírou Žilkovou, umeleckou tkáčkou a pestovateľkou ľanu, ktorá
deti hravou formou oboznámila
so spracovaním ľanu, vlákna, tkania až po konečný produkt - plátno.
Práca s deťmi so stredným mentálnym postihom, ktoré sa workshopu zúčastnili, sa spočiatku zdala
neuskutočniteľná, ale tieto deti nás
opäť prekvapili svojou zručnosťou
a utkali si náramky na ruky. Výroby
šperkov sa zhostila Janka Sláviková - šperkárka, ktorá svojim milým
prístupom dokázala očariť aj deti
s narušenou komunikáciou. Každé z nich odchádzalo z workshopu
s vlastnoručne vyrobeným šperkom.
Pod vedením drotára Júliusa Bútoru sme sa preniesli o niekoľko desaťročí späť k tradičnému remeslu,
akým drotárstvo bezpochyby bolo.
Deti si opäť vlastnoručne vyskúšali
nie práve najjednoduchšiu činnosť ohýbanie drôtu, ale odchádzali plné
nových poznatkov a s drôteným srdiečkom na pamiatku. Sláva mena
Kobliček už presiahla hranice nášho regiónu.

V jeden krásny októbrový deň k
nám zavítal umelecký rezbár a nástupca svojho už slávneho otca
Ladislav Kobliček. Deťom ukázal
čaro rezbárstva. Aj to, ako v jeho
A nezabudnite nás sledovať na rukách ožíva drevo a mení sa na
Facebooku – Kino Apollo 3D. Te- husle. Všetkým remeselníkom, ako
šíme sa na vás v kine Apollo.
aj deťom a pedagógom ďakujeme,
že prejavili veľký záujem o tradičné remeslá, ktoré sme mohli práve
text: Diana Lajzová
v Novohradskej knižnici našim čitateľom ponúknuť. Neoddeliteľnou
súčasťou tvorivých dielní a workSpolu to zvládneme - shopov bolo hlasné čítanie, práknihy nám pomôžu... ca s knihami z oddelenia pre deti.

tvorivé dielničky

Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umeNovohradská knižnica zorga- nia, hlavný partner
nizovala v roku 2018 cyklus workshopov a tvorivých dielní, ktorých
sa zúčastnilo viac ako 400 detí zo
základných škôl, špeciálnych škôl
a DSS. Cieľom týchto aktivít bola
vzájomná spolupráca detí z rôznych
PO/135

sociálnych a ekonomických pomerov, podpora ich tvorivej činnosti
a fantázie. Každý mesiac sme s deťmi
text: Daša Filčíková
tvorili rozprávkové postavičky z hliny, šili sme kľúčenky, maľovali sme
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Projekt Brána
príbehov dokorán
úspešne ukončený

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915 809 222
PO/102
• Doučím nemecký jazyk - žiaci ZŠ, študenti stredných škôl
- pripravím na maturitu. 0918
Novohradská knižnica v Lučen197 546 
PO/130
ci realizovala počas celého roka
2018 cyklus podujatí pod názvom • Predám stôl, stoličky, bicykel, plynový sporák, televízor
„ Brána príbehov dokorán“, ktorý podporil FPU. Uskutočnili sme
UHL/52 cm. 0907 615 064 PO/132
interaktívne predstavenie divadla
Haliganda z Košíc. Do sveta prí- POĎAKOVANIE
behov skutočných a vymyslených
Milí naši zlatouličnícki priatesa mohli vniesť účastníci besedy lia! Ďakujeme vám za veľkú pods našou regionálnou spisovateľkou poru v hlasovaní o grant z nadáHanou Koškovou. Navštívila nás cie VUB. Vďaka vám všetkým sa
známa slovenská autorka kníh pre nám podarilo zvíťaziť a môžeme
deti, spisovateľka Gabriela Futo- sa pustiť do realizácie projektu
vá a zaujímavé dopoludnie zažili Zlaté časy v Zlatej uličke. Veľmi
v našej knižnici aj deti a študenti sa tešíme, že prostredníctvom fiso známym spisovateľom, textá- nančného príspevku môžeme prirom, scenáristom Danielom He- niesť do uličky viac zelene, kultúry
vierom. O významnom výročí na- či života a v spolupráci so samorodenia Pavla Dobšinského, jeho správou zapracovať na jej zveľaživote a tvorbe nám prišiel po- dení. Nech sa nám teda spoločrozprávať spisovateľ a scenáris- nými silami podarí naplniť náš
ta Peter Glocko. Spevák, hudob- zámer čo najlepšie a užitočne.
ník, spisovateľ v jednej osobe, to
PO/133
Vaši Zlatouličníci.
je Braňo Jobus, ktorý svojím pozitívnym a bezprostredným prejavom potešil žiakov základných škôl.
KURZY ANGLIČTINY
Prednášku historika a politológa
PRE VŠETKÝCH
Pavla Mičianika si zo záujmom
vypočuli žiaci 2. stupňa základ- ZÁŽITKOVÁ, PROGRESÍVNA
ných škôl a stredoškoláci z náš- A TVORIVÁ ANGLIČTINA
ho mesta. V adventnom období
Akreditovaná medzinárodná
nás navštívili členky lučenecké- jazyková škola s exkluzívnym zaho Boccia klubu Fortino a Zuzka stúpením v SR otvára od januGarajová, učiteľka SZUŠ, aby sa ára a februára 2019 nové kurzy
s nami podelili o svoje skúsenos- angličtiny pre všetky vedomostti a zážitky s multikultúrnym sve- né úrovne, deti, mládež, dospetom a cestovaním. Celý december lých a firmy, príprava na maturity
si naši čitatelia mohli pozrieť výsta- a štátnice B2/C2 a skúšky TOEFL.
vu výtvarných prác, ktoré vznikli Po ukončení získajú absolventi Euna základe dojmov a zážitkov z be- rópsky certifikát - všeobecná ansied a stretnutí s umelcami a spiso- gličtina a Business English platvateľmi. Ďakujeme učiteľke ZŠ M. ný v EÚ a USA. Testy, certifikáty
R. Štefánika Veronike Dankovej a a učebný materiál - zdarma. Učípedagógom zo SZŠ na Gemerskej te sa na hodine (70% vedomostí),
ceste 1 v Lučenci za ochotu a spo- efektívne metódy výučby. Lektorluprácu pri príprave výstavy a všet- ka s praxou 34 rokov vo výučbe
kým školám za prejavený záujem. angličtiny (garantka jazykového
Cyklus podujatí z verejných zdro- vzdelávania v SR).
jov podporil Fond na podporu ume- NOVINKA: DETSKÁ ANGLICnia, hlavný partner.
KÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti
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text: Daša Filčíková

