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Sloboda bola vykúpená
krvou nevinných
„Nuž postojme pri pamätníkoch, varovné slová kážme,
nekričme na slávu, skôr po rokoch si úprimne a spolu povedzme,
akí sme dedičia ich obetí a hrdinského skonu.“

NENECHAJTE
SI UJSŤ

1817, z toho 93 bolo úplne zničených. Po krvavých pouličných bojoch vojaci sovietskej a rumunskej
armády s pomocou slovenských
a maďarských vojakov porazili
spoločného nepriateľa - nemecký – mesto informuje
fašizmus. Vo večerných hodinách
Mestské
14. januára 1945 sa Lučenec stal
zastupiteľstvo
opäť slobodným mestom. NepriEÚ okienko
pusťme, aby sa história zopakovala. Pamätajme, že sloboda bola
vykúpená krvou nevinných. Ne- – pozvánky
zabudnime na osloboditeľov, hájBurzy
me záujmy demokracie a mieru,“
Karneval na ľade
povedala v príhovore primátorka Alexandra Pivková.
Hot Serenaders

V deň 74. výročia oslobodenia REZEDA. Pozvanie prijal zástupmesta Lučenec sme položili vence ca Veľvyslanectva Ruskej federáa kytice kvetov k pamätníku pad- cie v SR podplukovník Alexej Klilých. Citlivo vyberajúc slová ucti- mov. Ďakujeme všetkým vám, ktorí
li sme si padlých za našu slobodu. ste nezabudli a pripomenuli si výSpomienkových osláv sa v pon- znamný deň v histórii Lučenca.
delok 14. januára 2019 zúčastnila
“Naša sloboda bola vykúpená
primátorka mesta Alexandra Pivková, viceprimátor Pavol Baculík, najcennejším, krvou. Oslobodzoposlanci mestského zastupiteľ- vacie boje si vyžiadali svoje obete.
stva, zamestnanci mesta, pred- V bojoch o Lučenec padlo viac ako
nosta okresného úradu Branislav 400 sovietskych vojakov, mnoho
Hámorník, predseda Oblastného ďalších bolo zranených. Z radov
Kluby zdravia
V závere spomienkového aktu
výboru Slovenského zväzu proti- rumunskej armády po ich boku
fašistických bojovníkov v Lučen- zahynulo asi 150 vojakov, no stra- odznela večierka v podaní truba– oznamy
ci Jozef Cerovský a ďalší odbojári, ty na životoch boli zaznamenané ča posádkovej hudby. Položením
Podporte projekt
žiaci a pedagógovia škôl, kultúrne i na strane nemeckých a maďar- vencov pri Pamätníku rumuninštitúcie, politické strany a hnu- ských vojakov. V pouličných bojoch ských vojakov a pri Pamätníku
Kino Apollo
tia. Mnohí spoluobčania pravidel- padlo i veľa civilistov, uvádza sa sovietskych vojakov v mestskom
Kalendár zberu odpadu
ne osobnou účasťou prispievajú viac ako 120 mŕtvych z radov Lu- parku sme zavŕšili spomienkok dôstojným oslavám. Slová vďa- čenčanov. Ustupujúce nepriateľské vé oslavy.
– šport
ky prináležia aj zástupcom Ar- vojsko za sebou zanechávalo spúšť
Basketbal
mády SR, deťom a učiteľom ZŠ - vyhodili do vzduchu budovu potext: Renáta Libiaková Peržeľová
Vajanského v Lučenci za kultúr- šty, podpálili parný mlyn, z 2000
foto: Monika Nagyová
Futsal
ny program a členom spevokolu budov v meste bolo poškodených
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Vyberáme z mestského zastupiteľstva
Dňa 15. januára sa uskutočnilo 2. zasadnutie Mestského zastuPREDSTAVUJEME ZÁSTUPpiteľstva v Lučenci. Keďže ide o nové volebné obdobie, na stretnuCOV MESTA V OBCHODNÝCH
tí zvolili nové komisie a zástupcov mesta do jednotlivých orgánov.
Schvaľovaním prešli aj pripravené projekty, ktoré budú v budúc- SPOLOČNOSTIACH
nosti realizované v našom meste. Hlavným bodom bolo určenie členov stálych komisií mestského zastupiteľstva. Do deviatich komiOkrem komisií schválili aj zásií zvolili predsedov, poslancov - členov a občanov mesta.
stupcov mesta do obchodných
spoločností s majetkovou účasťou
KOMISIA FINANCIÍ, EKONOKOMISIA ŠKOLSTVA,
mesta Lučenec. Jedná sa o štyri
MIKY A MAJETKU MESTA
VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE
spoločnosti, do ktorých bola zvolePredsedníčka: Elena Uličná,
Predseda: Pavol Baculík, ná dozorná rada i predstavenstvo:
poslanci - členovia: Peter Grenda, poslanci - členovia: Branislav
Michal Kováč, Pavol Križo, obča- Hrdlička, Michal Kováč, Jozef
nia: Helena Ambróšová, Vladimír Oravec, občania: Jana DudášoHalaj, Miroslav Miadok, Kvetosla- vá, Jana Kamenská, Petra Móze• SPOOL, a. s., tvorí - predstava Dedinská.
rová, Tomáš Demecs.
venstvo:
Róbert Móric - predseda,
KOMISIA ŠPORTU, KULTÚRY
KOMISIA ŽIVOTNÉHO
Zaher Mahmoud - podpredseda,
A TRETIEHO SEKTORA
PROSTREDIA, VÝSTAVBY,
Rudolf Slivka, Andrea MoravPredseda: Juraj Pelč, poslanÚZEMNÉHO PLÁNU
číková, Tomáš Šurik. Dozorná
ci - členovia: Tomáš Šurik, Lucia
A VEREJNÉHO PORIADKU
rada: Pavol Križo, Ivan Siláči,
Lásková, Rudolf Slivka, občania:
Predseda: Jozef Kramec, poslan- Jozef Kamenský, Iveta Mahmou- Peter Grenda.
ci - členovia: Ivan Siláči, Rút Ol- dová, Michal Novodomský, Katašiaková, Anna Václavíková, obča- rína Damjanová.
nia: Norbert Uhrík, Peter Brunčák,
KOMISIA SOCIÁLNA,
Lukáš Miadok, Ján Miadok.
ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ
KOMISIA DOPRAVY
Predseda: Zaher Mahmoud,
A ÚDRŽBY MIESTNYCH
poslanci - členovia: Peter Gren• Mestské lesy Lučenec, s. r. o.,
KOMUNIKÁCIÍ
da, Andrea Moravčíková, Jozef má dozornú radu s nasledujúciPredseda: Branislav Hámorník, Oravec, občania: Anna Králiko- mi členmi: Jozef Kramec, Pavol
poslanci - členovia: Anna Václa- vá, Eva Vasilová, Július Höffer, Baculík, Juraj Pelč.
víková, Pavol Križo, Ivan Siláči, Jana Haláková.
občania: Ladislav Bánsky, Miroslav Matúška, Vladimír Marko, Martin Kašina.
KOMISIA REG. ROZVOJA,
MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV,
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE,
CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA, OBCHODU A INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Predsedníčka: Eva Balážová,
poslanci - členovia: Tomáš Šurik,
Roman Konečný, Renáta Endrödyová, občania: Radovan Škantár, Radovan Konečný, Peter Mlynarčík, Zoltán Ďurčík.

