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Vitaj,

Nový rok 2019
DRUHÝ ROČNÍK PODUJATIA VITAJ, NOVÝ ROK
OPÄŤ PRILÁKAL MNOŽSTVO ĽUDÍ NA NÁMESTIE
REPUBLIKY V LUČENCI. PRIVÍTANIE NOVÉHO
ROKA S NOVOROČNÝM OHŇOSTROJOM SA
V NAŠOM MESTE KONALO 1. JANUÁRA 2019,
ABY SA NA AKCII MOHLI ZÚČASTNIŤ AJ RODINY S DEŤMI.

Tradičné spoločné odštartovanie nového roka sa začalo o 15:30
programom Šašky Bašky, ktorá si
zaspievala, zacvičila s deťmi a mala
pre ne pripravené aj prekvapenie.

hodnoty. Šťastný Nový rok!,“ zaželala prítomným primátorka mesta Alexandra Pivková.
Po príhovore primátorky mesta všetci obrátili zrak na strechu
budovy okresného úradu, odkiaľ
odštartoval sedemminútový hudobný ohňostroj. Už nič nebránilo pozerať sa na krásne divadlo,
ktoré sa odohrávalo na oblohe.

Počas tohto programu medzi ľuď„Ohňostroj bol pyromuzikálny,
mi chodili rozprávkoví maskoti takže bol zladený s hudbou. Bola
(Mickey Mouse, snehuliak, veve- tu celá škála paliem, vejárov rôzrička...), s ktorými sa mohli deti neho druhu. Prvá skladba bola od
odfotiť. Program pokračoval hu- skupiny Queen - We are the chamdobnou vložkou v podaní kapely pions. Aj kvôli tomu, že v podstaS Hudbou Vesmírnou. Možno nie te teraz dosť fičí film Bohemian
pre každého známa kapela, ale me- Rhapsody. Druhá skladba bola
dzi prítomnými sa našli ľudia, ktorí čisto dídžejská,“ prezradil pyrodobre poznali texty piesní.
technik Marek Petrík.
„Dôstojne sme sa rozlúčili so staNámestie nezostalo prázdne ani
rým rokom a na nový rok si praje- po skončení programu. Viacerí si aj
me, aby bol ešte lepší. Našim oby- naďalej vychutnávali novoročnú atvateľom prajem, aby boli zdraví, mosféru v kruhu rodiny a priateľov.
šťastní, radostní, aby v slušnosti
text a foto: Monika Nagyová
a takej tej ľudskosti vychovávali
svoje deti, dávali im tie základné

vie.sk
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Výborné výkony, známi športovci aj nová kniha

Ten, kto si prišiel na Štefana 26.
decembra 2018 zašportovať alebo povzbudiť bežcov, isto neoľutoval. V Lučenci vítalo pretekárov
krásne zimné slniečko. Aj vďaka
tomu sa očakávania organizátorov 51. ročníka Vianočného behu
mesta Lučenec splnili. Na štart v
jednotlivých kategóriách sa postavilo rekordných 1240 účastníkov.
Ešte pred úvodnými štartovacími
výstrelmi pred Divadlom B. S. Timravy sa za účasti primátorky mesta
Alexandry Pivkovej a olympijského
víťaza Jozefa Pribilinca uskutočnil
slávnostný krst knižnej publikácie Vianočný beh mesta Lučenec
(zmapovanie histórie Vianočného
behu za obdobie 50 rokov), od autorov Jozefa Drenka a Jána Šnúrika.
LEVANTE A LOVRANTOVÁ
Hlavnú kategóriu mužov do 39
rokov na 20 km vyhral maďarský
bežec Balázs Levante (1:09:03)

pred Borisom Kotmanom (1:09:04)
z Dolného Kubína a tretím Tomášom Kubejom (1:09:47) z Muránskej Dlhej Lúky. V kategórii žien do
39 rokov vyhrala Katarína Lovrantová časom 01:17:25. Na druhom
mieste skončila Jana Dlhopolcová (01:31:45) z Dobrej Nivy a tretia
bola Lučenčanka Veronika Číčeľová (01:33:45). Svoj tradičnú trať odbehla aj najstaršia pretekárka Eva
Seidlová (01:50:28) z Tlmáč, ktorá
vyhrala kategóriu 60 rokov a viac.
„Doposiaľ som nepočul o žiadnej
kritike a tak môžem konštatovať, že
sa tento ročník vydaril. Počas nášho druhého najstaršieho bežeckého
podujatia hrialo slniečko. V uliciach
mesta sa tiesnilo množstvo priaznivcov behu a čo ma najviac teší, je fakt,
že sme prekonali vlaňajší rekord v
počte účastníkov. Ale mrzí ma, že
celoslovenské médiá odignorovali
naše preteky a v tento deň dali prednosť iným športovým podujatiam,“

Kluby ZDRAVIA

povedal predseda organizačného
výboru Pavol Baculík.
BEH VLADIMÍRA FINDRU
Na 5-kilometrovú trať ulicami
mesta vybehlo v kategórii mužov
do 39 rokov až 286 bežcov. Jeden
okruh najrýchlejšie absolvoval Bratislavčan Peter Kováč z Run for Fun
(00:15:18). Druhý dobehol Šimon
Wahlandt (00:15:37) z BK Hraj na
tie nohy Bratislava a tretí skončil
ďalší Bratislavčan/Lučenčan Leo
Lendvorský z Adidas Runners BA
(00:15:50). Ženskému štartovnému poľu (204) velila Silvia Valová
z Lučatína, ktorá zvíťazila časom
00:16:50. Druhú pozíciu si vybojovala Levičanka Ivana Kuriačková (00:18:41) a tretie miesto patrilo
Lucii Kršňákovej - Moderný päťboj
(00:20:54).
LUČENČANIA TRETÍ
Krásne 3. miesto v kategórii štafety 2x10 km obsadila dvojica bežcov

Lučenec
2019

ŽIVOT A ZDRAVIE, o.z. vás pozýva na prednášky | Vstup VOĽNÝ!
PREDNÁŠA: Roman Uhrin (vedúci centra zdravia EDEN)

11. 1. (pi) VPLYV EMÓCIÍ NA CHOROBY | 17:00
12. 1. (so) 4 FAKTORY PROTI RAKOVINE | 17:00
13. 1. (ne) CVIČENIE PRE CHRBTICU | 16:00
18. 1. (pi) NOVÁ NÁDEJ PRE DIABETIKOV | 17:00
19. 1. (so) „NUTRITOP 35“ – potraviny pre život | 17:00
20. 1. (ne) CVIČENIE PRE CHRBTICU | 16:00
KDE: ZŠ M. R. Štefánika | Haličská cesta 8, LUČENEC
(vstup z ulice J. Szabóa, prízemie hlavnej budovy)

Info: 0944 438 586 |

www.betesda.sk
PL2019/02

Adrián Kiapeš/Rudolf Čumpelík z
klubu Bežci Lučenec (01:14:35), ktorú dokázala prekonať druhá v poradí štafeta zo Salgótarjánu v zložení Balázs Szurok/András Bartko
(01:11:49) a prvenstvo si vybojovala
dvojica z Banskej Bystrice BBTrenerteam Michal Mojžiš/Roman
Vajs, časom 01:06:43.
„Prostredníctvom Mestských novín patrí moje poďakovanie všetkým
organizátorom, sponzorom, štátnym a mestským policajtom. O rok
sa pokúsime pridať ďalšiu kategóriu, ktorou bude beh na 10 km,“ dodal Pavol Baculík.
51. ročník Vianočného behu
mesta Lučenec podporili: mesto
Lučenec, OZ Novohrad Lučenec,
Banskobystrický samosprávny
kraj, ZBROJNICA Reštaurácia v
Haliči, Termálne kúpalisko Novolandia Rapovce, OC Galéria Lučenec, MEPOS, spol s r.o., Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., SPOOL, a.s., REDOX Lučenec, s.r.o., VEOLIA, Adient Slovakia s.r.o., Autosport Szilágyi,
s.r.o., Jana Kučerová - SUPERPEK,
CREATIVE - reklamné služby, Vitamindrink, Novohradské osvetové stredisko.
Projekt finančne podporilo:
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky/Prevencia kriminality.
Hlavný partner: Marathon Banská Bystrica, s.r.o. Hlavní organizátori: mesto Lučenec, OZ Novohrad Lučenec
text a foto: Ján Šnúrik
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Novela zákona ovplyvňuje starostlivosť
o chodníky v obciach a mestách
spôsobiť nevykonateľnosť povinností samospráv v rámci zimnej údržby: „Informovali sme
o tom poslancov Národnej rady SR a stále sme
presvedčení, že v praxi sa to môže premietnuť
do zvýšených výdavkov samospráv a toho, že
túto širokú službu budú musieť zaplatiť obyvatelia vo svojich daniach.“
V kompetencii ministerstva dopravy nie
je poskytnúť finančné prostriedky na zimnú
údržbu chodníkov samosprávam obcí a miest,
pokiaľ nebudú schopné finančne zvládať napĺňanie ustanovení zákona. Obec je právnickou
osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami a z nich
má zabezpečiť aj túto úlohu.

Kde a kedy môžete
odložiť vianočný
stromček?
K hlavným symbolom Vianoc patrí aj stromček, ktorý počas sviatkov zdobí naše príbytky.
Niektorí obyvatelia volia umelú alternatívu,
ktorú neskôr nemajú problém odložiť. Je po
Vianociach i Troch kráľoch. V mnohých domácnostiach mali počas sviatkov živý stromček. Nemusí však vyjsť nazmar. Kde a kedy ho
môžete odložiť?

ODHADOVANÉ NAVÝŠENIE
NÁKLADOV JE CCA 100 000 €
Návrh rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019,
v ktorom sa zohľadní aj schválená novela zákona, by mal byť predmetom januárového mestského zastupiteľstva. Odhadované navýšenie
nákladov na výkon zimnej údržby spojených
so zmenou zákona je cca 100 000 €.