od 5 rokov!
Info a prihlášky: Dr. Katarína Tóthová, PhD., tel.: 0907 825
372, levelaj@gmail.com
www.levelaj.sk, FB: Katarína
Liščáková Tóthová, LEVEL jazyková škola.
PO/131

POĎAKOVANIE RODIČOV

Krásne a tvorivé prekvape- p. Bukovenovskému, stolárovi p.
nia, vianočná výzdoba a šikov- Fačkovi a p. Sarvašovi f - BRUSH
nosť detí spolu s učiteľkami, ro- BLOCK, p. Spodniakovi a p. Butdičmi a sponzormi. Aj takéto sú kovskému f - SPODSTAV. Všetkým
Vianoce v Materskej škole Uli- prajeme pekné Vianoce!
ca partizánska 273 /19 v Lučenci. Poďakovanie patrí týmto všettext: rodičia detí MŠ
kým, ale hlavne ujovi horárovi:
POZVÁNKA

VITAJ, NOVÝ ROK 2019
Mesto Lučenec pozýva celé roMesto Lučenec, Okresný úrad
diny na podujatie Vitaj, nový rok
Lučenec, Oblastný výbor SZPB
2019. Príďte aj s deťmi na Námestie
v Lučenci Vás pozývajú
republiky, kde sa v príjemnej a bez14. januára 2019 o 13.00 hod.
pečnej atmosfére určite stretnete
k pamätníku padlých na Ul. J.Kárs blízkymi, priateľmi a zavinšujete
mana v Lučenci na spomienkové
si do nového roka. Pripravený je
oslavy oslobodenia mesta Lučenec.
program pre deti, koncert a nádherný hudbou podfarbený profeV kultúrnom programe vystúsionálny ohňostroj!
pia žiaci ZŠ Vajanského v LučenPROGRAM:
ci a spevokol REZEDA.
15:00 Začiatok podujatia - reprodukovaná hudba
OZNAM KNIŽNICE
15:30 Vystúpenie Šaška Baška
BBSK - Novohradská kniž- 16:00 Príchod rozprávkových
nica bude v dňoch 27.12.2018 - maskotov, fotografovanie
31.12.2018 zatvorená, prevádzku 16:30 Koncert obľúbenej kapely
knižnice pre verejnosť otvoríme S hudbou vesmírnou
2.1.2019. Kolektív zamestnancov 17:30 Novoročný príhovor primáknižnice vám ďakuje za prejave- torky mesta Alexandry Pivkovej
nú priazeň, želá príjemné prežitie 17:30 Veľkolepý hudobný ohňostroj
vianočných sviatkov, veľa úspeK dispozícii budú aj stánky s hochov v novom roku.
rúcim čajom, varené vínko či punč,
alko, nealko.
text: Daša Filčíková
!!!VSTUP VOĽNÝ!!!
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Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

NEZABÚDAJTE TRIEDIŤ ODPAD ANI POČAS SVIATKOV.
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Zmena harmonogramu odvozu komunálneho,
triedeného a biologicky rozložiteľného odpadu
od RODINNÝCH DOMOV na území mesta Lučenec od 1.1.2019