Juraj Pelč
zložil sľub
poslanca

DELEGOVANIE ZÁSTUPCOV

MESTA DO RADY ŠKÔL
Delegovaní zástupcovia mesta sú členmi rady škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec. Zástupcovia
plnia úlohu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti
škôl a školských zariadení.
Podľa záujmu a dohody poslancov sú nasledovné rozdelenia:
• MŠ, Rúbanisko I 2870/16: Ivan
Siláči, Roman Konečný, Ivana
Jasenková Olšágová.
• MŠ, Rúbanisko II 2872/39: Eva
Balážová, Michal Kováč, Ingrid
Kudláková.
• MŠ, Ul. Dr. Herza 375/5: Branislav
Hámorník, Zaher Mahmoud, Alena Galádová.
• MŠ, Ul. partizánska 273/19: Zaher Mahmoud, Branislav Hrdlička, Monika Fízeľová.
• MŠ, Štvrť M. R. Štefánika 407/12:
Jozef Kramec, Anna Václavíková,
Katarína Matejková.
• ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka 355/19:
Pavol Križo, Elena Uličná, Ingrid
Kudláková.
• ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, J. Kármána 25/5: Eva Balážová, Renáta
Endrődyová, Branislav Hrdlička,
Ivana Jasenková Olšágová.
KOMISIA NA OCHRANU
• ZŠ, Ul. Vajanského 2844/47: Rút
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI
Olšiaková, Zaher Mahmoud, AnVÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIOdrea Moravčíková, Ivana Jasenková Olšágová.
NÁROV MESTA LUČENEC
•
ZŠ,
Haličská cesta 1493/7: JoPredseda: Branislav Hrdlička,
• Dozornú radu Mestskej tržnice
zef Oravec, Branislav Hámorník,
poslanci - členovia: Branislav Lučenec, s. r. o., tvoria členovia:
Hámorník, Pavol Križo, Roman Roman Konečný, Branislav Hrd- Lucia Lásková, Mária Móricová.
• ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta
Konečný, Anna Václavíková, Mi- lička, Michal Kováč.
1191/8: Juraj Pelč, Branislav Hrdchal Kováč, Juraj Pelč.
lička, Andrea Moravčíková, KataKOMISIA NA VYHODNOTENIE
rína Matejková.
PRIPOMIENOK K NÁVRHOM
• ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH
II 3079: Rudolf Slivka, Jozef Ora• Veolia Energia Lučenec, a. s.,
vec, Roman Konečný, Renáta LiNARIADENÍ MESTA
tvorí - predstavenstvo: Rudolf
biaková Peržeľová.
Predseda: Pavol Križo, poslanci Slivka, Juraj Pelč. Dozorná rada:
- členovia: Elena Uličná, Ivan Si- Zaher Mahmoud, Eva Balážová, • CVČ, Ul. mieru 1702/39: Lucia Lásková, Jozef Kramec, Alena Galádová.
láči, Peter Grenda, Jozef Kramec. Pavol Baculík.

Na ustanovujúcom zasadnutí mestského 15. januára 2019 príležitosť si prevziať osvedzastupiteľstva dňa 7. decembra 2018 zloži- čenie o zvolení, zložiť sľub poslanca mestskélo po primátorke mesta zákonom stanovený ho zastupiteľstva, ktorý potvrdil podpisom.
sľub 20 z celkovo 21 poslancov. Tým jediným,
text: Ján Šnúrik
ktorý chýbal, bol Juraj Pelč. A tak novozvolefoto: archív Juraja Pelča
ný poslanec volebného obvodu č. 3 dostal dňa
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POZEMKY PRE SPOLOČNOSŤ POORTJES SCHVÁLENÉ
Do metropoly Novohradu, Lu„Som veľmi rada, že máme aj tačenca, mieri nový investor. Ban- kýchto menších investorov. Zamestskobystrická spoločnosť Poortjes ná 30 ľudí a ja za tým vidím rodiny,
chce v priemyselnom parku zre- to znamená nadväznosť na príjem
alizovať výstavbu výrobnej haly našich ľudí. Náš okres aj mesto sú
pre výrobu, montáž a skladova- príznačné tým, že máme i ľudí bez
nie hliníkových alebo železných vzdelania, alebo s nízkym stupňom
(kovových) brán a oplotení, ako aj vzdelania. Aj pre nich je táto ponusúvisiacej infraštruktúry pri re- ka investora vhodná,“ povedala prifoto: Radovan Vojenčák
alizácii nového zámeru v lokalite mátorka mesta Alexandra Pivková.
Priemyselná zóna Lučenec – VÝROBA KOVOVÝCH BRÁN. CelkoAko odznelo na utorkovom rová investícia by mala podľa pred- kovaní, nájomnú zmluvu by mohli
ložených materiálov na rokovanie schvaľovať už budúci mesiac, vo
predstavovať 200 tis. eur. Investor februári. Pričom podľa dôvodovej
Slovenská agentúra životného
Keďže k spolufinancovaniu replánuje vo svojom závode zamest- správy výstavba závodu by sa zaalizácie
projektového zámeru zaprostredia
vyhlásila
výzvu
v
rámci
nať 30 ľudí. Mestské zastupiteľ- čala v októbri tohto roka, ukončeoperačného
programu
kvalita
živedenia
zberu
triedeného odpadu
stvo v Lučenci schválilo na svo- nie výstavby je naplánované najvotného
prostredia.
V
rámci
tejto
(objemného
odpadu)
bolo potrebné
jom uplynulom zasadnutí zámer neskôr do marca 2020 a závod by
výzvy
môže
mesto
Lučenec
získať
schválenie
mestského
zastupiteľprenajať pozemky v k.ú. Lučenec, bol skolaudovaný do júla 2020.
95%
z
celkových
oprávnených
nástva,
poslanci
na
svojom
posledlokalita Priemyselný park o predkladov
projektu
v
podobe
nenánom
zasadnutí
schválili
predložepokladanej výmere 4400 m2, na
text: Ján Šnúrik, TASR
vratného finančného príspevku nie žiadosti o nenávratný finančný
ktorých bude môcť investor svofoto: Ilustračné
z operačného programu. Keďže na príspevok - NFP na projekt: Zaju výrobnú halu vystavať.
zber objemného odpadu v meste vedenie zberu triedeného odpaLučenec sú využívané veľkokapa- du (objemného odpadu) v meste
citné kontajnery (sú pristavova- Lučenec, ako aj spolufinancované na stanovištia 2x mesačne), na nie projektu z vlastných zdrojov
jeho zabezpečenie je nevyhnutné mesta Lučenec vo výške 5 % z celzakúpenie dvoch zberových vozi- kových oprávnených výdavkov
diel. Jedná sa o nákladné vozidlo - v sume 193800 €, t. j. 9 690 €.
valník s trojstranným sklápačom
a nákladné vozidlo s ramenovým
text: Ján Šnúrik
nosičom kontajnerov.

Spolufinancovanie zámeru
vo výške 9690 € schválené

Ekologické nákladné vozidlo
Pozvánka na
už zbiera bio odpad
recitačnú súťaž
Puškinov pamätník
Primátorka mesta Alexandra
Pivková vyhlasuje súťaž v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku Puškinov pamätník.
VÝBER Z PODMIENOK
ÚČASTI SÚŤAŽE
1. Súťaž sa koná v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku pre
žiakov základných škôl.
2. Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu
prednesu s uvedením autora.
3. Víťazi mestských kôl sa zúčastnia celoslovenského kola, ktoré
sa uskutoční v Lučenci v predpokladom termíne 14.5.2019.

Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé
mestá na adresu Mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec,
resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.
sk do 20.4.2019.
Spoločnosť MEPOS, s.r.o., dňa
15.1.2019 spustila do prevádzky
POZNÁMKA
Propozície súťaže v plnom zne- moderné, ekologické nákladné
ní a prihlášku nájdete na stránke vozidlo špeciálne - značky FAUN
EXPOTEC (foto) z objemom rotačwww.lucenec.sk.
nej nadstavby 16 m3, dovybavené
BIO vaničkou na zachytávanie tetext: Renáta Libiaková-Peržeľová
kutého odpadu určeného na zber
BRO - biologicky rozložiteľného

odpadu, nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku
z operačného programu kvalita
životného prostredia pod názvom
projektu „Zavedenie systému
zberu BRO z rodinných domov
v meste Lučenec".
text a foto: Ján Šnúrik
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OKIENKO EÚ
RUMUNSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ:
1. JANUÁR – 30. JÚN 2019

POZVÁNKA NA MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční
25.1.2019 (piatok) o 15:00 v budove historickej
Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.