Zima sa ťa opýta, čo si robil v lete. Tento rok to platí dvojnásobne. Mestá a obce
vo veľkom zháňajú techniku a snažia sa naverbovať armádu ľudí, ktorá bude odpratávať sneh.
Dôvodom je zmena zákona, po ktorej sa musia samosprávy postarať o údržbu všetkých
chodníkov. Aj o tie pred bytovkami a rodinnými domami, ktoré si ľudia doteraz čistili sami.
Národná rada SR bez väčšej pozornosti
verejnosti ešte v roku 2018 schválila novelu
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá v značnej miere ovplyvňuje
starostlivosť o chodníky v obciach a mestách
už počas tejto zimnej sezóny, ktorá začala.
PROBLÉMY PRE MESTÁ A OBCE
V praxi to znamená, že podobne ako o miestne cesty sa aj o chodníky priľahlé k budovám
popri ceste budú starať a zodpovedať za ich
bezpečnosť obce a mestá. Táto legislatívna
zmena si vyžiada väčšie nároky na verejné
financie a ľudské zdroje, čo sa logicky prejaví v rozpočtoch samospráv na rok 2019. Pre
samosprávy a dodávateľov služieb zimnej
údržby je vzhľadom na nové znenie zákona
veľmi náročné získať dostatok ľudských zdrojov na ručné čistenie chodníkov aj kvalifikovanú obsluhu mechanizmov na strojné čistenie.
ZMOS MÁ VÝHRADY
Riziká v novele zákona vidí aj Združenie
miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tie podľa
hovorcu združenia Michala Kaliňáka môžu

Obyvatelia mesta môžu použité vianočné stromčeky odviezť priamo do regionálnej
kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov. Alebo ich môžu odovzdať v zbernom
UPRAVENÝ OPERAČNÝ
dvore na Fiľakovskej ceste, prípadne vianočné
stromčeky určené na vyhodenie môžete uklaPLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY
Mesto Lučenec spravuje v roku 2019 takmer dať vedľa kontajnerov na zber komunálne69 kilometrov miestnych komunikácií a 103 ho odpadu tak, aby boli viditeľné a dostupkilometrov chodníkov. V rámci zimnej údržby né pre pracovníkov Mepos, s.r.o. Stromčeky
a správy komunikácií zabezpečuje v intravi- je potrebné zbaviť všetkých ozdôb i háčikov,
láne mesta zjazdnosť ciest I. triedy Slovenská nakoľko po podrvení budú využité na výrospráva ciest, čo sa týka ciest II. a III. triedy, bu kompostu.
Do kompostárne (časť Dolná Slatinka) je
túto činnosť zabezpečuje Banskobystrická Regionálna správa ciest, Lučenec. Za zjazdnosť možné vianočné stromčeky priniesť v pramiestnych komunikácií a schodnosť chodní- covné dni v čase od 7:30 do 15:30.
kov počas zimnej údržby zodpovedá mesto
Do zberného dvora (MEPOS, spol s r.o.,
Lučenec. O čistenie lučeneckých ulíc sa počas
tejto zimy stará 28 mechanizmov. Vyorávanie Fiľakovská cesta) je možné vianočné strommiestnych komunikácií a chodníkov sa zabez- čeky odovzdať počas prevádzkových hodín:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok
pečuje podľa kritérií, medzi ktoré patria intenod 7:30 do 15:30,
zita dopravy, vedenie trás verejnej hromadStreda od 7:30 do 17:30,
nej dopravy, dopravný význam komunikácie,
Sobota každý nepárny týždeň
stav komunikácie, či územné a poveternostod 8:00 do 13:00.
né podmienky. Na základe vyššie uvedeného je určený stupeň dôležitosti pri zabezpe• Zber a odvoz stromčekov od BYTOVÝCH
čovaní zjazdnosti komunikácií a chodníkov.
domov je zabezpečený v 2. kalendárnom
Miestne komunikácie a chodníky sú rozdetýždni od 8. januára 2019, ďalej v 3. kalenlené do 4 stupňov, ich podrobné rozdelenie
dárnom týždni, resp. podľa potreby na záje súčasťou upraveného základného riadiaceklade vykonaných kontrol.
ho dokumentu Operačný plán zimnej údržby,
• Zber a odvoz stromčekov od RODINNÝCH
do ktorého mesto Lučenec zahrnulo v súladomov je zabezpečený v 3. kalendárnom
de s platnou legislatívou rozšírenie objemu
týždni v rámci zberu biologicky rozložiteľúdržby a rozšírenie vozového parku spolu s
ného odpadu, resp. podľa potreby na zákpersonálnym obsadením. Dokument je prílade vykonaných kontrol.
stupný na webovej stránke mesta.
text a foto: Ján Šnúrik

text: Ján Šnúrik
foto: Ilustračné
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Jesenný Eurobarometer: päť
mesiacov pred eurovoľbami prevláda pozitívny imidž EÚ
Podľa zverejneného prieskumu Eurobarometer sa zvýšil počet občanov, v očiach ktorých má
EÚ pozitívny imidž, na 43%, čo
je od roku 2009 najvyššia hodnota. Zo slovenských respondentov vníma EÚ pozitívne 33%
a neutrálne 49%.
Po prvýkrát, odkedy prieskum
kladie otázku, či si občania myslia, že ich hlas v EÚ sa počíta, pozitívne na túto otázku odpovedalo 49% respondentov v EÚ aj na
Slovensku.
Dôvera v EÚ je na úrovni 42%
stabilná a najvyššia od jesene 2010.
Čo sa týka Slovenska, aj tu dôveru
v EÚ vyjadrilo 42% respondentov.
Eurobarometer potvrdzuje už
dlhodobejší trend, kedy opýtaní
uvádzajú vyššiu dôveru v EÚ ako
v národné vlády či parlamenty.
Spoločná mena Euro oslávi 1. januára 2019 svoje 20. narodeniny
a jej podpora je na rekordne vysokej úrovni – až 75% respondentov v krajinách eurozóny spoločnú menu podporuje.
Čo sa týka obáv Európanov, 40%
opýtaných za najväčšiu obavu považuje imigráciu, 20% terorizmus.
Slovenskí respondenti sa vyjadrili
podobne: 48% považuje za obavu imigráciu a 23% terorizmus.

Dohoda o lacnejších cezhraničných platbách a spravodlivejších poplatkoch za menový
prepočet
Európsky parlament a Rada
dosiahli politickú dohodu o návrhu Komisie, podľa ktorého budú
cezhraničné platby realizované v eurách lacnejšie v celej EÚ.
Dohodnuté pravidlá prinesú aj
úplnú transparentnosť, pokiaľ
ide o menový prepočet v prípade, že spotrebitelia platia kartou.
Cezhraničné platby v eurách
z členských štátov mimo eurozóny mohli doposiaľ v niektorých
krajinách dosahovať až 20 EUR,
zatiaľ čo rovnocenné cezhraničné
platby z členských krajín eurozóny sú veľmi lacné alebo dokonca
bezplatné. Dohodnuté pravidlá
umožnia spotrebiteľom a podnikom mimo eurozóny v plnej miere využívať výhody jednotného
trhu a efektívnu infraštruktúru
pre platby v eurách. Všetky platby
v eurách mimo eurozóny (v rámci
EÚ) budú odteraz oceňované rovnako ako domáce platby v miestnej oficiálnej mene. Za cezhraničné platby v eurách sa budú platiť
veľmi nízke alebo dokonca nulové poplatky.
Všetci spotrebitelia v EÚ budú
môcť porovnávať poplatky za meZber dát do tohto prieskumu
nový prepočet pri platení platobnou kartou v inej mene EÚ. prebiehal 8. - 22. novembra 2018,
Spotrebitelia budú informovaní oslovených bolo viac ako 30 000
aj o poplatkoch za menový pre- ľudí v členských štátoch EÚ a kanpočet, ktoré im účtujú ich banky didátskych krajinách.
pri zasielaní peňazí do zahraničia prostredníctvom online bantext a foto: Ján Šnúrik
kových platforiem.
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.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA LUČENEC

HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV

MESTO LUČENEC,
zastúpené Alexandrou Pivkovou, primátorkou mesta,
so sídlom: Novohradská č.1, 984 01 Lučenec
vyhlasuje výber na pracovnú pozíciu

„Elektrikár“ prípadne „Revízny technik“
Miesto výkonu práce:
Mesto - Mestský úrad Lučenec, oddelenie vnútornej správy
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „Elektrikár"
V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z. § 23
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť
činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, alebo na riadenie
prevádzky bez obmedzenia ich počtu, alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.
Nástupný plat: 563,00 €
Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „Revízny technik“
V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z. § 24
Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
(1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
(2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať
skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.
Nástupný plat: 738,50 €
Požadovaná prax: 5 rokov
Iné: vodičské oprávnenie min. sk. B
Osobnostné a odborné predpoklady:
- zvládnutie vysokého pracovného nasadenia (3-zmenná pracovná
prevádzka, práca počas dní pracovného pokoja a sviatkov)
- znalosť príslušných právnych predpisov
- samostatnosť, tímová práca, zvládanie stresových situácií
-precíznosť a zodpovednosť v práci
Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, telefónny kontakt, e-mail
• Profesný životopis
• Overené fotokópie dokladov o najvyššom vzdelaní
• Doklady a osvedčenia o odborných spôsobilostiach
• Súhlas na spracovanie osobných údajov

Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výberové konanie doručte
Ak si fyzicky zdatný/á, ochotný/á učiť sa nové veci, nezištne ponajneskôr
do 21.1.2019 do 12:00 na adresu: Mestský úrad Lučenec,
máhať ľuďom, ktorí to potrebujú, si ochotný/á obetovať časť svojho
Ulica
novohradská
č. 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do Kancelárie
voľného času a tvoj vek je od 18 do 60 rokov, pošli prihlášku na nižprvého kontaktu MsÚ, Ulica novohradská č.1, Lučenec.
šie uvedenú poštovú adresu:
Na obálku napíšte: „Neotvárať - výber na pracovnú pozíciu Dobrovoľný hasičský zbor mesta Lučenec
Elektrikár
alebo Revízny technik".
Novohradská č. 1
984 01 Lučenec
text: Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
milan.chamula@lucenec.sk
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Pozvánka na mestské zastupiteľstvo Začnite tento rok robiť niečo
V zmysle ustanovenia 12, odst. I zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 15.1.2019 (utorok)
o 15:00 v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.
NAVRHOVANÝ PROGRAM:
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci
4. Schválenie - voľba členov stálych komisií mestského zastupiteľstva
5. Schválenie zástupcov mesta Lučenec v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Lučenec
6. Delegovanie zástupcov mesta Lučenec za členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec
9. Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste
Lučenec - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
10. Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
(BRKO) v meste Lučenec - kuchynský odpad - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
11. Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Lučenec s prítomnosťou MRK - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
12. Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Lučenci - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
13. Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti
SPOOL, a.s. Lučenec
14. Návrhy a podnety poslancov
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
text: Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Sobotný autobus pre lyžiarov
so štartom vo Fiľakove
Za 2 eurá sa môžu lyžiari a turisti z Fiľakova či Lučenca odviezť
každú sobotu priamo do lyžiarskych stredísk. Autobus začal premávať prvú januárovú sobotu.
Autobus vychádza každú sobotu
Banskobystrický samospráv- vždy o 8:15 z autobusovej stanice vo
ny kraj, mesto Fiľakovo, mesto Fiľakove a následne bude naberať
Lučenec, Slovenská autobusová cestujúcich na zastávkach Lučenec
doprava Lučenec, a.s., oblastná Rúbanisko II, Lučenec autobusová
organizácia cestovného ruchu stanica a Obchodné centrum GaTuristický Novohrad a Podpoľa- léria, Vidiná, Lovinobaňa, Mýtna,
nie spustili prevádzku sezónneho Hriňová, aby vyviezol turistov do
skibusu pre lyžiarov a turistov do stredísk Látky - Prašivá a Kokava
lyžiarskych stredísk Látky - Pra- nad Rimavicou - Línia.
Po rovnakej trase s rovnakými
šivá a Kokava - Línia.
zastávkami sa bude autobus vraOd prvej januárovej soboty za- cať z prvej zastávky o 14:30.
Lyžiarsky autobus môžu tučal premávať na pravidelnej trase
s desiatimi zastávkami autobus risti využívať do 9.3.2019. Cena
pre lyžiarov počas zimnej sezó- cestovného lístka je 2 eurá, a je
ny. Podľa našich informácií sa v nej zahrnutá aj preprava lyží či
prvého skibusového výjazdu zú- snowboardu a príručnej batožiny.
častnilo takmer 40 vyznávačov
text: Ján Šnúrik
turistiky a športu.