Vážení občania,

mesto Lučenec v spolupráci so
spoločnosťou MEPOS, s.r.o., Lučenec s cieľom zavedenia jednotného
systému zberu odpadu a zvýšenia
čistoty v meste oznamuje občanom
bývajúcich v rodinných domoch, že
od 1.1.2019 sa mení termín vývozu odpadu od rodinných domov.
Zmena termínu vývozu odpadu
sa týka lokalít, v ktorých bol vývoz zabezpečovaný v dňoch pondelok a streda.
Od 1.1.2019 bude vývoz odpadu
od rodinných domov zabezpečovaný nasledovne:
UTOROK:
A. Bernoláka, A. Petőfiho, A. S.
Jegorova, Begova, Bratrícka, Budovateľov, Čajkovského, Dolná Slatinka, Dukelských hrdinov, F. Palackého, Gagarinova, Gemerská cesta,
Hladký Majer, Hviezdoslavova, J.
Jiskru, J. Kármána, Janka Alexyho, Janka Kráľa, Jána Perlicziho,
Jána Petiana Petényiho, Jánošíkova, Jókaiho, K. Kuzmányho, Karola
Borhyho, Karola Supa, Kláštorná,
Kolomana Banšella, Kukoreliho,
Kubínyiho nám., Kvetná, Ladislava Novomeského, Ľadovo, Ľudovíta Štúra, M. Kukučína, M. J. Lermontova, Martina Rázusa, Mateja
Bela, Maxima Gorkého, Nová, Novohradská, Okružná, Olbrachtova, P.
Rádayho, Parašutistov, Parný mlyn,
Potočná, Revolučná, Samuela Mikovínyiho, Sládkovičova, Smetanovo nám., Št. Moyzesa, Študentská,
T. G. Masaryka, Terézie Vansovej,
Tkáčska, Továrenská, V. V. Majakovského, Vajanského, Z. Nejedlého, Záhradná, Železničná.
ŠTVRTOK:
B. Němcovej, Barákova, Dekr.
Matejovie, E. M. Šoltésovej, F. Lehára, F. M. Dostojevského, Fabianka, Fiľakovská cesta, Garbiarska,
Haličská cesta, Hlavná, I. Krasku,
J. Chalupku, J. Kollára, J. Martinčeka, Jarná, Jarková, Jasná, Juraja
Fándlyho, Júliusa Szabóa, Krátka,
L. N. Tolstého, Letná, Lúčna, M.
Benku, M. Nešpora, M. Šolochova, Maloveská, Mesačná, Mestská
pustatina, Modré Zeme, Mlynská,
Nábrežná, Osada, Parková, Pavla Dobšinského, Pod kaštieľom,
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ŠŤASTNÉ

NEZABÚDAJTE TRIEDIŤ ODPAD ANI POČAS SVIATKOV.

VIANOCE

ŠŤASTNÉ

Robotnícka, Sadová, Slnečná, Športová, Tenisové ihrisko, Tichá, Úzka,
Vinohradná, Zámocká.