Priority rumunského predsedníctva sa riadia týmto mottom: súdržnosť, spoločná euNAVRHOVANÝ PROGRAM:
rópska hodnota, pod ktorou sa rozumie jed1.
Otvorenie - schválenie programu
nota, rovnaké zaobchádzanie a zbližovanie.
2.
Schválenie overovateľov zápisnice a zostaProgram predsedníctva sa sústreďuje na
vovateľov uznesenia
štyri hlavné priority: Európa konvergen3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
cie, bezpečnejšia Európa, Európa ako silný
mesta Lučenec č. xx/2019, ktorým sa mení
globálny aktér a Európa spoločných hodnôt.
20 ROKOV EURA
Príloha č. 1 k VZN č. 12/2017 o určení výšky
Predsedníctvo tiež na Deň Európy zorgadotácie na mzdy a prevádzku škôl a školPred dvadsiatimi rokmi, 1. januára 1999,
nizuje samit v meste Sibiu, ktorým sa usmerských zariadení zriadených na území mes11 krajín EÚ stanovilo pevné menové kurzy,
ní diskusia o budúcnosti Európy. Rumunsko
ta Lučenec a pôsobiacich v meste Lučenec
prijalo spoločnú menovú politiku pod vedebude zastávať rotujúce predsedníctvo Rady
4.
Správa
o kontrolnej činnosti hlavného konním Európskej centrálnej banky a uviedlo na
po prvýkrát.
trolóra
za predchádzajúce obdobie
svetové finančné trhy novú spoločnú menu:
5.
Stanovisko
hlavného kontrolóra k návreuro. O tri roky neskôr boli uvedené do obeBližšie info na: https://www.romania2019.eu/
hu
rozpočtu
hu eurobankovky a euromince.
6. Návrh programového rozpočtu mesta LuDISCOVEREU: POUKAZY NA
čenec na roky 2019, 2020, 2021
Dnes je euro menou 19 krajín EÚ, viac ako
7.
Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu
CESTOVANIE PO EÚ ZÍSKALO
340 miliónov občanov EÚ a druhou najdôlea úver zo ŠFRB na nákup 37 bytových jedĎALŠÍCH 14 500 MLADÝCH ĽUDÍ
žitejšou menou na svete. Eurobankovky a eunotiek na Ulici J. Fándlyho č. 3, Lučenec
romince sú hmatateľnou, každodennou pri8. Návrhy a podnety poslancov
Z takmer 80 000 prihlášok bolo vybra- pomienkou slobody, pohodlia a príležitostí, 9. Interpelácie poslancov
ných vyše 14 536 osemnásťročných uchádza- ktoré umožňuje Európska únia.
Záver
čov, ktorí získavajú cestovné poukazy Discotext: Alexandra Pivková, primátorka mesta
verEU. Zo Slovenska sa o cestovné poukazy
Viac info najdete: #EUROat20 a https://
uchádzalo 979 uchádzačov, šťastie sa usmia- europa.eu/euroat20/sk
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA
lo na 160 z nich.
Zdroj: ZEK v SR
LUČENEC HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV
Vďaka týmto poukazom môžu vybraní osemnásťroční Európania objavovať krásy EuróAk si fyzicky zdatný/á, ochotný/á učiť sa
nové
veci, nezištne pomáhať ľuďom, ktorí to
py, a to buď sami alebo v maximálne päťčlenKontakt:
potrebujú,
si ochotný/á obetovať časť svojho
ných skupinách. Cesta môže trvať najviac 30
Europe Direct Lučenec, Radnica,
Ul.
Dr.
Herza
140/1,
984
01
Lučenec
voľného
času
a tvoj vek je od 18 do 60 rokov,
dní v období od 15. apríla do 31. októbra 2019.
tel./fax: 047/43 31 513
pošli
prihlášku
na nižšie uvedenú poštovú
Cestovať budú prevažne vlakom, pričom vo
e-mail: europedirect@lucenec.sk
adresu:
Dobrovoľný
hasičský zbor mesta
výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj
web: www.edlucenec.eu.
Lučenec,
Novohradská
č. 1, 984 01 Lučeiné spôsoby dopravy.
nec. milan.chamula@lucenec.sk

Budete mať životné jubileum?
Neváhajte a prijmite naše pozvanie
Vážení spoluobčania, mesto Lučenec, Zbor
pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci
pozýva všetkých, ktorí sa v mesiacoch január a február 2019 dožívajú životných jubileí
75, 80, 85, 90 a viac rokov do radnice mesta.
Prijmite prosím pozvanie na slávnostné prijatie jubilantov, ktoré sa uskutoční
23. februára 2019 o 13:00, do priestorov
Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza č. 1.
V prípade, že máte záujem o prijatie v priestoroch radnice, oznámte nám to prosím do 18.
februára 2019 na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Ul. novohradská č. 1, 984 01 Lučenec.

Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ Renáta Libiaková Peržeľová, kancelária číslo dverí
147, číslo tel. 047/43 072 32, mobil: 0905 614
782, e-mail renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk. Tešíme sa na stretnutie s vami.
text: Alexandra Pivková, primátorka mesta
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MESTO LUČENEC, zastúpené Alexandrou
Pivkovou, primátorkou mesta, so sídlom:
Ulica novohradská č. 1, 984 01, Lučenec

MESTO LUČENEC, zastúpené Alexandrou
Pivkovou, primátorkou mesta, so sídlom:
Ulica novohradská č. 1, 984 01, Lučenec

vyhlasuje
výber uchádzača na pracovnú pozíciu

vyhlasuje
výber uchádzača na pracovnú pozíciu

„REFERENT PRE INVESTIČNÚ VÝSTAVBU“

Nová
materská škola

„PROJEKTOVÝ MANAŽÉR“

Miesto výkonu práce: Mesto - Mestský úrad
Lučenec, oddelenie stavebného poriadku,
investícií a stratégie
Druh prac. pomeru: hlavný pracovný pomer

Miesto výkonu práce: Mesto - Mestský úrad
Lučenec, oddelenie stavebného poriadku,
investícií a stratégie
Druh prac. pomeru: hlavný pracovný pomer

Nástupný plat od: 731 € (s možnosťou priznia osobného príplatku)

Nástupný plat od: 723,50 € (s možnosťou
priznia osobného príplatku)

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu
„Referent pre investičnú výstavbu“
• Vzdelanie - USOV stavebného smeru, alebo VŠ II. stupňa stavebného smeru
• osobitný kvalifikačný predpoklad - spôsobilosť stavebný dozor - výhoda
• odborná prax - min. 3 roky v stavebníctve alebo štátna/verejná správa - odbor
stavebný

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu
„Projektový manažér“
• Vzdelanie - USV alebo VŠ II. stupňa - regionálny rozvoj, stratégia, osobitný kvalifikačný predpoklad - spôsobilosť - projektový manažér,
• písanie a implementácia projektov
• odborná prax v predkladaní žiadostí o NSP
a dotácií - požiadavka

Osobnostné predpoklady:
• zvládnutie vysokého pracovného nasadenia
• znalosť právnych predpisov v oblasti
stavebníctva
• práca s klientom, samostatnosť, zvládanie stresových situácií
• komunikatívnosť, flexibilita, dôslednosť,
presnosť
• práca s PC na pokročilej úrovni: OS Windows 7 a vyššie, MS Office 2007 a vyššie

Osobnostné predpoklady:
• zvládnutie vysokého pracovného nasadenia
• práca s klientom, samostatnosť, zvládanie
stresových situácií
• komunikatívnosť, flexibilita, dôslednosť,
presnosť
• práca s PC na pokročilej úrovni: OS Windows 7 a vyššie, MS Office 2007 a vyššie

Zoznam požadovaných dokladov
pre výberové konanie:
Zoznam požadovaných dokladov pre vý- • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesný životopis
berové konanie:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru • Overené fotokópie dokladov o vzdelaní
• Profesný životopis
a odbornej spôsobilosti
• Overené fotokópie dokladov o vzdelaní • Motivačný list
• Doklady o ďalších aktivitách - podľa vlasta odbornej spôsobilosti
• Motivačný list
ného uváženia (nie je nutné)
• Doklady o ďalších aktivitách - podľa vlast- • Súhlas na spracovanie osobných údajov
ného uváženia (nie je nutné)
• Súhlas na spracovanie osobných údajov
Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výber
Žiadosť s požadovanými dokladmi pre vý- uchádzača zašlite najneskôr do 4.2.2019 do
ber uchádzača zašlite najneskôr do 4.2.2019 12:00 na adresu: Mestský úrad Lučenec, Nodo 12:00 na adresu: Mestský úrad Lučenec, vohradská č. 1, 984 01, Lučenec, alebo osobNovohradská č. 1, 984 01, Lučenec, alebo ne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Noosobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, vohradská č. 1, Lučenec.
Novohradská č. 1, Lučenec.
Na obálku napíšte: „Neotvárať - výber
uchádzača na pracovnú pozíciu referent
investičnej výstavby“