pre svoj ŽIVOT a ZDRAVIE

Ako ste na tom s novoročnými predsavzatiami? Na začiatku každého
nového roka si ľudia stanovujú nové ciele a predsavzatia. Tie však, skôr či
neskôr, pomaly upadnú do zabudnutia, ak ostanú v tom odhodlaní sami
a motivácia sa ťažko hľadá. Ak patríte do skupiny ľudí, ktorým záleží na
kvalite ich života a zdravia, no majú problém si túto motiváciu udržať,
nemali by ste prehliadnuť aktivity občianskeho združenia Život a Zdravie. To si pre vás pripravilo najbližšie dva víkendy v januári (11.1. - 13.1.
a 18.1. - 20.1.2019) poučné semináre s hosťom Romanom Uhrinom, zakladateľom klubov zdravia v Českej republike a vedúcim sanatória EpiCentrum Zdraví EDEN, ktoré by malo odštartovať Kluby zdravia v Lučenci.
NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?
11.1. (piatok) VPLYV EMÓCII na vznik chorôb
12.1. (sobota) RAKOVINA - iba 4 faktory zabránia 80% prípadov rakoviny
13.1. (nedeľa) Unikátne cvičenia pre chrbticu - Evminova metóda
(Cvičenie prospieva pri herniách diskov, skoliózach, bolestiach)
18.1. (piatok) DIABETES - pacientom svitá nová nádej
19.1. (sobota) „NUTRITOP 35“ - najdôležitejšie potraviny pre život
+ rovnováha vo výžive
20.1. (nedeľa) Unikátne cvičenia pre chrbticu - Evminova metóda
Kde? Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci, na prízemí hlavnej
budovy, vstup z Ulice J. Szabóa.
O koľkej? Vždy v piatok a sobotu o 17:00, v nedeľu o 16:00.
Platí sa niečo? Vstup je (dobro)voľný! Jediné, čo musíte investovať,
je váš čas. Zavolajte aj svojich známych. Poďte do toho s nami!
Budeme sa na vás tešiť! Neváhajte nás navštíviť na www.betesda.
sk alebo www.zivotazdravie.sk, prípadne kontaktovať buď na t.č.
0908 885 258, alebo 0944 438 586.
text: Dominika Hlivková

Nezabudnite na aktuálne doklady k úľavám za komunálny doklad!
Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že žiadosti s aktuálnymi
dokladmi na priznanie úľavy za komunálny odpad (rozpis úľav a dokladov v zmysle VZN mesta Lučenec č. 13/2017) je potrebné odovzdať do
31. januára 2019 do Kancelárie prvého kontaktu, prípadne do č. dverí 145 a 146 (prízemie), Mestský úrad, Novohradská 1, Lučenec. Viac
informácií získate na čísle telefónu 047/43 07 112.
text: Ján Šnúrik

BUDETE MAŤ ŽIVOTNÉ JUBILEUM?

Neváhajte a prijmite naše pozvanie
Vážení spoluobčania, mesto Lu- februára 2019 na adresu Mestčenec, Zbor pre občianske zále- ský úrad, oddelenie školstva,
žitosti pri MsZ v Lučenci pozýva sociálnych vecí, kultúry a šporvšetkých, ktorí sa v mesiacoch tu, Ul. novohradská č. 1, 984 01
január a február 2019 dožívajú Lučenec.
životných jubileí 75, 80, 85, 90
Informácie poskytne tajoma viac rokov do radnice mesta.
níčka ZPOZ Renáta Libiaková
Prijmite prosím pozvanie na Peržeľová, kancelária číslo dverí
slávnostné prijatie jubilantov, kto- 147, číslo tel. 047/43 072 32, moré sa uskutoční 23. februára 2019 bil: 0905 614 782, e-mail renata.
o 13:00 do priestorov Radnice Lu- perzelova-libiakova@lucenec.sk.
čenec, Ul. Dr. Herza č. 1.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
V prípade, že máte záujem
o prijatie v priestoroch radnice,
oznámte nám to prosím do 18.

text: Alexandra Pivková,
primátorka mesta Lučenec
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Spevácky zbor
Mladosť koncertoval
v Lučenci

V predvianočnom období, kedy zovšadiaľ
počuť melódie o radostnej novine, zvončekoch a splnených prianiach, univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť pri Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici prijal pozvanie Cirkevnej
základnej školy sv. Jána Bosca, Novohradského osvetového strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Rímskokatolíckej
cirkvi - farnosti Lučenec, aby 19. decembra
2018 potešili nadšencov zborového spevu.
Koncert sakrálnej hudby sa konal v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny
Márie v Lučenci v rámci podujatia Festival
speváckych zborov, partnersky podporený
Fondom na podporu umenia.

Svoju najvzácnejšiu tekutinu
venovali zadarmo
Humánne, bezpečné a jednoduché. Darovanie krvi vám zaberie iba hodinu a môže rozhodnúť o záchrane ľudského života. Za rok
v Lučenci darovalo krv 1031 darcov, z toho
237 bolo prvodarcov. Patrí im vďaka za to,
že svojím rozhodnutím darovať krv zmenili
život chorému človeku, predčasne narodenému dieťaťu či osobe, ktorá náhle potrebovala operáciu, napríklad z dôvodu nehody alebo úrazu.
Vieme o tom, že žijú medzi nami a sú hrdinovia? Niekoľkokrát v roku nasmerujú svoje kroky do nemocnice, aby zachránili životy
iných. Nezištne im darujú najvzácnejšiu tekutinu. Za svoju krv nepýtajú odmenu, nečakajú oslavné ódy na svoju adresu. Sú to
oddelenia v lučeneckej nemocnici. Krv darskromní ľudia, ktorí robia veľké činy. Známe
cov môže zachrániť život hocikomu z nás, ak
ocenenia Janského plakety či Kňazovického
sa ocitneme v situácii, keď budeme potrebomedaila smerovali v piatok 23. novembra do
vať transfúziu.
rúk tých, ktorí opakovane zadarmo venovali
túto neoceniteľnú tekutinu. „Vďaka darcom
„MUSÍM ŠTAFETU
za to, že sú. Zachraňujú životy bez rozdielu
rasy, vierovyznania či sexuálnej orientácie,“
PRENECHAŤ MLADŠÍM“
povedal Jozef Murgaš, predseda lučeneckéNajvyššie ocenenie - medailu doktora
ho Červeného kríža.
Jána Kňazovického si za vyše sto odberov
prevzal Rudolf Bubák (foto v strede), ktoJANSKÉHO PLAKETU ZÍSKALO
rý je zároveň predsedom Klubu darcov krvi
107 DARCOV
v Lučenci. S darcovstvom začal v roku 1972,
V hoteli Clavis sa zišli za účasti primátorky
v čase, keď vojenčil v Bratislave:
mesta Alexandry Pivkovej, riaditeľa všeobecnej nemocnice s poliklinikou Júliusa Höffe„V Bratislave som sa zoznámil so svojou manra viacnásobní bezpríspevkoví darcovia krvi
želkou, ktorá pochádza z Lučenca. V tom čase
z okresov Lučenec a Poltár. Domov odchápracovala na urológii. Jednému z pacientov
dzali s plaketami doktora Jana Janského. Bez
raz podávala moju krv. Prezradila mu, že som
povšimnutia nezostala ani dobrovoľná služba.
darcom. Bol mi veľmi vďačný a pre mňa to bol
Tento rok získalo Janského plaketu dovedna
ďalší z motivujúcich momentov.“
107 darcov. Päťdesiatjeden z nich si za 10 odberov odnieslo bronzovú. Strieborná, ktorá
Šľachetný Novohradčan doposiaľ daroval
znamená 20 odberov, pripadla dvadsiatim
vyše päťdesiat litrov krvi. „Roky nestoja. Už
deviatim. Ženy, ktoré darujú krv tridsaťkrát
som v darcovskom dôchodku. Musím štafea muži so štyridsiatimi odbermi krvi, dostatu prenechať mladším. Bol by som rád, keby
li zlatú Janského plaketu (24 darcov). Dvoch
sa ich rady rozširovali,“ podotkol a pripomeodmenili diamantovou. Je určená ženám, ktonul, že v 80. rokoch minulého storočia sa na
ré darovali krv šesťdesiatkrát a mužom, ktojednom odbere stretlo kolo 150 - 170 darcov.
rí sú osemdesiatnásobnými darcami. Štyrom
Dnes ich je neraz len sedemdesiat. „Darcovvenovali ocenenie Za obetavosť, humanitu
stvu treba robiť väčšiu osvetu, napríklad na
a dobrovoľnú službu. Rudolf Bubák z Lučenškolách. Ľudia si musia uvedomiť jeho dôležica získal za vyše stonásobné darcovstvo metosť,“ dodal Rudolf Bubák.
dailu doktora Jána Kňazovického.

Po úvodnej skladbe privítala hosťujúci zbor
riaditeľka školy Mariana Vinarčíková a farár
Slavomír Marko. Spevácky zbor Mladosť,
ktorého členmi sú študenti, budúci pedagógovia, zaspieval pod dirigentským vedením
profesora Milana Pazúrika výber skladieb zo
svojho širokého repertoáru: zazneli skladby
z obdobia baroka, vrátane velikánov, akým
bol G. F. Händel, ale aj slovenský skladateľ Mikuláš Moyzes, či skladateľ organovej
a zborovej hudby duchovného charakteru
Gordon Young. Zbor premiéroval v Lučenci
aj časť Missa pastoralis in F pre zbor a klavír od skladateľa Jána Egryho v úprave banskobystrického skladateľa Vladimíra Gajdoša.
Na koncerte spoluúčinkovali žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci,
a to hovoreným slovom i spevom. V závere
koncertu vystúpili žiaci spolu s členmi speváckeho zboru v spoločnej skladbe Jamesa
E. Moora Spirit of God. Týmto gestom chceLekári, darcovia aj ľudia z Červeného kríža
li účinkujúci odovzdať duchovné posolstvo
tvrdia, že záujem o darcovstvo krvi je na ústupe.
skladby všetkým zúčastneným.
„Bolo by skvelé, keby darcovia priviedli aj svojich kamarátov, pretože osobný príklad je vždy
najlepší. Propagácia tejto humánnej činnosti je
text: Terézia Bahledová
skutočne dôležitá,“ povedala Mária Mičková,
foto: Milan Alberti
primárka hematologicko-transfuziologického

Slávnostný aktív ocenených viacnásobných bezpríspevkových darcov krvi zorganizoval Slovenský Červený kríž, územný spolok v Lučenci.
text a foto: Ján Šnúrik
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Dvadsaťpäť rokov
Zvončeka

Adventné vystúpenie žiakov ZŠ
Vajanského v DSS LIBERTAS
Koncom minulého roka vianočná atmosféra adventných dní
na nás dýchala z každej strany.
Vôňa ihličia, medovníčkov a horúcej čokolády umocňovala predvianočný čas.
Žiaci 3. A a 4. A triedy ZŠ Vajanského pripravili pre starčekov
a starenky z Domova sociálnych
služieb LIBERTAS Lučenec na

„Duch národa žije v piesni, v nej sa dvíha k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám.“ Citátom od Eugena Suchoňa, zakladateľa slovenskej národnej hudby, sa prihovorili hostia z Matice
slovenskej jubilujúcej Folklórnej speváckej skupine Zvonček, ktorá
si v roku 2018 pripomína 25 rokov svojej existencie.