VIANOCE

PIATOK:
A. E. Timku, A. Kmeťa, A. S. PuškiPATRIA SEM vianočný baliaci papier, stlačené
na, Arm. gen. L. Svobodu, Alekrabice a kartóny z darčekov, reklamné
PATRIA SEM napríklad plastové obaly
letáky, papierové tašky, papierové obálky,
xandra Wágnera, B. S. Timravy, D.
z darčekov, neznečistené stlačené alebo
noviny, časopisy, kancelársky papier (v malom
zošliapnuté PET fľaše z nápojov, obaly
množstve aj s kancelárskymi sponkami).
Maróthyho, Dr. Herza, Dr. Vodu,
z pracích a čistiacich prostriedkov
alebo kozmetiky.
Erenburgova, Františka GyurkoPATRIA SEM napríklad konzervy z kukurice
vitsa, Hany Ponickej, I. P. Pavlova,
a kompótu, kovové súčiastky, alobal,
PATRIA SEM sklenené poháre, napríklad
nápojové plechovky.
J. Francisciho, J. A. Komenského,
z majonézy a zaváranín, sklenené črepy,
sklenené fľaše z vína a sektu, nevratné obaly
J. G. Tajovského, J. Husa, J. JesenPATRIA SEM vypláchnuté stlačené alebo
zo
skla, SEM
tabuľové
sklo zbaliaci
okien papier,
a dverí stlačené
PATRIA
vianočný
zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany.
(väčšie
na zberný
dvor).
krabicemnožstvo
a kartóny patrí
z darčekov,
reklamné
ského, J. M. Hurbana, J. Smreka, J.
PATRIA SEM napríklad plastové obaly
letáky, papierové tašky, papierové obálky,
z darčekov, neznečistené stlačené alebo
noviny, časopisy, kancelársky papier (v malom
Vargu, J. Wolkra, kpt. Nálepku, Ľ.
zošliapnuté PET fľaše z nápojov, obaly
množstve aj s kancelárskymi sponkami).
Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu
viaceré prostriedkov
druhy odpadov,
z pracíchna
a čistiacich
Podjavorinskej, Malá, Mieru, Mikunapr. na kovy, plasty a nápojové
kartóny.
alebo kozmetiky.
šovská, Mládežnícka, L. Mocsáryho,
PATRIA SEM napríklad konzervy z kukurice
1.
a kompótu, kovové súčiastky, alobal,
P. J. Šafárika, P. Tótha, Partizánska,
PATRIA SEM sklenené poháre, napríklad
2.
nápojové plechovky.
z majonézy
a zaváranín, sklenené črepy,
PRED VYHODENÍM
3.
Pekárenská, Poľná, Slepá, SlovenZOŠLIAPNITE
sklenené
fľaše z vína a sektu, nevratné obaly
PATRIA SEM vypláchnuté stlačené alebo
zo skla, tabuľové sklo z okien a dverí
skej republiky rád, Sokolská, Sväzošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany.
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
toplukova, Špitálska, Tehelná, Zory
4.
5.
Jesenskej, Zvolenská cesta.
Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov,
napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny.
Zmesový komunálny odpad bude
vyvážaný každý týždeň.
1.
www.envipak.sk
2.
Triedené zložky - plast, sklo a paPRED VYHODENÍM
www.triedime.sk
3.
ZOŠLIAPNITE
pier budú vyvážané každý posledný vývozný deň v mesiaci.
Oznam o vývoze odpadu poOd bytových domov budú výBiologicky rozložiteľný odpad čas vianočných sviatkov a No- 4.5. vozy odpadu realizované:
bude vyvážaný v zmysle harmo- vého roka
DŇA 21.12.2018 (PIATOK)
nogramu, ktorý bude uverejnený
Mesto Lučenec oznamuje oby- • odvoz objemného odpadu,
v najbližšom čísle Mestských novín. vateľom mesta termíny vývozov
www.envipak.sk papier a plasty
www.triedime.sk
komunálneho odpadu počas
viaDŇA 24.12.2018 (PONDELOK)
Zmena harmonogramu odvozu nočných sviatkov a Nového roka . • vývoz zmesového komunálneho
Od rodinných domov budú výodpadu z 1100 l zberných nádob
komunálneho odpadu od PODa veľkoobjemových kontajnerov
NIKATEĽSKÝCH subjektov na vozy odpadu realizované:
na území celého mesta aj mimo
území mesta Lučenec od 1.1.2019
DŇA 24.12.2018 (PONDELOK)
harmonogramov
• vývoz zmesového komunálneho
•
vývoz
separovaných zložiek paVážení partneri,
odpadu – kuka sudov v zmysle
pier a plasty podľa potreby
mesto Lučenec v spolupráci so
harmonogramov
spoločnosťou MEPOS, s.r.o., Luče- • náhradný vývoz zmesového koDŇA 27.12.2018 (ŠTVRTOK)
nec s cieľom zavedenia jednotného
munálneho odpadu – kuka su- • mimoriadny vývoz zmesového komunálneho odpadu z 1100 l
dov a triedených zložiek zo dňa
systému zberu odpadu a zvýšenia
zberných
nádob na území celé25.12.2018
(utorok)
čistoty v meste oznamuje podnikaho
mesta
a
vývoz z veľkoobjemoteľským subjektom podnikajúcim
DŇA 27.12.2018 (ŠTVRTOK)
vých kontajnerov podľa potreby
na území mesta, že od 1.1.2019 sa • vývoz zmesového komunálne• vývoz sep. zložiek – papier a plasty
mení termín vývozu odpadu od
ho odpadu – kuka sudov zo dňa
DŇA 28.12.2018 (PIATOK)
podnikateľských subjektov.
26.12.2018 (streda)
•
vývoz zmesového komunálneho
Komunálny odpad sa bude vy- • vývoz zmesového komunálneho
odpadu z 1100 l zberných nádob
odpadu
–
kuka
sudov
a
triedených
vážať nasledovne:
a veľkoobjemových kontajnerov
zložiek v zmysle harmonogramov
- zo 110 a 240 l nádob v pondelok,
v zmysle harmonogramov,
DŇA 28.12.2018 (PIATOK)
- z 1100 l nádob v pondelok, stredu
• mimoriadny vývoz obj. odpadu
a piatok v zmysle harmonogramov.
31.12.2018 (PONDELOK)
DŇA 31.12.2018 (PONDELOK)
• vývoz zmesového komunálneho
• vývoz zmesového komunálneho
odpadu – kuka sudov a triedených
Spoločným zodpovedným príodpadu z 1100 l zberných nádob
zložiek v zmysle harmonogramov
stupom prispejeme k čistejšiea veľkoobjemových kontajnerov
mu mestu.
DŇA 2.1.2019 (STREDA )
v zmysle harmonogramov
• náhradný vývoz zmesového ko- • náhradný vývoz zmesového komunálneho odpadu – bobrov zo
Stranu pripravila: Jarmila Fekiačová
munálneho odpadu – kuka sudov
dňa 1.1.2019 (utorok)
zo dňa 1.1.2019 ( utorok)

Papier
Sklo
Papier
Sklo

kartóny
PlaSty,
kovy,
náPojové
kartóny
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená
a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj
označenie na obale:
...

Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená
a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj
označenie na obale:
...

Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

20. december 2018
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Výkup odpadového papiera a jedlých olejov v meste Lučenec 2019

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

12:00 Begova, J. Kármána
12:05 A. Jiráska-bytovky
12:20 Parašutistov
12:25 Daxnerova
12:35 Bratrícka
12:45 Kláštorná
12:55 J. Jiskru, Gemerská cesta
13:05 Továrenská 1-11
13:15 Továrenská 13-17
13:30 Továrenská
13:35 S. Mikovínyiho
13:40 J. Petiana-Petényiho
13:45 Tkáčska
13:50 Revolučná
13:55 Potočná
14:10 K. Borhyho
14:25 Záhradná
14:40 A. S. Jegorova
14:50 J. Perlitziho
15:00 Tichá, Úzka, Zámocká,
Pod Kaštieľom
15:15 Hlavná, Nábrežná
15:25 Jasná
15:35 Sadová, Mesačná,
Tulipánová
15:50 Slnečná