Na obálku napíšte: „Neotvárať – výber
uchádzača na pracovnú pozíciu projektový manažér“

text: Alexandra Pivková,
primátorka mesta Lučenec

text: Alexandra Pivková,
primátorka mesta Lučenec

V súčasnosti sú v meste Lučenec nepostačujúce kapacity materských škôl s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Preto sa mesto Lučenec v októbri 2018 prihlásilo do výzvy IROP s názvom „Zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl
v Lučenci“. Na základe pozitívnej hodnotiacej správy z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR bude mesto Lučenec predkladať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na vyššie uvedený projekt v termíne do 8.5.2019. Cieľom projektu je dosiahnuť
čo najvyššiu účasť detí vo veku 4 až 5 rokov
na predprimárnom vzdelávaní v materských
školách v meste Lučenec.
Výstavba integrovanej materskej školy na
Ulici F. Lehára vyplýva z dôvodu, že súčasné
kapacity materských škôl v meste Lučenec
v súvislosti s priaznivým demografickým vývojom nepostačujú pre umiestnenie všetkých
detí, ktorých rodičia žiadajú o umiestnenie do
uvedených zariadení. Ťažiskovou funkciou objektov bude schopnosť zabezpečiť prevádzku
materskej školy pre deti predškolského veku,
vrátane zabezpečenia ich komplexného stravovania a vytvorenia priestorov pre športové aktivity na detskom ihrisku. Zámerom je
vytvoriť materskú školu s piatimi triedami po
20 detí s celkovou kapacitou 100 detí v predškolskom veku.
text: Monika Nagyová

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 kancelárie č. dverí 145 a 146 (prízemie), Mestský
úrad, Novohradská 1, Lučenec. Viac informácií získate na čísle telefónu 047/43 07 112.
text: Ján Šnúrik
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Plná prevádzka polopodzemných
kontajnerov od 28. januára 2019

Polopodzemné kontajnery
užívané v súčasnosti.
Vlani inštalovali v lokalitách Rúbanisko
III (medzi bytovými domami Rúbanisko III/1
a Rúbanisko III/2), Rúbanisko I/12, Ulica
novohradská č. 10, Ulica Adyho č. 5 prvé
polopodzemné kontajnery pre zmesový komunálny odpad, plasty, papier a sklo. Mesto
aj Mepos, s. r. o., zabezpečujúci zber a odvoz odpadu, si nové polozapustené nádoby na smeti chvália. Od stanovíšť sa už nešíri nepríjemný zápach do blízkeho okolia,
priestory už neslúžia na odkladanie odpadu
z domácností všakovakého druhu a lovenie
smetí z nádob sa stáva rizikovou aktivitou
s možnosťou úrazu.

ZMENA ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

od podnikateľských subjektov na území
mesta Lučenec od 1.1.2019
Mesto Lučenec s cieľom zvýšenia čistoty v meste oznamuje podnikateľským subjektom podnikajúcim na území mesta, že od
1. januára 2019 sa menil termín vývozu odpadu od podnikateľských subjektov - odpad
v PVC vreciach zakúpených na Mestskom
úrade Lučenec.
Vývoz vriec sa zabezpečuje v zmysle VZN
č. 02/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi vždy
prvý deň v týždni - PONDELOK.
Spoločným zodpovedným prístupom prispejeme k čistejšiemu mestu.
text: Eva Lukajová

Čo s vianočným
stromčekom?

Ak ešte rozmýšľate, čo s použitým vianočným stromčekom, tak ho môžete odviezť priamo do regionálnej kompostárne biologicky
Kontajnery pri osádzaní.
rozložiteľných odpadov. Alebo môžete stromček odovzdať v zbernom dvore na Fiľakovskej
ceste, prípadne vianočný stromček určený na
VÝHODY A PRÍNOSY
vyhodenie môžete ukladať vedľa kontajnerov
POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV:
• Lepšie využitie zberného miesta, súčasne na zber komunálneho odpadu tak, aby bol vizvýšenie estetického vzhľadu a čistoty mies- diteľný a dostupný pre pracovníkov Mepos,
Celkom je v Lučenci umiestnených 18 nás.r.o. Zber a odvoz stromčekov bude zabezta pred obytnými domami,
dob, z toho 14 kontajnerov má objem po 5000 l
pečený aj v 5. kalendárnom týždni.
•
väčšia
kapacita
zberných
nádob,
a 4 kontajnery po 3000 l (menšie slúžia na
•
vyprázdňovanie
kontajnerov
sa
realizuje
zo
zber skla). Pre predstavu, jeden polopodspodnej časti zberového vreca a tak vhadzozemný kontajner s objemom 5000 l dokáže
vací priestor ostáva čistý,
nahradiť 6 kusov 1100 l kontajnerov a 55 ku•
gravitácia núti odpad zhutňovať sa vlastsov 120 l kontajnerov. Tieto polopodzemné
nou
váhou,
zariadenia sú aplikované so smart prvkami.
•
chlad
Zeme spomaľuje rozvoj baktérií na nízObsahujú čipy, ktoré signalizujú ich preplnekej
úrovni
a redukuje s tým súvisiaci zápach,
nosť. Náklady na vybudovanie kontajnerových
•
40%
kontajnera
je viditeľného, zvyšných 60%
stanovíšť boli vo výške 29221 eur. Dodávka
je
inštalovaných
do zeme, do hĺbky 1,5 mesta,
kontajnerov stála 48847 eur, inžinierska čin•
najstarší
odpad
je na dne zakrytý najčernosť 9150 eur.
Zber vianočných stromčekov
stvejším odpadom,
• plniace veko je ľahké a jednoducho otvori- na Podjavorinskej ulici v Lučenci.
PLNÁ PREVÁDZKA ZAČNE 28. JANUÁRA
teľné a jeho súčasťou je integrovaná vzpera,
Nakoľko v tomto období bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na stavbu polopodzem- • umožňuje použiť obe ruky pri vysýpaní odpadu,
ných kontajnerových stanovíšť, nič nebráni k • predchádza zbytočnému otváraniu veka
(vetrom...).
plnému spusteniu do prevádzky vyššie uvedených stanovíšť. Staré pôvodne umiestnené
Mesto Lučenec má záujem aj v tomto roku
zberné nádoby budú odstránené a plná prevádzka začne fungovať dňom 28. januára 2019. vyhotoviť ďalšie polopodzemné a uzamykateľné kontajnerové stanovištia. Bližšie informácie budú postupne zverejňované v ďalších
Zabezpečovanie zberu
VÝVOZY KONTAJNEROV
vianočných stromčekov
Čo sa týka intervalu vývozu uvedených PK, vydaniach Mestských novín.
z mesta (Ul. novohradská).
ten bude 1-krát, resp. 2-krát týždenne pri
zmesovom komunálnom odpade a 1-krát za
text: Jarmila Fekiačová, Ján Šnúrik
text: Ján Šnúrik
2 týždne, resp. 1-krát mesačne pri separovafoto: Ján Šnúrik
foto: Ján Šnúrik a Róbert Ladoš
ných zložkách.

25. januára 2019
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Dám do prenájmu
STÁNOK NA PODNIKANIE
pri Hviezde
a na Železničnej ulici
pri Slovane v Lučenci.
0908 918 444

PREDÁM
NEHNUTEĽNOSŤ OBCHODNÝ PRIESTOR
na Železničnej ulici č. 1,
pri OTP Banke
v Lučenci. 0908 918 444

PL2019/04

PL2019/03

FOTOOBJEKTÍVOM Z MESTA LUČENEC

VÁ S
P O Z Ý VA

Valentín
v meste
Valentínske
hliadky

Študenti Strednej odbornej
školy pedagogickej v Lučenci
v uliciach mesta. Každý
pár, ktorý sa pobozká pred
Valentínskou hliadkou, bude
odmenený sladkou pozornosťou.

o 17.00 hod. kino Apollo Lučenec

p remietanie filmu

Pre dvoch vodičov osobných motorových vozidiel,
ktorí dňa 15. januára 2019 nerešpektovali na parkovisku pred
mestským úradom vodorovné dopravné značenie sa deň nezačal
dobre. Za stieračom si našli "pozdrav" od príslušníkov mestskej polície!
text a foto: Ján Šnúrik

Realizácia opráv kritických
výtlkov na cestách v meste
studenou asfaltovou zmesou
(Ul. budovateľov).

Zabezpečovanie zimnej údržby
v meste (Ul. maloveská).

Pena dní

Drama / Fantasy / Komedie, FR/B, 2013, 131 min
Vstup voľný.

Partnerom podujatia je Stredná odborná
škola pedagogická v Lučenci

14.2.2019

od 10.00 do 13.00 hod.

www.lucenec.sk
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December v materskej škole Vianočná besiedka v AMBRE
December je pre mnohých mesiacom, kedy nevieme, čo skôr. Náhlime sa za všetkým, chceme, aby bolo všetko dokonalé, aby nám
nič nechýbalo, aby sme mali všetkého dostatok, aby pod stromčekom nebol ani milimeter miesta a každý priestor bol vyplnený
niečím… Snažíme sa o to, aby sme mali všetko a pritom zabúdame
na čaro obyčajných vecí.