Tuhárskom námestí kultúrny
program pod vedením učiteliek
Vrbiniakovej, Borošovej a Grendovej. Tanec, spev aj anglické hovorené slovo zožali veľký potlesk
a ako poďakovanie si žiaci vyslúžili sladkú maličkosť.
text: Andrea Grendová

Ste READY na financovanie svojej budúcnosti?

Keď príde škola k žiakovi

Poznáte to, niekedy dáte aj posledné peniaze za to, aby ste mali
niečo zadarmo. Ruku na srdce, ste finančne gramotní? Z času na
čas urobí každý rozhodnutie viac od srdca, alebo čo je horšie, ako
dôsledok nedostatku informácií a skúseností a potom nastanú menšie a väčšie katastrofy. Dá sa im čeliť jedine dostatočným vzdelávaním v oblasti financií.
SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci ponúka už druhý rok
vďaka OTP READY Nadácii svojim žiakom komplexné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti
v štyroch moduloch pre jednotlivé
ročníky: Hodnoty a hospodárstvo,
Finančné rozhodnutia, Ciele a rozpočet, Život po škole. Po vlaňajšom
úspechu vzdelávania sa žiaci tohto
roku tešili na nové témy a v neposlednom rade aj na šikovných lektorov špecializovaného školiaceho
centra nadácie. To, či sa tešili aj lektori a ako vnímajú úroveň finančnej gramotnosti na školách, sme sa
opýtali sympatickej lektorky a koučky Zuzany Majchrákovej: „Jednotlivé moduly vzdelávania vychádzajú
z platnej verzie Národného štandardu finančnej gramotnosti. Prinášajú základné vedomosti a zručnosti
formou interaktívnych cvičení a neformálneho vzdelávania pre rôzne
vekové kategórie. Cieľom stretnutí
je pripraviť študentov na reálne životné situácie, naučiť ich prijímať
správne rozhodnutia na základe
analýzy potrieb a priorít. V ťažkom

svete konzumu motivovať mladých
ľudí, aby ich finančné rozhodnutia
boli rozumné a zmysluplné.“
Zuzka, ako ju všetci familiárne volali, hovorila aj o značných rozdieloch v prístupe k téme v rámci regiónov Slovenska, či v rámci škôl, ale
aj v rámci jednotlivých skupín. Nie
každý študent má rovnaké skúsenosti, je rovnako praktický, mnohí
potrebujú vysvetliť základné finančné pravidlá, iní sú oveľa samostatnejší. Netradičné formy vzdelávania
umožňujú vzájomný dialóg a nácvik
praktických zručností.
Touto cestou ďakujeme všetkým
zainteresovaným za prípravu a organizáciu školení, za príjemnú atmosféru a odborné vedenie aktivít.
V neposlednom rade za optimizmus
a dobrú náladu. Nenadarmo sa hovorí, že keď vysypete peňaženku do
svojej hlavy, nikto vám ju odtiaľ nevezme. Investícia do vedomostí prináša vždy najvyššie úroky.
text: Olívia Sojková

Riaditeľka Domu MS odovzdala
vedúcej skupiny Zuzane Goljanovej Pamätný list a Ľudmila Lacová
z Miestneho odboru MS zablahoželala kytičkou vedúcej Zvončeka, ako aj vedúcej DFS Vrabček,
ktorý na 1. stupni vedie učiteľka
Evka Hudecová. Do folklórneho
tímu radíme aj učiteľku Katarínu
Szökeovú, spolupodieľajúcu sa na
nácviku rôznych pásiem ľudových
zvykov Novohradu. Všetci folkloristi si pochutili na zvončekovej
torte, ktorú oslávencom priniesli
hostia. No pred hostinou sa ešte
predstavili s vianočným programom. Nechýbali na ňom krásne
slovenské koledy i tradičná scénka
s Kubom. Celá miestnosť rozkvitla
krásou slovenských krojov. Mladší
v jednoduchších, no tí starší, najmä
dievčatá sa pýšili bohato vyšívanými opleckami, kosičkami, sukňami i zásterami. Ich pôvod pochádza priamo z Ábelovej a mnohým
veľa nechýba do stovky. O vzácny
odev sa starajú učiteľky spolu so
žiakmi, veď takýmto bohatstvom
sa nemôže pochváliť hociktorá
škola. Spomínané učiteľky si isto
zaslúžia veľké poďakovanie aj za

starostlivosť o zariadenie slovenskej izby, oblečenie i vedenie žiakov k ľudovým piesňam, tancom
i ľudovým zvykom. Na pravidelné nácviky im slúži tzv. Novohradská izba zariadená dobovým nábytkom i náčiním našich predkov.
Okrem tkáčskych krosien nechýbajú v nej vyrezávané lavice, oberučný stôl, kolovrat, praslica, kroje,
fujara, ozembuch, maľované taniere a mnohé ďalšie veci, ktoré slúžili našim starým i prastarým rodičom. Teda už samotné prostredie
vychováva žiakov k poznávaniu života našich predkov, k hodnotám,
ktoré zanechali pre mladšie generácie. Veríme, že Zvonček na uvedenej ZŠ bude vyzváňať aj ďalších
25 rokov a prostredníctvom svojich vystúpení šíriť ľudovú kultúru
našich predkov ďalším generáciám žiakov školy i širokej verejnosti. Záverom ďakujeme SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci
za spoluprácu pri zhotovení torty
pre FSS Zvonček na ZŠ Ulica Vajanského 47 v Lučenci.
text: Výbor MO MS v Lučenci
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Seniori ďakujú

Denné centrum seniorov, Ul. Dr. a učiteľky MŠ a 1. ročníka ZŠ (dôHerza pri Mestskom úrade v Lu- chodkyne), ktoré deťom čítali rozčenci robilo koncom roka 2018 pre právky o jeseni. Navodili tak tému
svojich členov rôzne relaxačné, štyroch ročných období, o ktorých
športové, kultúrno-spoločenské potom pokračovali vo voľnej debaa záujmové aktivity. Jednou z nich te. Deti recitovali básne, spievali
je aj krúžok tvorivej dielne Pohoda, piesne o jeseni. Bolo to veľmi milé
v ktorom členky DC vytvárajú rôz- posedenie. Za výnimočnú aktivine milé predmety, napríklad via- tu boli deti odmenené sladkosťou,
nočné ozdoby, svietniky, kraslice, ktorej sa veľmi potešili.
V dobrej viere, že naša spoluzdobia perníky. Práve takéto aktivity nám pomáha odborne i ma- práca bude pokračovať aj v tomto
teriálne zabezpečovať Novohrad- roku, sa chceme poďakovať riadiská knižnica v Lučenci. Poskytuje teľke Novohradskej knižnice Daši
nám stálym čitateľom priestory na Filčíkovej, Martinke Michalovičovej,
stretnutia, využívanie internetu. Monike Šatarovej, Jarmile Balážovej a všetkým ostatným pracovníPracovníčky Novohradskej kniž- kom NK, ktorí nás v knižnici vždy
nice, oddelenia pre deti pripravili milo privítajú. Ďakujeme.
veľmi milú akciu, ktorú sme nazvali
Stretnutie generácií. Pozvali deti
text: Anna Škamlová
z Materskej školy Ul. Dr. Herza
Dňa 22. januára 2019 (utorok) sa
o 9:00 v Dome Matice slovenskej
Lučenec uskutoční okresné kolo
26. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského za okres Lučenec a Poltár.
V termíne do 18. januára 2019
nahláste DMS víťazov školského
kola z 2. - 7. ročníka ZŠ, ako aj víťazov reálnych gymnázií (tried príma a sekunda) v kat.:
I. kategória - žiaci 2. - 3. ročníka ZŠ
II. kategória - žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ
III. kategória - žiaci 6. - 7. ročníka ZŠ
Info: Dom Matice slovenskej, M. Rázusa 33, 98401 Lučenec, 
047/4320480, e-mail: dms.lucenec@matica.sk

Víťazný projekt v Banskobystrickom kraji je z Lučenca
V rámci aktuálnych výsledkov
iniciatívy Komunitné granty prerozdeľuje Nadácia VÚB doposiaľ
najvyššiu sumu, vďaka čomu putuje do každého kraja Slovenska
podpora až do výšky 25-tisíc eur.
Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získava grant
vo výške až do 10 000 eur. V rámci Banskobystrického kraja takto
zvíťazil projekt „Zlaté časy v Zlatej uličke“ občianskeho združenia
OŽIVENÁ z Lučenca.
Zlatá ulička je unikátny dvor s
obchodíkmi, malým námestím a
reštauráciami, kde sa miestni dobrovoľníci pustili do jej revitalizácie s cieľom vytvoriť zelenú oázu
v centre mesta pre nové zážitky
a obnoviť komunitný život v Lučenci. Realizátori projektu by radi
hlbšie prepojili vzťahy medzi najstaršou a najmladšou generáciou
formou vzájomnej spolupráce na
príprave podujatí a v neposlednom rade aj bohatou účasťou na
ich programoch. Chcú chrániť životné prostredie, tabuľami spracovať históriu Zlatej uličky a pripraviť súťaž videí zo života mladých

ľudí a seniorov. S OZ Oživená na
tomto projekte spolupracuje aj
mesto Lučenec.
Komunitné aktivity budú realizované od marca do septembra
budúceho roka. Prehľad všetkých
víťazných projektov je na stránkach www.komunitnegranty.sk
a www.nadaciavub.sk

text: Ján Šnúrik
foto: Peter Kollár

Žiaci Obchodnej akadémie Lučenec sa
zapojili do súťaže Výnimočné Vianoce
Neopakovateľnú atmosféru Vianoc, najkrajší zážitok, výnimočnosť vianočnej pohody vyjadriť
umeleckým slovom, to bolo cieľom
súťaže o Najkrajší príbeh alebo
báseň s témou Výnimočné Vianoce. Súťaž vyhlásilo mesto Lučenec v spolupráci s MO Živeny
v Lučenci. Do súťaže sa zapojili
aj študenti Obchodnej akadémie
v Lučenci. Prvenstvo v tejto súťaži získali žiaci z prvého ročníka

Kristína Konôpková a Norbert
Szikora (foto). Ceny im odovzdala primátorka mesta Alexandra
Pivková a srdečnú gratuláciu dostali aj od predsedníčky OZ Živeny Jarmily Móricovej. Oceneným
študentom želáme veľa tvorivých
síl pri ďalších súťažiach a ďakujeme im za pekné práce.
text: V. Tóthová
foto: Ján Šnúrik