12:00 Železničná, A. Petöfiho
12:10 Erenburgova 17-32
12:20 Erenbr. rodinné domy
12:25 Zvolenská cesta 3,
Mieru vnútroblok 38-54
12:45 Zvolenská cesta - rod. domy
12:55 Nová
13:05 K. Kuzmányho,
M. J. Lermontova
13:20 J. Kráľa
13:30 Mieru 27-31, Ulica mieru
13:50 Jókaiho, Z. Nejedlého,
Sládkoviča
14:00 Bezpečnostná prestávka
14:35 M. Rázusa - od nadjazdu
po Železničnú
14:40 M. Rázusa - po Partizánsku
(bytovka 51-53)

12:00 Rúbanisko I. vch.
9 - výškový
12:05 Rúbanisko I. vch. 23-27
12:15 Rúbanisko I vch. 17-22
12:30 Rúbanisko II. blok K
12:40 Rúbanisko II. blok L
12:50 Rúbanisko II. blok M
13:00 Rúb. I. vch. 10 - výškový
13:10 Rúb. I. vch. 11 - výškový
13:20 Rúbanisko I. vch. 12-15
13:30 Rúbanisko I. vch. 1-8
13:40 Bezpečnostná prestávka
14:15 Rúb. III. 40-52; 28-31
14:35 Rúbanisko III. 9-17; 18-27
15:00 Rúbanisko III. 37-39
15:05 Rúb. III. 32-36; 53-58
15:20 Rúb. III. výškové I.-II.-III.
15:35 Rúb. III. výškové IV. a VI.
15:45 Rúb. III. výškové V. a VII.
15:55 Rúb. II. blok A vch. 1-9

12:00 M. R. Štefánika 16-23
12:10 Nám. republiky 6-14
(dvor od Štefánikovej)
12:20 M. R. Štefánika vchod 15
12:25 M. R. Štefánika vchod 14
12:30 M. R. Štefánika vchod 13
12:35 M. R. Štefánika vchod 10
12:45 M. R. Štefánika 1-9
13:05 Garbiarska
13:15 Letná
13:25 Šoltésovej
13:30 Baráková
13:40 Parková
13:50 Modré zeme
14:00 Mlynská, Jarná, Krátka
14:20 Lúčna, Vinohradná
14:30 Šolochova, Járkova,
Benku, Osada
14:45 Bezpečnostná prestávka
15:15 J. Szabóa
15:20 F. Lehára
15:25 B. Němcovej
15:40 I. Krasku
15:45 J. Kollára
15:50 Robotnícka
15:55 M. Nešpora
16:00 F.M. Dostojevského
16:05 D. Matejovie
16:10 Dobšinského
16:25 Haličská po Fándlyho
16:30 Haličská 1,2,3 (dvor od
Dukelských hrdinov)
16:40 Fándlyho, Chalupku,
16:45 Martinčeka, Tolstého
17:05 Haličská cesta
od J. Fándlyho po Ľadovo
17:20 K. Supa
17:25 Gagarinova
17:35 J. Alexyho, Kukoreliho
17:50 Študentská, Nógrádyho
18:00 Kvetná
18:05 M. Bela
18:10 Malinovského
18:25 L. Novomeského

12:00 Vajanského - rod. domy
od Tuh. nám. po Wágnera
12:05 Wágnera
12:15 Poľná
12:25 Wolkra
12:35 Mikušovská, Pekárenská
12:45 Mládežnícka
12:55 Slovenskej republiky rád
13:05 Francisciho
13:10 Puškina, Tuhárske
nám. - bytovka
13:20 Pavlovova
13:35 P. Tótha
13:45 Hurbana, Bytový dom 1-4
13:55 Jesenského,
14:05 Vargu, Smreka
14:15 Špitálska
14:25 Kmeťova, Mocsáryho
14:40 Tajovského

7.1. - 4.2. - 4.3. - 8.4. - 13.5. - 3.6.

16:00 Bezpečnostná prestávka
16:30 Fiľakovská cesta
16:35 Arm. Gen. L. Svobodu
16:50 Osloboditeľov
17:05 J. Bottu
17:15 K. Banšela
17:25 Čajkovského
17:35 Maloveská
17:45 T. Vansovej
18:00 Hviezdoslavova
18:15 P. Rádayho
18:20 Majakovského - bytovky
18:30 Majakovského - rod. domy

8.1. - 5.2. - 5.3. - 9.4. - 14.5. - 4.6.