Kolektív učiteliek a rodičov
z MŠ M. R. Štefánika v Lučenci
sa tešil zo spoločných chvíľ, ktoré
sú tak krásne a zároveň vzácne.
Z chvíľ, ktoré prežili spoločne
so svojimi deťmi. Predvianočný čas si spríjemnili vo vianočných tvorivých dielničkách, kde
deti so svojimi rodičmi vytvárali
krásne ozdoby na spoločný vianočný stromček, ktorý je súčasťou tradičnej Mikulášskej noci.
Deti neodchádzajú z MŠ domov,
ale v čase, keď sa slnko skryje
a mesiac sa ukáže v plnej kráse, vychádzajú na školský dvor,
kde im zima vyštípe líčka a ich
nosy sa premenia na červené nošteky sobíkov a deti sa nečakane objavia v rozprávkovej krajine zvieratiek, ktoré majú pre
ne pripravené zaujímavé úlohy
v spolupráci so Strednou odbornou školou pedagogickou v Lučenci. Po prechádzke rozprávkovou cestou ich navštívil Mikuláš,
po odchode ktorého rozčarované deti čakala diskotéka. Deti
plné emócií čakala dlho očakávaná noc v materskej škole pri
farebných svetielkach stromčeka a vianočných koledách.
Tradície príchodu Lucií neostali bez povšimnutia ani tento
rok. Lucie navštívili triedu usilovných včielok, slniečok, srdiečok aj sovičiek a vymietli z nich

Taký bol názov jedného z 590 projektov, ktorý do grantového
programu Nadácie Orange DARUJTE VIANOCE 2018 spracovali a zaslali členovia OZ PRIATELIA FS A DFS JÁNOŠÍK FIĽAKOVO, s cieľom spríjemniť sviatočné vianočné chvíle stovke seniorov,
umiestnených v zariadení LIBERTAS Lučenec - stredisko AMBRA.
Potešilo ich, že medzi 321 projektmi, z toho 74 z BBSK, bol vybratý komisiou aj ten ich.

Členovia DFS JÁNOŠÍK navštevujú sociálne zariadenie AMBRA
v Lučenci pravidelne už dlhší čas,
väčšina zamestnancov i seniorov
ich pozná a vždy sa tešia na ich
kultúrne vystúpenia. V jedno stredajšie decembrové popoludnie ich
s netrpezlivosťou opäť čakali v jedálni spolu s Jozefom Cerovským,
riaditeľom - DSS LIBERTAS, s Janou Halákovou - vedúcou strediska,
ako aj s niektorými zamestnancami
zariadenia. Deti z folklórneho súboru si nacvičili pre seniorov špeciálny vianočný program. Na sviavšetky neduhy a choroby. Via- točne prestretých stoloch v jedálni
nočné besiedky boli vyvrchole- sa nachádzali misky s vianočným
ním vianočných chvíľ, ktoré boli pečivom a medovníkmi. Suroviny
potešením pre rodičov a deti im na prípravu koláčov boli zakúpené
s hrdosťou ponúkli to, čo s lás- zo získaného finančného príspevku,
kou pripravovali s učiteľkami napiekli ich členky OZ, ako aj dobpre rodičov pre skrášlenie via- rovoľníčky, napr. študentka GBST
nočného času.
Liliana Paučová. Z ďalšej časti poskytnutých finančných prostriedkov
Svoju lásku prejavujeme svo- bol zakúpený materiál na vianočné
jim blízkym, ľuďom, ktorí robia dekorácie v priestore zariadenia, na
naše dni krajšími, ale aj bezbran- ozdoby na vianočný stromček v jeným tvorom, ktorými sú zvie- dálni a tiež na vianočné pohľadniratká. Nie však všetky majú to ce. Na výrobe ozdôb a pohľadníc
šťastie a s láskou sa o ne starajú sa podieľali všetci členovia DFS,
ich majitelia. A práve pre zvie- ich rodičia, dobrovoľníci. Každý
ratká v útulku robí aj naša MŠ klient zariadenia dostal vianočnú
zbierku pod názvom “Vianočná
granulka”. Dobroty vo forme
granuliek, konzerv a iných maškrtiek, hračiek a iných zvieratká
potešujúcich vecí sme tesne pred
Vianocami odviezli do útulku –
Regionálneho centra Slobody
zvierat v Lučenci. Deti, rodičia
a celý kolektív MŠ mali aj tento rok z vydarenej akcie naozaj
dobrý pocit. Aj touto cestou ďakujeme rodičom, Erike Ráczovej a žiakom strednej odbornej
školy pedagogickej za pomoc pri
spomínaných akciách našej maAj vďaka podpore mesta Lučeterskej školy.
nec, ktoré od mája 2018 podporuje činnosť Denného stacionára
Jánošík, Ul. P. Rádayho v Lučenci
text a foto: Kolektív MŠ
a predaja vlastnoručne vyrobenej
Štvrť M. R. Štefánika
dekorácie na vianočných trhoch

pohľadnicu, aby mal spomienku
na túto veselú akciu. A tým, čo sa
na slávnostnej besiedke nemohli
zo zdravotných dôvodov zúčastniť, personál odniesol vianočnú
pohľadnicu aj vianočné pečivo do
izieb. Všetci prítomní obdarili folkloristov za ich vystúpenie vďačným potleskom. Členovia DFS mali
dobrý pocit, že obyvateľom sociálneho zariadenia spríjemnili predvianočné chvíle.
A za to všetko je potrebné poďakovať tým, čo projekt vo svojom
voľnom čase pripravili, podieľali
sa na jeho realizácii, na fotodokumentácii, ale najmä Nadácii Orange za finančnú podporu.
text: Miroslava Podhorová

sa mohli tesne pred koncom starého roka stretnúť pri vianočnej
kapustnici klienti zariadenia spoločne s ich rodinnými príslušníkmi.
text a foto: Ján Šnúrik

25. januára 2019
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• Predám 3-izbový byt s garážou, záhradou, hospodárskou budovou
v Buzitke. Vysporiadané! 0905
511 625
PO/03
• Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915 809 222
PO/102
• Dám do prenájmu garáž, Ulica
kvetná. 0905 758 069
PO/08

KURZY ANGLIČTINY
PRE VŠETKÝCH

PODPORTE PROJEKT DETSKÉ IHRISKO ŽIHADIELKO V MESTE LUČENEC

Žihadielko je tu zas a znova!

Ste pripravení?
Hlasovať za naše mesto môžete od pondelka 14.
januára 2019. Viac informácií získate na stránke: https://zihadielko.lidl.sk
Na tejto stránke bude prebiehať aj samotné
hlasovanie. Stačí len kliknúť, prihlásiť sa prostredníctvom mobilného telefónneho čísla a dať
hlas „nášmu“ Žihadielku.
Podporte mesto Lučenec a hlasujte za projekt
„LIDL ihrisko ŽIHADIELKO“ v Lučenci. Hlasujte a pomôžte spoločne s nami získať detské ihrisko pre naše deti.