11. januára 2019
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Vydarená vianočná výstava

Dom MS Lučenec opäť pripravil Vianočnú predajnú výstavu, na
ktorej svoje výrobky predstavili verejnosti v termíne od 27. novembra do 15. decembra 2018 ženy - členky a sympatizantky MS
a členky a sympatizantky OZ DFS Jánošík, ktorý pôsobí pri DMS
vo Fiľakove. Na slávnostnej vernisáži privítala prítomných Miroslava Podhorová, poverená riaditeľka DMS v Lučenci.
Čo mohli vidieť, prípadne kúpiť?
Eva Kyzúrová urobila pre prítomných ukážku čipkovania, na výstavu doniesla 10 obrázkov z čipky,
plátennú tašku ozdobenú čipkou,
náušničky z čipky a perál, 22 čipiek atď. Milota Krivušová zhotovila vianočné venčeky, sviečky,
gule, srdiečka z látky, ozdobené
vianočné sviečky, drevené srdiečka, anjeliky, tabuľky na dvere. Dekoračnými predmetmi, ako napr.
anjeliky, mačky, čižmy, vtáky z látky, vtáky na halúzke, háčkovanými
ozdobami, ušitou taškou z džínsoviny sa prezentovala Mária Joklová. Prítomné ženy zaujali výšivky
a šaty, sukne s folklórnymi motívmi z látky, ktoré patrili Zuzane Molnárovej. Na vianočnej výstave nemohli chýbať ani perníčky,
ktoré napiekla a ozdobila Marcela
Sarvašová. Deťom sa veľmi páčila perníková chalúpka. Miroslava
Čermáková síce nepredávala, ale
doniesla na ukážku vlastnoručne
zhotovené venčeky na dvere, adventné vence, anjelika, roľničky,
vianočné gule z patchworku, plstené ozdoby, mandalu a detské
obrázky. Anna Brijaková, neprofesionálna maliarka, predstavila na výstave svoje kresby, maľby, vianočné ozdoby – háčkované
zvončeky, hviezdu a srdiečko z ratanu a vianočné pohľadnice. Angelika Brijaková uplietla 5 košíčkov
a 3 podložky vyrobila z látky. Oľga

Sarvašová zhotovila drobné ozdoby na stromček a drevené srdiečka
s obrázkami. Najmladšie návštevníčky výstavy zaujali aj pestrofarebné háčkované šaty pre bábiky
Barbie od Aleny Spurnej. Jarmila
Gombalová prichystala vianočnú
burzu detských odevov.
ČASŤ ZISKU DALI
NA CHARITATÍVNE ÚČELY
Organizátor - DMS v Lučenci pripravil nepredajnú výstavku
zhotovených vianočných vencov,
pohľadníc, háčkovaných dečiek
a občerstvenie - perníky a koláče. Príjemnú atmosféru podujatia dopĺňala aj hudba - vianočné
pesničky a koledy z CD. Časť získaných finančných prostriedkov
z predaja bolo použitých na charitatívne účely - nákup sladkostí do
mikulášskych a vianočných balíčkov pre deti z viacpočetných rodín
a deti z detských domovov. Medzi
prvých návštevníkov po vernisáži
patrila skupinka detí z MŠ na Ulici
partizánskej v Lučenci. Výstava sa
im veľmi páčila. Zaspievali aj 2 pesničky, za čo boli odmenení sladkými
medovníkmi. Zároveň sa pochválili, že niektorí z nich sa zúčastnia aj
na vianočnom benefičnom koncerte „Novohrad deťom“ 15. decembra
2018, ktorého spoluorganizátorom
je DMS v Lučenci.
text a foto: Miroslava Podhorová

Jozef Banáš – Prebijem sa! Štefánik

a českých legionárov v preťažkých
podmienkach sibírskej zimy. A cíti
sám na sebe, aký bolestný bol Štefánikov život vo víre 1. svetovej vojny a v krátkom období po nej. Bez
zveličovania môžeme povedať, že
kniha Jozefa Banáša sa pokúša odhaliť najväčšie tajomstvá spojené
so Štefánikom a jeho dobou. A čo
by si mohli súčasní ľudia zobrať
zo Štefánika? Schopnosť bojovať
a prekonávať prekážky, spoliehať
Kto prišiel na besedu s Jozesa sám na seba a nie na dajakého
fom Banášom, neoľutoval. Histocudzieho spasiteľa.
rická budova radnice sa zaplnila
„Ak niekto naozaj miloval svoj
do posledného miesta. Prítomní
malý, ale jedinečný národ pod Tatsi v rámci besedy vypočuli pubrami, tak to bol náš Generál. Zalikované i nepublikované tajomslúžil si tú veľkú námahu, aby jeho
stvá spojené so Štefánikom a jeho
osud bol dobre a s láskou napísaný,“
dobou. Po takmer sto rokoch vypovedal autor Jozef Banáš, ktorý
šiel komplexný román o Milanovi
sa s odvahou, vervou a bez priRastislavovi Štefánikovi pod nákrášľovania ujal tejto témy.
zvom PREBIJEM SA! ŠTEFÁNIK.
Besedu pripravila BBSK - NoDielo prináša celistvý pohľad na
vohradská knižnica v spolupráŠtefánikov život so všetkým, čo
ci s rozpočtovou organizáciou
v tom čase obnášal. Dejinné udaLUKUS.
losti sú opísané s takou pravdivosťou, že človek má niekedy pocit, že
text a foto: Ján Šnúrik
sa sám ocitá vo víre dejín, prežíva
radosť, bolesti a útrapy slovenských

Spoločne maľovali múr
na školskom dvore
V CZUŠ na Masarykovej ulici
sa začal nový rok pre malých aj
veľkých výtvarníkov zaujímavo.
Rozložili sme farby a štetce a maľovali spoločne múr na školskom
dvore. Počasie nám prialo a farby na stene pribúdali. S radosťou
sme vymýšľali, čo ešte namaľujeme a akú farbu použijeme. Veľmi
sa nám to páčilo a bolo to spestrenie hodín výtvarky na umeleckej
škole. Tešíme sa na pokračovanie.

text a foto: Eva Dvorská
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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.!

11.1.2019 

17:00

NIEČO NAVIAC

SR – 2017 – 67 min. – 2D –
dokumentárny – originálna verzia – uvádza Filmtopia

12
11.1.2019 

HOVORY S TGM

3€
19:00

ČR/SR – 2018 – 80 min. – 2D –
dráma/historický – originálna verzia- uvádza Bontonfilm

12

16.1.2019 

5€
17:00

WEBSTEROVCI

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

4€

16. - 17.1.2019 

19:00

JÁN PALACH

ČR/SR – 2018 – 124 min. – 2D
– dráma – originálna verzia –
uvádza Cinemart

12
17.1.2019 

5€

17:00

MIMI A LÍZA: ZÁHADA
VIANOČNÉHO SVETLA

SR - 2018 – 67 min. – 2D – animovaný – originálna verzia
– uvádza Magicbox

4€

18.1.2019  17:00 a 19:00
PROJEKT 100:
JACK STAVIA DOM
(The House That Jack Built)

DEN – 2018- 155 min. – 2D –
dráma – české titulky – uvádza ASFK

4€

Nezabudnite nás sledovať
na Facebooku - Kino Apollo3D.
Tešíme sa na vás v kine Apollo.

19:00

Fantastické zvery Grindelwaldove zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes
of Grindelwald)
GB/USA – 130 min. – dobrodružný, fantasy – maďarský dabing – uvádza Continental film

15

5€

24. - 25.1.2019 

19:00

TRHLINA

SR – 2018 – 111 min. – 2D triler – originálna verzia – uvádza Continental film

15

4€

25.1.2019 

17:00

PIVNICA

SR/RUS/ČR – 2017- 114 min. 2D – dráma – originálna verzia – uvádza Itafilm

15

5€

SLOVENSKÝ FILM?
• V januári sme zaradili do
programu predovšetkým slovenský produkčný a koprodukčný film uvedený v kinách v roku
2018 Ján Palach, Pivnica, ale aj
premiérové tituly: Sviatky pokoja
a mieru, Trhlina. FK: MC Queen.
• V rámci cyklu Dramaturg
z vonka bol pre január vybraný
film Niečo naviac, dokument
o rodine s dievčatkom s Downovým syndrómom, z ktorého vyrástla teenegerka so snami a túžbami. Premietame 11.1.
a 23.1. o 17:00.
• Pre drobcov sme pripravili rozprávky Websterovci (16.1.
o 17:00) a Mimi a Líza: Záhada
vianočného svetla (17.1. o 17:00).
Ideálne pre deti, ktoré s kino zážitkami ešte len začínajú.
ZA OPONOU
Pomôžte nám vytvoriť kino,
aké v meste chceme. Okrem
rozprávania sa o kine vás poprosíme o vyplnenie krátkeho
dotazníka, napísanie vašich postrehov na nástenku „Kino snov“.
V prípade návrhov, pripomienok, otázok sa zastavte v Apolle 16.1.2019 od 12:00.
text: Diana Lajzová

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 3-izbový byt s garážou, záhradou, hospodárskou budovou v Buzitke. Vysporiadané!
0905 511 625
PO/03
KURZY ANGLIČTINY
• Predám 2 a 3-izbový byt v LuPRE VŠETKÝCH
čenci. 0915 809 222
PO/102
ZÁŽITKOVÁ, PROGRESÍVNA
• Prijmeme čašníka/čašníčku do
pohostinstva Lipa. 0907 085 308 A TVORIVÁ ANGLIČTINA
Akreditovaná medzinárodná

PO/04
jazyková škola s exkluzívnym zaPOĎAKOVANIE
stúpením v SR otvára od januRodina
ára a februára 2019 nové kurzy
zosnulého
angličtiny pre všetky vedomostRadovana
né úrovne, deti, mládež, dospeVavrinca,
lých a firmy, príprava na maturity
ktorý nás
a štátnice B2/C2 a skúšky TOEFL.
opustil po
Po ukončení získajú absolventi Euťažkej chorópsky certifikát - všeobecná anrobe dňa
gličtina a Business English plat4.12.2018, by sa chcela týmto
ný v EÚ a USA. Testy, certifikáty
úprimne poďakovať za príklada učebný materiál - zdarma. Učínú starostlivosť kolektívu oddete sa na hodine (70% vedomostí),
lenia OAIM, MUDr. Richardovi
efektívne metódy výučby. LektorFaragóovi a sestričkám z gastroka s praxou 34 rokov vo výučbe
enterologickej ambulancie, MUDr.
angličtiny (garantka jazykového
Janke Migasovej a celému kolekvzdelávania v SR). NOVINKA:
tívu hematologicko-transfuzioloDETSKÁ ANGLICKÁ JAZYKOgického oddelenia v Lučenci. Naše
VÁ ŠKOLA - pre deti od 5 rokov!
poďakovanie patrí za dlhodobú
Info a prihlášky: Dr. Katarína
starostlivosť počas jeho choroby
Tóthová, PhD., tel.: 0907 825 372,
kolektívu neurologického oddelevelaj@gmail.com, www.levelaj.
lenia v Lučenci MUDr. Erike Zask, FB: Katarína Liščáková Tóthocharovej, MUDr. Petrovi Pucimu
vá, LEVEL jazyková škola.PO/131
a MUDr. Miriam Lelekovej. Radi
vy sme sa poďakovali všetkým
POZVÁNKA NA VÝROČNÚ
jeho priateľom a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na jeho
poslednej ceste.
Manželka Silvia Vavrincová
a ostatná smútiaca rodina. PO/02