15:00 M. Rázusa - po F. Palackého
15:10 M. Kukučína, Jánošíkova
15:15 Dukelských Hrdinov
15:20 Novohradská
15:30 M. Rázusa – vnútr. 34-44
15:40 Novohradská – Čínsky múr
16:00 Nám. rep. III. - výškový
16:05 Nám. rep. II. - výškový
16:10 Nám. rep. I. – výškový
16:15 Nám. rep. 16-25 - za okr. úr.
16:35 Partizánska 3-13 vnútr.
16:50 Partizánska 4-8 bytovky
17:00 Svätoplukova
17:10 Ľ. Štúra
17:30 A. Bernoláka
17:40 M. Gorkého, Smetanovo nám.
17:50 D. Maróthyho, Tehelná,
B. S. Timravy
18:05 Ľ. Podjavorinskej
18:20 Z. Jesenskej, H. Ponickej,
A. E. Timku

VARTA FUTSAL LIGA - 12. KOLO
TRNAVA - LUČENEC 4:6 (2:3)
Bíli Andeli: Kubíček - Adámek, Cintula, Gajdács, Veselovský, Koricina, Mica, Doubravský, Trubač, Vahalík, Babják, Gumbír, Bulušek, Humel. Mimel: Oberman, Mikuš, Klema
- Fehérvári, Greško, Gustavo, Sobral, Hricov,
Luciano, Ferreira, Kulich, Kočiš, Brunovský,
Mészáros. Góly: 6. Bulušek, 19. Adámek, 29.
Hricov (vl. gól), 30. Koricina - 3., 12. a 14. Ferreira, 29. Fehérvári, 35. Kočiš, 40. Gustavo.
ŽK: Cintula, Doubravský - Gustavo, Sobral,
Luciano. Rozhodovali: Matula, Molnár. Divákov: 150.

9.1. - 6.2. - 6.3. - 10.4. - 15.5. - 5.6.

16:15 Rúb. II. výškové blok H-G
vch. 59-60
16:45 Rúb. II. blok B vch. 10-18
17:00 Rúb. II. blok C vch. 20-28
17:15 Rúb. II. blok D vch. 30-38
17:35 Rúb. II. blok E vch. 40-48
17:55 Budovateľov
18:05 Rúb. II. blok F vch. 50-58;
Okružná
18:25 Rúb. II. výškové blok I-J
vch. 61-62

10.1. - 7.2. - 7.3. - 11.4. - 16.5. - 6.6.

Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Do Trnavy sme prišli s cieľom vyhrať, čo sa
nám aj podarilo. Hra bola z našej strany veľmi priemerná, prispôsobili sme sa atmosfére
v hale. Nepáčilo sa mi niekoľko verdiktov rozhodcov, ale nebudem ich komentovať. Každý
spraví chyby. My ako tím musíme popracovať na koncentrácii a sebadisciplíne, aby sme
mohli riešiť aj takéto situácie, ktoré sa vyskytli v zápase. Som rád, že sme si udržali nervy
a dotiahli zápas do víťazného konca. Svedčí
to o našej silnej mentalite. Chcem poďakovať
našim hráčom za druhý polčas.“
text: Ján Šnúrik

TABUĽKA
1. Mimel LC
2. Pinerola BA
3. Wild Boys BA
4. Makro Žilina
5. Ban. Bystrica
6. Trnava
7. Levice 		
8. MŠK Žilina
9. Barabéri BA

11.1. - 8.2. - 8.3. - 12.4. - 17.5. - 7.6.

14:50 Bezpečnostná prestávka
15:30 Masaryka, Dr. Vodu,
Moyzesa
15:40 Komenského po Adyho
15:45 Komenského 20 - 29
16:00 Cintorínska, Slepá
16:15 Pivničný rad
16:30 Vajanského 15-21
16:40 Adyho 22-32; 10-20
16:55 Tuh. námestie 1-2
17:10 Vajanského 22-35
17:25 Vajanského 18-22
17:35 Adyho 2-8 vnútroblok
17:55 Dr. Herza
18:05 Olbrachtova
18:10 Sokolská, Husova,
18:20 Šafárika, Gyurkovitsa,
Malá

11 10 0 1
11 10 0 1
10 6 1 3
11 5 4 2
11 3 2 6
11 3 1 7
10 3 1 6
11 1 4 6
10 0 1 9

81:24 
68:20 
36:21 
58:45 
50:66 
30:51 
21:45 
34:57 
18:67 

30
30
19
19
11
10
10
7
1

BUDÚCI PROGRAM
21.12.2018 o 19:30: Levice - Lučenec
11.1.2019 o 20:10: Wild Boys BA - Lučenec
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BUDÚCI PROGRAM
19.12.2018 o 18:00: Svit - Lučenec
29.12.2018 o 18:00: Lučenec - Komárno
5.1.2019 o 18:00: Levice - Lučenec