ZÁŽITKOVÁ, PROGRESÍVNA
A TVORIVÁ ANGLIČTINA
uskutoční výročná členská schôAkreditovaná medzinárodná ja- dza LPRe SR - MP Lučenec. Vyzyková škola s exkluzívnym zastú- zývame všetkých členov, ktorí sa
pením v SR otvára od januára a feb- schôdze zúčastnia, aby si priniesli
ruára 2019 nové kurzy angličtiny so sebou členské preukazy a 5 € na
pre všetky vedomostné úrovne, zaplatenie členského na rok 2019.
deti, mládež, dospelých a firmy,
Program schôdze: zhodnotenie
príprava na maturity a štátnice B2/ činnosti za rok 2018 a schvaľovaC2 a skúšky TOEFL. Po ukončení nie predložených dokumentov na
získajú absolventi Európsky certi- rok 2019. Pripravené je občerstvefikát - všeobecná angličtina a Bu- nie, tombola a živá hudba. Poplatok
siness English platný v EÚ a USA. za občerstvenie je 5 €/člen. ŽiadaTesty, certifikáty a učebný mate- me členov, ktorí sa mienia zúčastriál - zdarma. Učíte sa na hodine niť VČS, aby sa nahlasovali na mob.
(70% vedomostí), efektívne metódy tel. č. 0907 878 518 - Viktor Kvak.
výučby. Lektorka s praxou 34 ro- Očakávame vašu aktívnu účasť.
kov vo výučbe angličtiny (garantPOZVÁNKA DO MEZŐKÖVESDU
ka jazykového vzdelávania v SR).
Zväz postihnutých civilizačnými
NOVINKA: DETSKÁ ANGLICchorobami v SR, základná organiKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti
zácia VP-K16 Lučenec organizuje
od 5 rokov!
zájazd do maďarského kúpeľného
Info a prihlášky: Dr. Katarína
mesta Mezőkövesd (Zsóry) dňa 9.
Tóthová, PhD., tel.: 0907 825 372,
februára 2019 s odchodom o 7:00
levelaj@gmail.com, www.levelaj.
spred budovy Mestského úradu
sk, FB: Katarína Liščáková Tóthov Lučenci. Odchod späť do Lučenca
vá, LEVEL jazyková škola. PO/131
bude o 17:00. Viac informácií získate
ZÁJAZD DO TISZAÚJVÁROSU
u Márie Kuttnerovej 0908 918 624
Oznamujeme všetkým záujem- alebo u Júliusa Vargu 0948 009 654.
com o kúpanie v termálnej vode,
MOKRÉ PLSTENIE
že dňa 23. februára 2019 orgaBBSK - Novohradské osvetonizujeme zájazd do maďarského vé stredisko v Lučenci vás pozýva
termálneho kúpaliska - Tiszaúj- dňa 23. februára 2019 (sobota) na
város. Odchod autobusu za 9 eur tvorivú dielňu mokrého plstenia.
je 23. februára 2019 o 7:00 spred Vytvoríte si plstenú brošňu pod veMestského úradu, Novohradská dením skúsenej lektorky Andrey
č. 1, v Lučenci. Prihlásiť sa môže- Malinovskej. Dielňa bude prebiete telefonicky: Andrea Krivánsky hať v čase od 9:00 do 12:00, v diel0908 525 840 alebo Brigita Mihal- ni ľudových remesiel a súčasných
čáková 047/43 25 889.
PO/07
technik DIELNIČKA, v Novohrad-

TVORIVÉ DIELNE
BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizuje štvrtý ročník výtvarných tvorivých dielní v termíne od 4. do 8.
marca 2019. Dielne budú prebiehať v čase od 9:00 do 12:00 v dielni ľudových remesiel a súčasných
techník DIELNIČKA, Ul. J. Kármána č. 2 v Lučenci. Dielne sú určené
pre deti a mládež od 8 do 15 rokov.
Ak máte chuť tvorivo stráviť prázdniny, príďte medzi nás. Vytvoríte si
šatku technikou voskovej batiky, vyskúšate si prácu s drôtom, plsťou
a fimo hmotou. Za celý týždeň sa
vyberá poplatok (v cene je materiál). Deti si svoje práce odnesú domov. Prihlasovanie a bližšie informácie: vytvarnedielnicky@gmail.
com, 0907 503 478.

Kluby Zdravia
POZÝVAJÚ AJ V LUČENCI
Milí Lučenčania, chcete žiť
zdravšie, naučiť sa aj zdravé recepty, počuť odborníkov v oblasti
zdravia a výživy? Sú tu Kluby Zdravia, ktoré ponúkajú každé 2 týždne
prednášky, ochutnávky a varenie.
Najbližšie témy sú nasledovné:
31.1. – To naj pre IMUNITNÝ systém (Jaromír Novota – vedúci
Život a Zdravie, o.z.)
14.2. – „UMAMI“ 5. chuť na jazyku
(varenie s Barborkou a Števkou)
28.2. – IDEÁLNA Pôda (R. Lagaňa)
14.3. – Müsli tyčinka doma a rýchlo (príprava pochúťky s Maťou
a Alenkou)
28.3. – „HIPOREHABILITÁCIA“ – liečba koňmi (Martina
Friedrichová)

POLÍCIA HĽADÁ VLASTNÍKOV
• Obvodné oddelenie PolicajnéTo znamená ŠTVRTKY (2 týžho zboru v Lučenci vyhlasuje verejný opis nájdenej veci - Mobil- dňový interval), vždy o 17:00 na
ný telefón zn. Huawei P9 Lite ZŠ Haličská cesta č. 7, Lučenec.
čierno-bielej farby, ktorý dopoDoteraz ste mohli počuť predsiaľ neznáma osoba stratila dňa
15. decembra 2018 na Námestí nášky Romana Uhrína, ktorý vedie
centrum Eden v Českej republike.
republiky v Lučenci.
• Obvodné oddelenie Policajného Nenechajte si ujsť túto skvelú prízboru v Lučenci vyhlasuje verejný ležitosť. Zlepšiť svoje zdravie svoopis nájdenej veci - Mobilný tele- jím prístupom vo výbere potravín,
fón zn. iPhone 6 plus striebornej spôsobe prípravy jedla, pohybu
farby, ktorý doposiaľ neznáma oso- a ďalších významných faktorov.
ba stratila dňa 18. decembra 2018
Kontakt: 0944 438 586.
na Ulici mieru v Lučenci.
Stretnutia organizujú dobrovoľZároveň útvar policajného zboru
vyzýva vlastníkov uvedených mo- níci zo Život a zdravie, o.z.
skom osvetovom stredisku, Ul. J. bilných telefónov, aby sa čo v najVÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
www.zivotazdravie.sk
Liga proti reumatizmu SR - Kármána č. 2, Lučenec. Za popla- kratšom čase prihlásili na ObvodVstup je voľný.
miestna pobočka Lučenec ozna- tok je materiál, lektorné, občerstve- nom oddelení Policajného zboru
muje všetkým členom miestnej po- nie. Bližšie informácie a prihlaso- v Lučenci, Ulica Begova č. 27.
text: Marek Kaba
bočky, že sa 25. januára 2019 od vanie: vytvarnedielnicky@gmail.
text: OOPZ Lučenec
15:00 v reštaurácii NOVOHRAD com, 0907 503478.

10 | kino Apollo / inzercia
31.1.2019 
www.kultura.lucenec.sk
„Digitalizáciu kina Apollo v Lučenci
finančne podporil Audiovizuálny fond“
Zmena programu vyhradená !!!
Pozor na zmenu začiatkov
predstavení !!! Možnosť predpredaja
vstupeniek !!!
Pokladňa kina Apollo otvorená:
Streda až piatok 16:00 do 19.15 hod.!

25.1.2019 

17:00

PIVNICA
SR/RUS/ČR – 2017 - 114 min.
- 2D - dráma - originálna
verzia - uvádza Itafilm
Dlhoročné manželstvo Milana a
Táne je v troskách, spája ich už
len jediná dcéra Lenka. Keď sa
však šestnásťročná tínedžerka
nevráti domov z párty, ich život
sa obráti naruby.



15

5€

25.1.2019 
30.1.2019 

19:00
19:00

TRHLINA
SR - 2018 - 111 min. - 2D triler - originálna verzia uvádza Continental film
Nezamestnaný absolvent Igor
objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera
Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v
pohorí Tribeč, a keď sa po vyše
dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné
popáleniny a zranenia.



5€

31.1.2019 

17:00

FK: McQueen
(MCQUEEN)

Jeho život pripomínal rozprávku a horor zároveň. Obyčajný
chlapec z robotníckej rodiny sa
vďaka svojmu talentu vypracoval do čela módnych značiek
Givenchy alebo Gucci.



PROJEKT 100: JACK
STAVIA DOM (The House
That Jack Built)
DEN - 2018 - 155 min. - 2D
- dráma - české titulky uvádza ASFK
Ponurý, ale zároveň groteskne
humorný film nás zavedie do
USA 70. rokov. Pre sériového
vraha Jacka je každé zabitie
umeleckým dielom.



18

1.2.2019 
6.2.2019 

4€

4€
17:00
19:00

FK: VÁBENIE VÝŠOK
SR - 2017 - 100 min. 2D – dokumentárny originálna verzia - uvádza
ASFK
Himaláje - najvyššie hory našej
planéty. Pre niekoho len čísla
v štatistike a miesto na mape.
Pre iných náročné výzvy.



12

1.2.2019 

4€
19:00

FK: MC QUEEN
(MCQUEEN)
GB - 2018 - 111 min. – 2D dokumentárny - české
titulky - uvádza ASFK
Jeho život pripomínal rozprávku a horor zároveň. Obyčajný
chlapec z robotníckej rodiny sa
vďaka svojmu talentu vypracoval do čela módnych značiek
Givenchy alebo Gucci.



15

6.2.2019 

GB - 2018 - 111 min. - 2D dokumentárny
české
titulky - uvádza ASFK

19:00

4€
17:00

FK: PRÍBEH LESA
(LES SAISONS)
FRA - 2015 - 97 min. - DCP
- dokumentárny film uvádza ASFK
Po úchvatných dokumentoch
Putovanie vtákov a Oceány
prichádza dvojica Jacques
Perrin a Jacques Cluzaud s
Príbehom lesa.