SPOMIENKA
Vďaka za to,
že si tu medzi
nami bol, chýbaš nám neuveriteľných 20
rokov. Dňa 11.
januára 1999
nás opustil
PhDr. Štefan Kati.
Smútiaca rodina

PO/05

POĎAKOVANIE
Naše poďakovanie patrí Materskej škole M. R. Štefánika v Lučenci za starostlivosť, za noc s Mikulášom. Deti hľadali v noci Mikuláša,
mali diskotéku, vianočný program
s vinšami. Jediná škôlka, ktorá
robí školu v prírode.
Rodina Banská

PO/01

ČLENSKÚ SCHÔDZU
REUMATIKOV
Liga proti reumatizmu SR miestna pobočka Lučenec oznamuje všetkým členom miestnej
pobočky, že sa 25. januára 2019
od 15:00 v reštaurácii NOVOHRAD uskutoční výročná členská schôdza LPRe SR - MP Lučenec. Vyzývame všetkých členov,
ktorí sa schôdze zúčastnia, aby si
priniesli so sebou členské preukazy a 5 € na zaplatenie členského na rok 2019.
Program schôdze: Zhodnotenie činnosti za rok 2018 a schvaľovanie predložených dokumentov
na rok 2019. Pripravené je občerstvenie, tombola a živá hudba. Poplatok za občerstvenie je 5 €/člen.
Žiadame členov, ktorí sa mienia
zúčastniť VČS, aby sa nahlasovali na mob. telef. č. 0907 878 518
- Viktor Kvak. Očakávame vašu
aktívnu účasť.
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Tomáš Zöld s titulom
Majster Slovenska
Rok úspechov v lige aj na turnajoch uzavrel na majstrovstvách Slovenska v Nitre (30.11. - 2.12.2018), kde sa cez troch pästiarov prebojoval
k obhajobe titulu národného šampióna do 69 kg medzi mužmi - elite.
Vydarený šampionát mu príjemne okorenilo ešte jedno ocenenie. Reč
je o mladom talentovanom lučeneckom boxerovi Tomášovi Zöldovi.

Nový súťažný stolnotenisový
stôl otestovala Eva Ódorová
V rámci projektu vyhláseného
Slovenským stolnotenisovým zväzom pod názvom Stolný tenis do
škôl 2018 sa začiatkom decembra
2018 uskutočnilo v telocvični ZŠ
Vajanského Lučenec netradičné
športové podujatie, ktorého vzácnym hosťom bola aj účastníčka letných olympijských hier v roku 2008
v Pekingu, slovenská reprezentantka v stolnom tenise Eva Ódorová. Súčasťou akcie bolo predstavenie stolného tenisu najmladším
deťom prvého a druhého ročníka,
ukážky stolného tenisu, exhibičná
show za pomoci mladých športovcov, napr. Samuel Gombala, žiaka
ZŠ Vajanského. Počas dvoch hodín mali žiaci možnosť si zahrať za
stolom priamo pod dozorom skúsenej olympioničky, vyskúšali si aj
hry na jednotlivých stolnotenisových stanovištiach.

„Som veľmi rada, že môžem aj ja
prispieť k propagácii nášho krásneho olympijského športu priamo
na tejto základnej škole. Chceme
zvýšiť popularizáciu stolného tenisu medzi najmenšími. Myslím
si, že sa to dnes (5. decembra, poz.
red.) podarilo,“ povedala najúspešnejšia stolná tenistka Slovenska
Eva Ódorová.

Tomáš Zöld v strede
V rámci vydareného predpoluds titulom Majster Slovenska
nia odovzdal zástupca Slovenského stolnotenisového zväzu Oliver
Kovács riaditeľke základnej školy Jane Kamenskej (foto) súťažný
„Hoci majstrovstvá boli tento rok
stolnotenisový stôl, ktorého súčasťou sú tréningové loptičky, sieťka slabšie obsadené, ja som mal v úvoa viacero rakiet pre začiatočníkov. dzovkách šťastie, pretože v skupine som mal až šiestich boxerov.
V prvom zápase som dostal boxera
Dušana Kandráča, s ktorým som
text a foto: Ján Šnúrik
zápasil naposledy, keď som si po
tvrdom údere zranil palec. Preto
som nemohol vycestovať na majstrovstvá Európskej únie, takže do
tohto stretnutia som nastúpil s veľTuristický oddiel KST TJ Javor Lučenec pozýva turistov na 25. ročník
kým nasadením,“ povedal Tomáš
„Prechodu k prameňu Ipľa“ dňa 19.1.2019 (sobota).
boxujúci vo farbách nitrianskeho Stavbára.
Trasa prechodu (lyže, peši): Lom nad Rimavicou – Čierťaž (1102
Plány na rýchle ukončenie duelu
m.n.m) – prameň Ipľa – Sedlo Prašivá – Bykovo (1110) – Lyžiarske
sa mu ale najprv nedarilo naplniť.
stredisko Látky-Prašivá. Dĺžka trasy je 15 km.
Vedúci prechodu: Leo Gregor – 0905 857983

Pozvánka na prechod k prameňu Ipľa

NAJBLIŽŠIE

Odchod autobusa do Lomu nad Rimavicou:
• z Námestia republiky o7:30
• z Lučenca, Rúbanisko 2 (Kazačok) o 7:40, ďalej cez Halič,
Gregorovu Viesku, Podrečany, Lovinobaňu a Mýtnu.
Návrat do Lučenca z Látok-Prašivá (Lyž. stredisko) je o 15:30.
Informácie a záväzné prihlášky do 14.1.2019:
Jozef Dorniak – 0907 161575, e-mail: jozef.dorniak@gmail.com
Turistické podujatie sa uskutočňuje za každého počasia, každý
sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. S finančnou dotáciou
mesta Lučenec.
text: Jozef Dorniak, predseda TJ JAVOR Lučenec

TURISTICKÉ PODUJATIA

19.1.2019: Prechod k prameňu
Ipľa (peši/bežky), KST Javor Lučenec - p. Gregor
16.2.2019: 41. Zimný výstup
na Striebornú (peši/bežky), KST
Lampáš/OÚ Cinobaňa - p. Jarábek
23.3.2019: Jarný kľúč - Otvorenie turistickej sezóny, KST Sokol Halič - p. Jonáš
23.3.2019: Otvorenie turistickej sezóny v Koháryho doline,
KST Javor Lučenec - p. Dorniak

Po dlhšej nútenej prestávke bol
strnulý, za čo si od trénera vyslúžil kritiku. Koučove slová padli na
úrodnú pôdu. Zöld sa v ďalších
kolách rozbehol a postúpil do semifinále proti Patrikovi Patákovi.
„Viac ako víťazstvo som si cenil
to, že až z Írska ma prišiel podporiť môj otec. Dalo mi to veľmi veľa
síl do semifinále, ktoré som vyhral
a postúpil do finále. Bol som plný
energie a skúseného súpera Petra Tokoša som sa nezľakol. Prvé
kolo som začal tradične tréningovým tempom a sledovaním súpera.
V ďalších dvoch kolách som súpera dostal do počítania. Celý zápas
som si užíval,“ priznal čerstvý majster Slovenska. „Na ceste do šatne
som ostal šokovaný. Hlásateľ povedal moje meno a vyhlásil ma za
najtechnickejšieho boxera turnaja.
Titul šampióna si vážim, ale ocenenie za najtechnickejšieho boxera som získal ako jediný spomedzi
všetkých účastníkov majstrovstiev,“
doplnil boxer, ktorý úspechom
na slovenských majstrovstvách
uzavrel sezónu.
text a foto: internet
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a potom vybojoval v obidvoch pretekoch víťazstvá.
„Štart do prvých pretekov mi trochu nevyšiel a stratil som niekoľko
pozícií. V pretekoch som ich však
znova získal naspäť a vyhral som.
V druhých pretekoch som si dal na
štarte lepší pozor a vedúcu pozíciu
som udržal počas celých pretekov,“
opisuje úspešný víkend Gabo Vipribližuje záverečný pretekársky ví- kor, ktorý získal nielen prvenstvo
kend slovenskej kartingovej sezóny v poslednom podujatí slovenskej
2018 šéf tímu Gabriel Vikor starší. kartingovej sezóny (SKP) v Dlhej,
Svojich fanúšikov a partnerov, ale zároveň tým potvrdil celkové
ktorí prišli povzbudiť tím do Trna- prvenstvo v absolútnom poradí.
Peknú sezónu má však za sevy, potešil vynikajúcim výkonom
bou
aj iba desaťročný Matej Vikor.
najmä starší zo súrodencov Gabo
Pre
toho
bolo hlavným cieľom zísVikor (17 r.), štartujúci v triede
kať
tento
rok čo najviac skúsenosROTAX MAX (124,8 ccm). Najprv
tí
a
odjazdiť
čo najviac kilometrov.
v sobotu zajazdil najlepší čas v kvaV
Dlhej
ukázal,
že sa vie rýchlo
lifikácii, čo znamenalo aj najlepšiu
učiť
a
v
štartovom
poli sa nestratil.
pozíciu na štarte prvých pretekov,

Vikor víťazom
záverečného podujatia
Finálový podnik slovenského kartingového pohára vyšiel mladému
V.R. – KART TEAMu z Lučenca na
výbornú. Gabriel Vikor nenašiel na
trati premožiteľa a potvrdil absolútne celkové prvenstvo v konečnom poradí triedy ROTAX MAX.
„Do Dlhej pri Trnave sme pricestovali podľa plánu o deň skôr, aby
sme stihli testovacie jazdy a pripravili
motokáry na sobotňajšie podujatie,“