17. KOLO 15.12.2018
LUČENEC - HANDLOVÁ 72:77

Úspešná sobota
v Maďarsku

(15:18, 23:22, 22:18, 12:19)
BKM: Shelton 22, Agusi 20/4, Jacobs 8/1, Vukovič 2, Pipíška 0 (Griffin 11, Jackuliak 7/1, Sarna 2, Vranjes 0). MBK: Tresač 21/2, Halada 18/3,
Dňa 8. decembra 2018 sme sa zúčastnili
Čekovský 14, Ross-Miller 13/1, Petráš 11 (Haviar,
spomienkového turnaja Pintéra Pála v SalKibi, Mikulič, Novysedlák a Skouen 0). TH: 9/4
gótarjáne už po 22-krát. Lučeneckí basket- 22/19. Fauly: 25 - 18. Trojky: 6 - 6. Rozhodobalisti a basketbalistky porazili všetkých súvali: Kúkelčík, Šarišský, Gacík. Divákov: 450.
perov a vyhrali, čo mohli.
Tibor Jány (tréner, BKM Lučenec):
„Bolo vidno, že súper dlhšiu dobu hrá spolu,
HATVAN KK - BK PELIKÁN
respektíve dlhšiu dobu rieši rovnaké filozofické
LUČENEC 45:54 (22:21)
herné veci. My si na mnohé ešte len zvykáme. Je
BK Pelikán: Jančkár 19/1, Ninc 12, Žingor
pravdou, že súper bol nebezpečný z perimetra,
8, Trcka 5/1, Sychra 4, Szöke 4, Paška 2, Pao tom sme síce všetci vedeli, ale neboli sme takí
ciga 0, Tóth 0.
dôslední pri tých akciách, ktoré priniesli strely
Po rozpačitom úvode sa hra a skóre začaa súper ich z perimetra dokázal premeniť, kým
lo preklápať na stranu Pelikánov a o víťazovi
my sme na perimetri hrali slabšie. Aj v takom
nebolo pochýb. Darilo sa hlavne Jančkárovi,
vyrovnanom zápase, ako bol tento, sme mali
ktorý všetkých 19 bodov zaznamenal v drumenej disciplíny v útoku, lebo niektoré poloinhom polčase a nestarnúci Ninc znova ukázal
dividuálne akcie nás nepriviedli k zakončeniu,
svoje basketbalové umenie.
ale skôr k stratám, z čoho súper ťažil. Vlastne
tam bol ten rozdiel. My sme v taktike neboli až
SNKK - BK KARČI PELIKÁN
tak disciplinovaní.“
TABUĽKA
1. Inter BA
2. Levice
3. Svit 		
4. Žilina 		
5. Prievidza
6. Komárno
7. S. N. Ves
8. Handlová
9. Lučenec

15 13 2
16 12 4
15 10 5
15 9 6
15 8 7
15 6 9
15 5 10
15 4 11
15 1 14

1266:999 
1348:1195 
1226:1150 
1235:1194 
1158:1093 
1173:1245 
1213:1337 
1100:1246 
1038:1298 

28
28
25
24
23
21
20
19
16

BODOVÁ ŠTATISTIKA PO 15 KOLÁCH
260/0 - Duke Shelton 15
201/2 - Johnny Griffin jr. 15
146/29 - Tihomir Vranjes 15
135/10 - Ethan Jacobs 15
106/15 - Ike Agusi 12
51/10 - Branislav Pipíška 12
38/6 - Marko Vukovič 9
22/4 - Patrik Sarna 10
23/3 - Simeon Jackuliak 9
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
text a foto: Ján Šnúrik

LUČENEC 31:33 (15:12)
BK Karči: Ficková 12, Sychra Bartošová 9, Medeová 6/2, Kudláková 4, Magová 2,
Szökeová 0.
Ženy odohrali výborný a veľmi vyrovnaný
zápas. Skvelo sa herne a aj bodovo presadila
Janka Ficková, hlavné bojovníčky Ivka Sychra Bartošová a Veronika Szökeová, obligátne
trojky Vierky Medeovej, dobrá hra Aďky Magovej a Danky Kudlákovej - to všetko viedlo
k úplne zaslúženému víťazstvu.

Verejné korčuľovanie
počas vianočných sviatkov
ZIMNÝ ŠTADIÓN LUČENEC
22.12. (Sobota) od 16:15 do 18:15
23.12. (Nedeľa) od 13:00 do 18:00
24.12. (Pondelok) od 09:00 do 13:00
NA ŠTEDRÝ DEŇ VSTUP ZDARMA!
25.12. (Utorok) od 13:00 do 18:00
26.12. (Streda) od 10:00 do 18:00
27.12. (Štvrtok) od 10:00 do 18:00
28.12. (Piatok) od 10:00 do 18:00
29.12. (Sobota) od 10:00 do 18:00
30.12. (Nedeľa) od 10:00 do 18:00
31.12.2018 (Pondelok) od 09:00 do 13:00
NA SILVESTRA VSTUP ZDARMA!
1.1.2019 (Utorok) ZATVORENÉ!
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!
Informácie ohľadom verejného korčuľovania
nájdete na: http://www.spool.sk/zimny-stadion
text: Tomáš Majoroš

RÓZSASZÍN PÁRDUC SALGÓTARJÁN BK PELIKÁN LUČENEC 48:53 (26:25)
BK Pelikán: Žingor 18/1, Jančkár 17/3, Trcka 13/3, Ninc 3/1, Szöke 2, Paška 0, Tóth 0,
Sychra 0, Paciga 0.
Finálový duel sme hrali s tradičným súperom
zo Salgótarjánu. Pomerne vyrovnaný zápas
ukázal skutočné kvality mužstiev. Nakoniec
rozhodla väčšia bojovnosť, dravosť a hlavne
úspešná trojková streľba Pelikánov. Pochvalu za výbornú hru si zaslúžia všetci hráči finálového duelu.
Pri vyhodnotení turnaja boli ocenení: najlepší hráč - Adrián Jančkár, najlepšia hráčka - Ivana Sychra Bartošová. Gratulujeme.
text: Karol Kadlubek