NEZABUDNITE NÁS SLEDOVAŤ
NA FACEBOOKU - KINO APOLLO3D.
TEŠÍME SA NA VÁS V KINE APOLLO.

4€

POZVÁNKA DO KINA APOLLO

SPOMIENKA

• V januárovom programe sa
môžete ešte tešiť na film Trhlina
(30.1.). Filmový klub prinesie dokument o módnom návrhárovi
MC Queenovi (31.1.). Projekt 100
a kontroverzný Jack stavia dom
(31.1.) dráma o sériovom vrahovi
a jeho ceste do pekla.
• Február sa bude niesť v téme
dokumentov. Mc Queen a Vábenie výšok (1.2.). Pre drobcov „Príbeh lesa“. Premiérovo uvedieme
oceňované filmy Striedava starostlivosť a Beutiful boy. 8.2. dokument Válek, ktorý ste vybrali v
online hlasovaní.
• Vo vestibule kina Apollo je stále
nástenka, ktorá čaká na vaše podnety. Aké kino chceme v meste?
A nezabudnite nás sledovať na
Facebooku – Kino Apollo3D. Tešíme sa na vás v kine Apollo.
text: Diana Lajzová

7.2.2019 
8.2.2019 

17:00
17:00

FK: STRIEDAVÁ
STAROSTLIVOSŤ
(JUSQU´A la GARDE)
FRA - 2017 - 93 min. - 2D
- dráma - české titulky uvádza ASFK
Snímka ukazuje, že domáce
násilie nie je jednoduché, že to
nie je niečo, čo príde a odíde.
Musíte byť stále v strehu.


15

7.2.2019 

4€

„Lúčim sa s Vami, drahí moji.
Ruky stisk Vám už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily. Lúčim
sa s každým, kto ma mal rád. Rada
som žila, rada som Vás všetkých
mala, no Pán Boh si ma povolal.
Nikto nevie, čo je bolesť a žiaľ, len
ten, komu Pán Boh k sebe niekoho z blízkych k sebe vzal. Kto žije
v mysliach svojich drahých, neumrie, mŕtvy je len ten, kto je zabudnutý. Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme,
to je naša útecha.“
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí spolu s nami na
poslednú cestu odprevadili a tichou spomienkou si uctili pamiatku mojej drahej mamičky, starkej
a prastarkej EDITKY ORLAIOVEJ
z Lučenca, ktorá nás nečakane
opustila 16. 12. 2018 vo veku 85
rokov. Ďakujeme aj pani ev. farárke Márii Hroboňovej za dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. S úctou a láskou smútiaca dcéra Editka Fridrichová
s celou rodinou.

19:00

FK: BEAUTIFUL BOY
(BEUTIFUL BOY)
USA - 120 min. - 2D - dráma české titulky - uvádza ASFK
Osemnásťročný Nic má na prvý
pohľad všetko – skvelú rodinu,
krásu, talent a práve ho prijali
na univerzitu. Napriek tomu
je v jeho živote trhlina, ktorú
vypĺňa drogami.


15

8.2.2019 

4€
19:00

ODPOČÍVAJ V POKOJI.

PO 09

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na rozlúčke s
ANNOU
ČEMANOVOU,

FK: VÁLEK

ktorá nás opustila dňa 5. januára
2019
vo veku nedožitých 88 rokov
SR – 2018 – 131 min. – 2D – dosvojho
života. Ďakujeme za prekumentárny – originálna
verzia- uvádza ASFK
javenú sústrasť a kvetinové dary.
„Navždy ostaneš v našich srdciach“



12

4€

Synovia s rodinami.

PO/06
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25. januára 2019
www.lucenec.sk

Okresné kolo Olympiády
v anglickom jazyku
na obchodnej akadémii

Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku

Dejiskom 29. ročníka okresného kola
Olympiády v anglickom jazyku bola 16. januára 2019 Obchodná akadémia v Lučenci.
V jednotlivých kategóriách súťažilo 12 žiakov.
VÝSLEDKY OAJ
Kategória 2A (foto): 1. miesto Adrián Novodomský - Súkromné gymnázium Lučenec,
2. Karolína Kováčová - Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 3. Vladimír Kička - Obchodná
akadémia Lučenec.
Kategória 2B: 1. miesto Filip Nedbal - Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 2. Ester Maráková - Súkromné gymnázium Lučenec, 3.
Kristína Grosshappelová - Obchodná akadémia Lučenec.
Kategória 2D: 1. miesto Adrián Hirka - SPŠ
stavebná O. Winklera Lučenec, 2. Karolína Albertová - SOŠ pedagogická Lučenec, 3. Dávid
Kováč - Stredná zdravotnícka škola Lučenec.

Súkromná základná škola s materskou ško- Vnímavá škola - s metódou storytelingu tzv.
lou DSA Námestie Kubínyiho 42/6 v Lučenci, Živej knižnice. Bolo to osobné stretnutie s hlaje otvorená žiakom prekonávajúcim prekáž- vou nášho štátu Andrejom Kiskom v Preziky v našej spoločnosti. Snažíme sa byť pros- dentskom paláci, kde sme boli prítomní ako
tredím, ktoré formuje postoje žiakov, rozvíja jeden z laureátov ocenenia Vnímavá škola
ich kritické myslenie a vedie ich k vnímavosti a Vnímavá firma. Prezident vyzdvihol snahu
voči spolužiakom i učiteľom. Naša škola sta- pomôcť znevýhodneným ľuďom a povedal, že
via na inkluzívnom vzdelávaní a vedie žiakov do spoločnosti je potrebné vrátiť kultúrnosť,
nielen k vedeckým poučkám , ale snaží sa po- slušnosť a úctu k druhým.
môcť im poradiť si aj s nástrahami života. Dňa
17. januára 2019 sa nám dostalo morálneho
text a foto: Lenka Dymová
ocenenia za mesiace tvorivej práce v projekte

Szabóov grafický Lučenec

Víťazstvo je naše

TIRÁŽ

Primátorka mesta Alexandra Pivková vyhlasuje 22. ročník celoslovenskej a 15.ročník medzinárodnejvýtvarnejsúťaže Szabóov grafický Lučenec. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ,
ZUŠ, SŠ a VŠ a dospelí, jednotlivci a kolektívy.
Všetci žiaci preukázali kvalitné vedomosti Vítané sú všetky grafické techniky (linorez, lia dôstojne reprezentovali nielen samých seba, noryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod.) ale aj jednotlivé školy. Poďakovanie patrí čle- nie kresba, perokresba, maľba!
nom odbornej poroty a tiež organizátorom
22. ročník celoslovenskej a 15. ročník medziokresného kola OAJ - učiteľkám Obchodnej národnej výtvarnej súťaže sa koná s podtitulom
akadémie Lučenec, Eve Póchovej, Kvetosla- VESMÍR. Súťažné práce formátu najviac A3
V dňoch 15. - 16.1.2019 sa vo Fiľakove ZŠ
ve Krivákovej a Miroslave Ružinskej, ktorí (maximálne tri práce z jednej kategórie) zašle Farská lúka konalo okresné kolo v basketbale
dôsledným plnením úloh, vyplývajúcich z or- škola do 5.5.2019 na adresu: Mestský úrad, žiakov a žiačok ZŠ. Súťaž sa konala za účasti
ganizačného poriadku, prispeli k úspešnému oddelenie školstva, soc.vecí, kultury a špor- lučenských základných škôl: Vajanského,
priebehu súťaže.
tu, Novohradská č. 1, 98401 Lučenec. Obálku M. R. Štefánika, L. Novomeského, Haličská
Dňa 17. januára 2019 sa uskutočnilo okresné označte heslom Grafický Lučenec.
č. 7. Hralo sa systémom každý s každým
kolo v Olympiády v nemeckom jazyku v CVČ
a našim žiakom, žiačkam sa mimoriadne darilo.
Lučenec. V kategórii 2D zvíťazil žiak ObchodBližšie informácie získate na tel. čísle: Bezkonkurenčne rozdielom triedy zvíťazili
nej akadémie Lučenec Karol Klaus, čím si za- 047/4307232. Propozície výtvarnej súťaže v pl- a postúpili do regionálneho kola, v ktorom
bezpečil postup do krajského kola. Víťazom nom znení nájdete na stránke www.lucenec.sk. sa stretnú víťazi okresov Lučenec, Veľký
srdečne blahoželáme.
Krtíš, Rimavská Sobota a Poltár. Dievčatám
text: Renáta Libiaková-Peržeľová
a chlapcom patrí pochvala za bojovnosť a veľkú
text a foto: Kvetoslava Kriváková
túžbu po víťazstve. Pevne veríme, že sa im bude
dariť naďalej aj v iných kolektívnych hrách
Vydáva mesto Lučenec Novohradská 1, 984 01 Lučenec, Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovaa športoch. Držíme im palce! Poďakovanie
nie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným
IČO: 00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564
súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za
patrí Zuzane Čemanovej a Mariánovi Krnáčovi,
Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144 Telefón: 047/430 72 34 obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené
ktorí v rámci športových krúžkov svedomito
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
škody. Uzávierka materiálov do čísla v utorok do 12.00
hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skráRedaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
pripravujú žiakov na súťaže.
Redaktor: M. Nagyová, monika.nagyova@lucenec.sk
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178

tiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné
príspevky nezverejňujeme.
Počas podujatí budú zhotovované foto/video
dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.

text a foto: ZŠ Vajanského, Lučenec
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Najúspešnejší džudisti
Katsudo klubu Lučenec.