Sovičky a lienky na korčuliach

Lučeneckí bočisti
zvíťazili tretíkrát

Korčuľovanie je všestranný a pohybovali sa v inom prostredí bez
Na dvoch ihriskách Boccia klubu
šport, ktorý vyžaduje koordiná- strachu a zábran. Profesionálnym Lučenec a krytom bocciadrome
ciu, silu, obratnosť, flexibilitu, vy- prístupom organizované „tréningy“ v Lučenci sa uskutočnil VIII. ročník
trvalosť a pre tieto vlastnosti patrí pod dohľadom trénerov J. Vrabca, Stredoeurópskeho pohára družstiev
k najvhodnejším druhom telesných J. Škantára, D. Macoszeka deťom o Pohár mesta Lučenec v boccii.
cvičení pre deti. Vďaka spolupráci MŠ umožnili nadobudnúť sebavedomie Žiaľ, tento rok podujatiu neprialo
Ul. partizánska 273/19, zriaďovateľa na ľade, zvládli základné i zložitejšie počasie a o to bolo ťažšie obhájiť pre
mesto Lučenec, SAD Lučenec, korčuliarske prvky, pri hrách sa BK Lučenec prvenstvá z rokov 2016,
SPOOL Lučenec a HC Lučenec, ZŠ zbavili strachu z ľadu a zlepšovali 2017. Domáce družstvo napriek
M. R. Štefánika Lučenec mali deti svoje korčuliarske schopnosti. Všetky tomu zabojovalo a tretíkrát v rade
zo sovičkovej a lienkovej triedy (42 fázy tréningov absolvovali s deťmi aj zvíťazilo, čo sa v doterajšej histórii
detí) pravidelne každý štvrtok od učiteľky za stáleho zdravotníckeho ešte nepodarilo žiadnemu inému
októbra do novembra 2018 (8-krát) dozoru. Na záverečnom tréningu družstvu.
možnosť tráviť zimnú pohybovú všetky deti predviedli svoje
ZÁPAS O 1. MIESTO
aktivitu na ľade. Cieľom aktivity schopnosti na ľade. Odmenou im
Boccia klub Lučenec - BK Paks
bolo, aby škôlkari hravou formou bola zlatá medaila s diplomom.
(Maďarsko)
2:0
zvládli základy korčuľovania, vedeli
BK
LC:
Ivan
Stieranka, Ondrej
si udržať rovnováhu na ľade, cvičili
text: E. Kubíková,
Garaj,
Tomáš
Štolc (čerstvý
a ovládali kĺzavý pohyb na korčuliach,
rodič zo sovičkovej triedy
juniorský vicemajster Európy).
dodržiavali dohodnuté pravidlá

V triede ROTAX MICRO MAX vybojoval v kvalifikácii ôsme miesto
a po napínavom priebehu prvých
pretekov (v úvode stratil niekoľko
pozícií) si túto priečku vybojoval aj
v cieli. V druhých pretekoch dokázal
vyťažiť z chýb svojich súperov a nakoniec sa radoval z piateho miesta.
V celkovom poradí víkendu v Dlhej
mu tak patrila siedma priečka, ktorá stačila na upevnenie si piateho
miesta v konečnom poradí sezóny
v jeho triede.
„Sezóna bola dlhá a náročná.
Chlapci však ukázali, že majú potenciál a doviezli pekné výsledky.
Všetci z toho máme veľkú radosť.
Samozrejme, že to by nebolo možné bez podpory našich partnerov
a podporovateľov, ktorým sa chceme aj týmto veľmi pekne poďakovať.
Víťazstvá nás povzbudili. Veríme, že
aj v nasledujúcej sezóne sa nám podarí rovnako úspešne reprezentovať
Lučenec a slovenský motokárový
šport. Ešte raz ďakujeme a prosím,
držte nám aj naďalej palce,“ dodal
Gabriel Vikor starší.
text a foto: Ľuboš Kašický

ZÁPAS O 3. MIESTO
Výber EÚ - TGB Warszawa
(Poľsko) 0:2
Týmto by sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí nám vyšli v ústrety
a pomohli nám či už fyzicky, tak aj
materiálne a finančne, pretože bez
nich by sa tento krásny, už tradičný
turnaj nemohol uskutočniť. Naša
vďaka patrí mestu Lučenec, SPOOL
a.s. Lučenec, Mestské informačné
centrum Lučenec, Pekáreň
Penam Lučenec, Mecom Group
Lučenec, TSV Papier Lučenec,
Pizzéria Zbrojnica Halič, Ranker
a veľa ďalším ľuďom, ktorí nám
každoročne pomáhajú udržať
toto krásne priateľské podujatie
zaradené v kalendári Európskej
a svetovej federácii boccie.
text a foto: Ivan Stieranka

11. januára 2019
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Martin Slíž - juniorský majster
pod vedením trénera Štefana PerSlovenska 2018 gera
už štvrtýkrát dosiahol naj-

Martin Slíž, odchovanec Pelikán MC Lučenec, klubu súťažného rybolovu, sa stal v roku 2018
juniorským majstrom Slovenska
v love rýb udicou - plávaná. Vo
svojej 8-ročnej súťažnej kariére

vyššie ocenenie, a to jedenkrát
v kategórii do 15 rokov, jedenkrát
v kategórii do 18 rokov a dvakrát
v kategórii do 20 rokov.
Toho času študent druhého ročníka Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského štyrikrát reprezentoval Slovenskú republiku a mesto
Lučenec na majstrovstvách sveta,
kde sa vo svojej kategórii umiestnil raz vo svetovej desiatke a raz
vo svetovej dvadsiatke. K 21. narodeninám mu želáme veľa osobných, študijných a športových
úspechov. Poďakovanie patrí rodičom a sponzorom Pelikánu MC
Lučenec.
text a foto: Štefan Perger

ZÁPASY CHLAPČENSKO- DIEVČENSKEJ FLORBALOVEJ LIGY
SZŠ - CVČ Magnet 3:6, góly:
Najlepší strelci: 55 gólov UhriTamášová, Kajtorová, Oravcová - nová (SOŠ pg), 36 Danyi (CVČ
Danyi 3, Stančíková, Bella, Dzúr. Magnet ), 37 Bella (CVČ Magnet
Štatistika brankárov: Brinzová ), 16 Šulajterová (SOŠ pg ), 15 Ud76% - Švéda 83,33%.
vardyová (SOŠ Pg).
SOŠ Pg - MIX 11:15, góly: UdvarFanúšikov pozývame na pondeldyová 3, Uhrinová 7, Zöld (vlastný) kové zápasy od 15:00 do 17:00 do
- Zöld 4, Ridzoň 7, Ľupták 2, Bub- telocvične na Strednú priemyselnú
la 2. Štatistika brankárov: Baťko- školu stavebnú Oskara Winklera
vá 41,66% - Skýpala 45%.
v Lučenci. Florbalovú ligu v LuSZŠ - CVČ Magnet 2:15, góly: čenci finančne podporujú: primáTamášová 2 - Danyi 6, Bella 5, Dzúr torka Alexandra Pivková, mesto
4. Štatistika brankárov: Brinzová Lučenec, Superpek, Redox, Lu48,18% - Švéda 90,47%.
stroj, Parapetrol, Poľovníctvo
SOŠ pg - MIX 13:7, góly: Valoc- Hubert, Autokomplex, Autoškoková 6, Udvardyová4, Šulajtero- la Gonda a Sonne Crystal.
vá 2, Berkiová - Bubla 2, Adamove
text: Majo Olšiak
4, Karásek. Štatistika brankárov:
foto: Ján Benčo
Baťková 50% - Grekčo 34,64%.
TABUĽKA PO 10. KOLE
1. CVČ Magnet 10 8 2 0

80:36 

24

2. SOŠ Pg

9720

97:41 

21

3. SZŠ

10 3 7 0

27:77 

9

4. MIX

10 1 9 0

35:84 

3

Na fotke SOŠ pg sú zľava:
brankárka Lenka Baťková,
kapitánka Sabína Udvardyová,
Ivka Ikriová, Drahomíra Valocková -Lipianska, Deniska Uhrinová,
Nikoleta Šulajterová,
Klaudia Berkiová.

Na tréningu s Mikulášom
Ešte pred veľkým turnajom v Maďarsku v utorok 4. decembra do nášho klubu HC Lučenec zavítal Mikuláš aj s čertom. Prišiel sa pozrieť
na tréning predprípravky a rozdával balíčky plné sladkostí. Deti ich
však nedostali len tak zadarmo, ale
museli si ich zaslúžiť a úspešne premeniť samostatný nájazd na bránku, v ktorej stál ich starší kamarát
z klubu. Tí najmenší museli predviesť, čo sa naučili pri tréningoch
a Mikulášovi ukázať svoje umenie,
prvé krôčiky na korčuliach. Deti sa
tešili a užili si tento tréning.
HOKEJISTI LUČENCA NA
NAJVÄČŠOM DETSKOM
TURNAJI V STREDNEJ EURÓPE
Potom sa Mikuláš presunul do
Maďarska, kde nás čakal počas
víkendu od 14. do 16. decembra
2018 na hokejovom turnaji XII.
Santa Claus Cup v Dunaújvárosi.
Turnaj niesol označenie AAA, čo
znamená kvalitu a obsadenie veľmi silnými mužstvami, asi na najväčšom detskom turnaji v strednej
Európe. V tomto termíne sa konal
turnaj pre ročníky narodenia 2010
a mladšie a medzi nimi nechýbalo
ani mužstvo HC Lučenec. Na turnaj pre túto kategóriu zavítalo 16
mužstiev z troch krajín: Česka (HC
Frýdek Místek, HC Letci Letňany,
HC Býci Karviná), Slovenska (HC
Košice, Slovan Bratislava, Slovakia Talents, HC Lučenec, HC 05
Banská Bystrica, Hoba Bratislava,
MHK Dubnica, HK Nové Zámky)
a Maďarska (Vasas Budapest, Dunaújvárosi Acélbikák, IFJ. Ocskay
Gábor JA, UTE Budapest, KMH
Budapest).
Mužstvá boli rozdelené do štyroch štvorčlenných skupín, kde
hral každý s každým 2x15 minút.

Nás čakali súperi v skupine: Slovakia Talents, Dunaújvárosi Acélbikák, HC Frýdek Místek.
Naši po skupinových fázach bojovali v druhej skupine, kde sa umiestnili v dolnej časti tabuľky. Boli to
ťažké zápasy s dobre pripravenými veľkými mužstvami, kde sa hral
rýchly, fyzicky náročný hokej. My
sme získavali skúsenosti, učili sa
a snažili sa to súperom čo najviac
sťažiť alebo aj vyhrať. Ale hlavne
deti sa bavili hokejom, užívali si hru
na ľade aj mimo neho, kde utužovali tím rôznymi hrami, spoznávali
nových kamarátov aj medzi inými
tímami. Mimo štadióna si maličkí
spestrili čas guľovačkou s čerstvo
napadnutým snehom a „odniesol“ si
to aj náš tréner, do ktorého sa chalani s nadšením a jasotom pustili.
Poradie: 1. Vasas Budapest, 2. HK
Nové Zámky, 3. HC Frýdek Místek,
4. Slovakia Talents
Za HC Lučenec nastúpili: Adam
Iványi - Lukáš Juraštík, Pravko
Barcaj, Teo Boroš, Michal Vojtek,
Kamil Szuma, Tomáš Talán, Erik
Malatinec, Marko Vrábeľ, Martin
Bubelíny. Tréner: Róbert Imrovič
Počas vyhodnotenia spestrili
odovzdávanie cien bubeníci, ktorí
rozprúdili zábavu svojimi bubnami
medzi deťmi aj obecenstvom. Turnaj bol skvele organizovaný a na vysokej úrovni, čo sa týkalo obsadenia, organizácie, aj atmosféry, za
čo patrí veľká vďaka organizátorovi Vladovi Babicovi a jeho tímu
z domáceho klubu Dunaújvárosi
Acélbikák. Ďalej ďakujeme aj našim malým hokejistom za nasadenie
a bojovnosť. Odniesli sme si plno
skúseností a zážitkov. Čaká nás
ešte veľa práce a dúfam, že o rok
sa uvidíme opäť.
text a foto: Stanislav Vojtek
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Slovenská basketbalová liga