20. december 2018
www.lucenec.sk

Lučenec ožije na
Štefana tradične behom

text: Ján Šnúrik
foto: Ilustračné, internet

Tesne pred Vianocami
so SKIBUSOM

Mesto Lučenec, Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.,
OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie prinášajú po necelom roku
lyžiarom a turistom opäť dobrú
správu. Od 22. decembra 2018
bude premávať lyžiarsky skibus.
„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. Zatiaľ
podľa počasia môžu zjazdoví lyžiari
využiť svah Kokava Háj a na bežkové lyžovanie okolie rekreačného
zariadenia Royal - Látky Prašivá,“
prezradil niečo z plánov mesta viceprimátor Pavol Baculík.
POZNÁMKA
Informácie o doprave môžete
získať na tel. čísle 0911 787 834.
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22. A 29. DECEMBER
(SOBOTA)
• 8:45 - odchod spred Ristorante Romantik (pizzéria) - Rúbanisko III
• 9:00 - odchod z Autobusovej
stanice v Lučenci.
• Trasa: Lučenec - Vidiná - Lovinobaňa - 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. Info, Hotel Royal:
0917 769 347.
V ROKU 2019 UŽ SO
ŠTARTOM VO FIĽAKOVE
Od 5.1. do 9.3. každú sobotu: Fiľakovo - Lučenec - Vidiná - Lovinobaňa - Košútka (Hriňová) - Kokava Háj - Látky Prašivá a späť.

PONUKA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT
V OBDOBÍ ZIMNÝCH PRÁZDNIN
2.1.2019 (streda) - Hudobno-pohybové dopoludnie pre mamičky na
materskej dovolenke s deťmi od 10:00 do 11:30. Poplatok: 2 €.
2.1.2019 (streda) - Stolnotenisový turnaj od 14:00 do 16:00.
3.1.2019 (štvrtok) - Výtvarné aktivity (modelovanie, náramky priateľstva) od 10:00 do 11:30. Poplatok: 2 €
4.1.2019 (piatok) - Exkurzia do Ekorelaxu v Rimavskej Sobote podmienkou je prihlásenie sa do 28.12.2018 na č.t. 047/4333797.
Zraz účastníkov je o 9:00 v CVČ (Ulica mieru), predpokladaný
návrat o 15:00. Poplatok: 5 € (cestovné, vstupné a občerstvenie).
text: Jana Murgašová

51. ročník Vianočného behu v bežeckej komunite známeho aj
pod názvom Štefanská 20-ka, sa
vypracoval na najväčšie bežecké
podujatie vo sviatočnom období Vianoc na Slovensku.
„Akcia je určená pre širokú športujúcu verejnosť, svoju kategóriu
si nájdu deti, hobby bežci na 5 či
2x10 km, aj tí, ktorí si trúfnu na
20 km výzvu. Trate sú rovinatého
charakteru na okruhu centrom Lučenca. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie v podobe gulášu
a teplého čaju a originálne sprievodné slovo z úst hneď troch moderátorov. Ambasádorom podujatia
je olympijský víťaz Jozef Pribilinec. Na podujatie prisľúbili účasť
aj viacnásobní majstri sveta zo zahraničia,“ povedal viceprimátor
Pavol Baculík.
26. decembra o 9:00 slávnostné
otvorenie, krst publikácie Vianočný beh mesta Lučenec 1967-2017
autori Jozef Drenko a Ján Šnúrik.

V posledných dňoch online registrácie (do 21.12. na www.marathonbbtour.sk) sa môžu bežci
prihlásiť z pohodlia vianočných
domovov. Registrácia a vyzdvihnutie čísla budú možné aj deň
pred podujatím (25.12. na Mestskom úrade v Lučenci), ako aj
v deň samotných pretekov. Kapacita čísiel je ohraničená a tiež
vzhľadom na masovosť pretekov
organizátori odporúčajú využiť
všetky možnosti predregistrácie
a registráciu na mieste zvoliť len
ako poslednú z nich.
Všetky informácie a časový harmonogram sú dostupné na registračnom portáli www.marathonbbtour.sk.
Tešíme sa na vás. Vybehaj kapra!
POZNÁMKA
Počas Vianočného behu mesta
Lučenec budú zhotovované foto/
video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
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REDAKCIA MESTSKÝCH NOVÍN
VÁM ŽELÁ PRÍJEMNÉ PREŽITIE SVIATKOV,
NAČERPANIE NOVÝCH SÍL DO NOVÉHO ROKA 2019
A UVIDÍME SA ZNOVA S VÝTLAČKOM NOVÍN
V PIATOK 11. JANUÁRA 2019.

Mesto Lučenec v spolupráci so
Slovenskou autobusovou dopravou Lučenec, a.s.,
pripravilo pre občanov a návštevníkov mesta

VIANOČNÚ AKCIU
BEZPLATNÉ CESTOVANIE
V AUTOBUSOCH MESTSKEJ
HROMADNEJ DOPRAVY

Diamantový Silvester 2018

V rámci tejto akcie budú v čase od 24.12. do 26.12.2018
všetky linky mestskej hromadnej dopravy premávať bezplatne, podľa platného cestovného poriadku.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia
v roku 2019 vám želá mesto Lučenec a Slovenská
autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť.

Vstupné CLASSIC: 109,- €

pondelok

Vstupné VIP: 139,- €

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
Vstupenky a ubytovanie si môžete zakúpiť a rezervovať:
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

PL2018/82

Krásne sviatky
v roku 2019
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