Varta Futsal liga
13. KOLO, 21.12.2019

29.12.2018

19. KOLO 9.1.2019
LUČENEC - INTER BRATISLAVA 57:89
(12:21, 16:28, 20:15, 9:25)
BKM: Shelton 17, Agusi 14/2, Jacobs 13/3,
Pipíška 4, Griffin 3 (Vranjes 4, Jackuliak 2,
Grenda, Sarna a Vukovič 0).
Inter: Kinney 15/2, Smith 14/4, Barač 10/2,
Baťka po 10, Skinner 9/1 (Mrviš 16/1, Abrhám 8, Fusek 4, Kozlík 3/1, Kuffa a Páleník 0).
TH: 17/14 - 10/8. Fauly: 14 - 19. Trojky:
5 - 11. Rozhodovali: Zubák, Karniš, Čurilla.
POVEDALI PO ZÁPASE:
Tibor Jány (tréner, BKM Lučenec):
„V porovnaní s Interom máme oveľa menej
skúseností, čo sa aj ukázalo. Veľmi dobre sme
hrali v úvodoch prvej a tretej štvrtiny, ale súper
sa rýchlo spamätal. Príchodom Tomáša Mrviša sa naša snaha a útočná aktivita zasekla. Bol
to práve on, ktorý dokázal nájsť kľúč k tomu,
aby Inter skóroval. Pokúšali sme sa zmeniť obranný systém, párkrát nám to vyšlo, ale mali
sme netaktické chyby, ktoré nás dokázali dostať do strát. Náš súper sa dostal postupne do
pohody, hlavne premieňaním príležitostí za tri
body. Následne bola naša situácia na palubovke neriešiteľná.“
Ethan Jacobs (hráč, BKM Lučenec):
„Úvod zápasu sme mali výborný, no postupne
sa prejavila kvalita nášho súpera. Ak by sme
chceli vyhrať, museli by sme mať lepšie prihrávky, lepšie zakončovanie, lepšiu obranu, lepší
útok. Inak sa nad Interom nedá vyhrať. Podarilo sa mi zabodovať, spoluhráči ma hľadali, no
osobný úspech nezvíťazí nad kolektívom. Prehrali sme a som smutný.“
5.1.2019
LEVICE - LUČENEC 98:64
(23:26, 30:11, 21:13, 24:14)
BKM: Shelton 17, Agusi 14/3, Jacobs 11/2,
Jackuliak 9/2, Griffin 7 (Pipíška 6/2, Grenda,
Sarna, Vranjes a Vukovič 0).

LUČENEC - KOMÁRNO 76:86
(15:28, 22:19, 13:17, 26:22)
BKM: Agusi 18/3 a Shelton 18, Jacobs 11/1,
Griffin 8, Jackuliak 8/2 (Pipíška 7, Vranjes 6,
Vukovič a Sarna 0).
19.12.2018
SVIT - LUČENEC 91:85
(21:22, 29:20, 14:21, 27:22)
BKM: Agusi 26/7, Shelton 26, Griffin 13, Jacobs 11/1, Jackuliak 3/1 (Pipíška, Sarna a Vranjes po 2, Vukovič 0).
TABUĽKA
1. Inter Bratislava
2. Levice
3. Svit 		
4. Žilina 		
5. Prievidza
6. Komárno
7. Spiš. N/Ves
8. Handlová
9. Lučenec

18 15 3
19 14 5
19 14 5
19 11 8
18 9 9
19 8 11
18 7 11
19 5 14
19 1 18

1527:1177 
1605:1422 
1579:1481 
1546:1506 
1383:1336 
1500:1560 
1482:1592 
1381:1587 
1320:1662 

33
33
33
30
27
27
25
24
20

BUDÚCI PROGRAM
12.1.2019 o 18:00: Prievidza - Lučenec
19.1.2019 o 18:00: Lučenec - Spišská Nová Ves
BODOVÁ ŠTATISTIKA PO 19 KOLÁCH
340/0 - Duke Shelton 19
229/2 - Johnny Griffin jr. 19
181/16 - Ethan Jacobs 19
178/31 - Ike Agusi 16
158/29 - Tihomir Vranjes 19
70/13 - Branislav Pipíška 16
47/8 - Simeon Jackuliak 13
38/6 - Marko Vukovič 13
24/4 - Patrik Sarna 14
0/0 - Marko Grenda 3
0/0 - Štefan Suja 0
0/0 - Tomáš Mederi 0
POZNÁMKA:
Body spolu, trojky, priezvisko, počet zápasov.

Príde Grznár na hosťovanie do Lučenca?
V rámci Slovenskej basketbalovej ligy prišlo k zaujímavej dohode, aktuálny líder tabuľky BK
Inter Bratislava posiela na hosťovanie do posledného BKM Lučenec 27-ročného rozohrávača
Richarda Grznára (foto). Pred aktuálnou sezónou to všetko vyzeralo na úspešný a plnohodnotný
návrat, na Interi mal dostať oveľa väčšiu dôveru a minutáž, lenže prišlo nešťastné zranenie palca,

LEVICE - LUČENEC 2:4 (2:2)
MIMEL: Oberman, Mikuš, Klema - Fehérvári, Greško, Gustavo, Sobral, Luciano, Kulich, Kočiš, Brunovský, Mészáros, Keszi. Góly:
Suljič, Rakica - Greško, Sobral, Fehérvári 2,
R: Behančín, Botka. Rozhodovali: Behančín,
Botka. Divákov: 300.
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Do Levíc sme nevycestovali v kompletnej zostave, ale s jasným cieľom vyhrať. Vypracovali
sme si množstvo príležitostí, ktoré sme trestuhodne zahadzovali. Súper sa zameral na dobrú
defenzívu, z čoho potom vyrážal do rýchleho
protiútoku. Cieľ - víťazstvo - sa nám podaril splniť, aj keď sme sa dosť vytrápili. Chcem
poďakovať za korektný zápas hráčom z Levíc
a za slušné povzbudzovanie fanúšikom. Veľké ďakujem patrí všetkým našim fanúšikom,
ktorí nás prišli podporiť do Levíc. Na záver by
som chcel zaželať všetkým našim hráčom, realizačnému tímu, našim fantastickým fanúšikom a takisto sponzorom šťastný Nový rok
plný zdravia, šťastia a pohody".
TABUĽKA
1. Mimel Lučenec 12 11 0 1
2. Pinerola BA 1994 11 10 0 1
3. Wild Boys BA 10 6 1 3
4. Makro Žilina
11 5 4 2
5. Banská Bystrica 12 4 2 6
6. Trnava
12 3 1 8
7. Levice 		
11 3 1 7
8. MŠK Žilina
11 1 4 6
9. Barabéri BA
10 0 1 9

85:26 
68:20 
36:21
58:45 
57:71 
35:58 
23:49 
34:57 
18:67 

33
30
19
19
14
10
10
7
1

BUDÚCI PROGRAM
11.1.2019 o 20:00:
Wild Boys Bratislava - Mimel Lučenec
18.1.2019 o 19:00:
Mimel Lučenec - Makroteam Žilina
stranu pripravil: Ján Šnúrik

pre ktoré mu zatiaľ v aktuálnom nohu, ale stále mám bolesti. S maročníku svieti v kolónke odohra- nažérom sme sa preto dohodli, že
sa formálne spraví hosťovanie do
ných minút nula.
„Hosťovanie som už diskutoval Lučenca. Momentálne je situácia
s trénerom a manažérom od no- taká, že mám stále bolesti. Nie som
vembra. Bolo jasné, že keď sa vrá- schopný aktuálne profesionálnej
tim, tak rozohrať sa na Interi by záťaže. Kedy a či to bude možné,
bolo veľmi ťažké. Vedel som, že to je otázne,“ ozrejmil Grznár akpôjdem hrať niekde inde, no ča- tuálnu situáciu.
kali sme, ako sa vyvinie situácia,
keď mi dajú dole dlahu. Pred viazdroj: www.basketliga.sk
nočnými sviatkami som začal refoto: Vladimír Dorňák
habilitovať a postupne zaťažovať

11. januára 2019
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Harmonogram zberu biologicky rozložiteľných
odpadov z 240 litrových nádob na BIO
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VÝVOZNÉ DNI ODPADU

utorok

štvrtok

piatok

V roku 2019 bude realizovaný vývoz odpadu od rodinných domov v nasledovných
termínoch: Zmesový komunálny odpad bude
vyvážaný každý týždeň.
Triedené zložky papier, plast, kovy, tetrapaky, sklo budú vyvážané každý posledný vývozný deň v mesiaci.
Biologicky rozložiteľný odpad bude vyvážaný v zmysle harmonogramu, ktorý je uverejnený vyššie.
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
z nádob na BIO odpad, ktoré sú umiestnené v uzamykateľných kontajnerových stanovištiach, bude realizovaný v utorky v zmysle harmonogramu z 240 litrových zberných
nádob na BIO.

V JEDNOTLIVÝCH ULICIACH:
UTORKY
Ulice: 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.

ŠTVRTKY

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

PIATKY

Ulice: A. E. Timku, A. Kmeťa, A. S. Puškina, Arm.
Gen. L. Svobodu, Alexandra Wágnera, B. S. Timravy, D.
Maróthyho, Dr. Herza, Dr. Vodu, Erenburgova, Františka Gyurkovitsa, Hany Ponickej, I. P. Pavlova, J. Francisciho, J. A. Komenského, J. G. Tajovského, J. Husa, J.
Jesenského, J. M. Hurbana, J. Smreka, J. Vargu, J. Wolkra, kpt. Nálepku, Ľ. Podjavorinskej, Malá, Mieru, Mikušovská, Mládežnícka, L. Mocsáryho, P. J. Šafárika, P.
Tótha, Partizánska, Pekárenská, Poľná, Slepá, Slovenskej republiky rád, Sokolská, Svätoplukova, Špitálska,
Tehelná, Zory Jesenskej, Zvolenská cesta.
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PROGRAM:

Gustav Brom
Big Band featuring
Ivana Regešová
Dance Attack
Temperament
Cimbal Orchestra

moderátor:
Michal Hudák
katering:
Pivovar a tančiareň Franz

cena vstupenky:
Sála |prízemie|: 60 eur
Balkón |1. posch.|: 50 eur

Viac info:
+421 | 917 392 087
www.lucenec.sk

Okresný úrad Lučenec
Oblastný výbor SZPB v Lučenci

Vás pozývajú

Spomienkové oslavy oslobodenia mesta Lučenec

pri pamätníku padlých na Ul. J. Kármána

13:OO

predpredaj vstupeniek:
na MsÚ č. dverí 147

14.1.2019

adresa:
Adyho 69/7
984 01
Lučenec

26.1.2019 18:30

Reprezentačný
ples mesta
Lučenec

La Gioia