Na 51. ročník Vianočného behu
mesta už len spomíname

Pozitívne hodnotenie výsledkov
lučeneckých džudistov

Áno, aj prostredníctvom Mestských novín vychádzame v ústrety našim čitateľom (bežcom, ich rodičom a starým rodičom) a to
tým, že v tomto vydaní máme pre vás pripravené oficiálne výsledky
51. ročníka Vianočného behu mesta Lučenec, konkrétne kategórií
chlapcov a dievčat na 3-kilometrovej trati, ako aj kategórie nordic
walking na 5-kilometrovej trati.

Rok 2018 hodnotia v Judo klube Katsudo Lučenec ako úspešný,
najmä pri pohľade na výsledky mladšieho i staršieho žiactva a dorastencov, o ktorých sme vás väčšinou informovali aj na stránkach
Mestských novín. Mládež si počas hodnoteného obdobia vybojovala až sedem titulov majstra Slovenska, štyri vicemajstrovské tituly a štyri bronzové medaily z národného šampionátu! Je to pre
nich vynikajúci úspech, ktorý klub zviditeľnil v tabuľke družstiev
na Slovensku. Takéto pozitívne hodnotenie sme si pred koncom
roka 2018 vypočuli i zo správy na klubovom záverečnom vyhodnotení najlepších džudistov. Tých vybrali podľa úspešnosti a hodnotenia v slovenskom rebríčku za rok 2018.

KATEGÓRIA DIEVČATÁ

Kriška (00:12:52).
Na 3-kilometrovej trati bežalo
71 chlapcov a dievčat.

10-12 ROKOV:
1. miesto Betka GargulákoNAJLEPŠÍM LUČENČANOM
vá, AKM Zvolen (00:09:57),
2. Eva Čuga, Slobodné KráľovMARIÁN HALAJ
stvo...(00:11:13), 3. Barbara Tóth,
Ešte sa vraciame k čoraz popuTornádo Triatlon SE, Maďarsko lárnejšiemu športu nordic walking
(00:11:17), 4. Kristína Lili Križo- (chôdza so špeciálnymi palicami,
vá, Judo klub Katsudo Lučenec podobnými lyžiarskym), ktoré(00:11:18).
ho členovia sú už po viac rokov
súčasťou
Vianočného behu mesKATEGÓRIA CHLAPCI
ta Lučenec.
10-12 ROKOV:
KATEGÓRIA ŽENY
1. Ivan Šlúch, KŠŠ Banská Štiavnica (00:10:27), 2. Jakub Kaliňák,
NW 5 KM:
Lučenec (00:10:31), 3. Ármin Tóth,
1. miesto Martina Grexová,
Tornádo Triatlon SE, Maďarsko Brezno (00:34:42), 2. Zuzana
(00:10:37). Najlepší Lučenčania Páleníková, Fiľakovo (00:36:31),
5. Jakub Faizi, Lučenec (00:12:19), 3. Hana Dobrocká, NW Lučenec
6. Oliver Svorad, MŠK Novohrad (00:37:31).
(00:12:36).
V tejto kategórii prišlo do cieľa
všetkých
33 žien.
KATEGÓRIA DIEVČATÁ
7-9 ROKOV:
1. Nóra Tóth, Tornádo Triatlon
SE, Maďarsko (00:13:12), 2. Adela Čuga, Slobodné Kráľovstvo...
(00:13:54), 3. Kassia Sibylová
(00:14:08). Najlepšie Lučenčanky 6. Kristína Pálešová (00:14:50),
7. Alica Bradová, Poľana Opatová (00:16:26).
KATEGÓRIA CHLAPCI
7-9 ROKOV:
1. Filip Kamenský, ZŠ Vajanského Lučenec (00:11:45), 2. Samir
Faizi, Lučenec (00:12:31), 3. Martin

NAJÚSPEŠNEJŠÍ DŽUDISTI
Najúspešnejšími džudistami Katsudo klubu Lučenec sa stali: Diana
Fekiačová, Dalibor Strmeň, Michal
Kilačko a Tomáš Dovičič. Následne
ocenili tých, ktorí úspešne reprezentovali klub na majstrovstvách
Slovenskej republiky. Sú nimi Michal Varšo, Adam Šlajferčík, Simon Matuška, Kristína Lili Križová, Martina Ľuptáková, Diana
Fekiačová, Andrej Meša, Tomáš
Dovičič, Filip Gaňa, Dalibor Strmeň, Bruno Majoroš, Michal Kilačko, Lukáš Dedinský, Kristian
Bari, Miroslav Fekiač, Pavlína
Ľuptáková za reprezentáciu mesta
v maďarskej Pápe, Natália Gažiová
za spoluprácu s klubom a výborný sparing a Samuel Deme, ktorý
od septembra háji farby Rimavskej Soboty.

Diana Fekiačová v strede so
svojimi trénermi. Vľavo Lucia
Balašková, vpravo Róbert Rác.

Petrovi Mlynarčíkovi - B6 Slovakia,
Branislavovi Slanému - trénerovi
CTM juh, trénerovi Lokomotívy Rimavská Sobota Ľubomírovi Antalovi,
Milošovi Gažimu, Lenke Babicovej
KATEGÓRIA MUŽI
za koučovanie na turnajoch, kronikárke Henriete Strmeňovej, redakcii
NW 5 KM:
Mestských novín a Jánovi Šnúrikovi,
1. Jozef Šoltéz, Rokycany
redakcii Novohradských novín MY
(00:34:08), 2. Jozef Fabián, NW
Novohrad, Norbertovi Kelemenovi,
Running Prievidza (00:34:21),
Romanovi Kubincovi, Kamile a KaPOĎAKOVANIE
3. Marián Halaj, NW club Luče„Touto cestou sa chceme poďakovať milke Rácovým a Lianke Oláhovej.
nec (00:34:44).
Na trati sa predstavilo 16 mužov. sponzorom klubu Milošovi Keleme- Naše poďakovanie ešte patrí rodinovi, Slovenskej autobusovej doprave čom našich športovcov: Andrejovi
POZNÁMKA
Lučenec, a.s., Stanislavovi Pisárovi, Chudému, Františkovi Gaňovi, DaVýsledky sú dostupné na
Ivete Pisárovej, Martinovi Ľuptákovi, liborovi Strmeňovi st. a v neposledwww.marathonbbtour.sk
Endogyn, s. r. o., ZŠ L. Novomeské- nom rade trénerom Lucii Balaškovej
ho Lučenec, Jane Dudášovej, mestu a Petrovi Vargovi,“ povedal vo svoLučenec, Jane Strakovej, Ivimed, s. r. jej ďakovnej reči predseda Katsudo
stranu pripravil: Ján Šnúrik
o., Jaroslavovi Tóthovi - hotel Clavis, klubu Lučenec Róbert Rác.

25. januára 2019

šport | 13

www.lucenec.sk

Varta Futsal liga
15. KOLO, 18.1.2019
MIMEL LUČENEC - ŠK MAKROTEAM
ŽILINA 5:5 (2:3)
MIMEL: Oberman, Klema, Mikuš - Greško,
Gustavo, Sobral, Luciano, Brunovský, Lucas,
Dentinho, Serbin, Petík, Ferreira, Mészáros
Góly: 8. a 20. Dentinho, 23. a 32. Ferreira, 39.
Luciano - 15. a 15. De Lima Silva, 18. Papajčík, 33. Hudek, 40. Dos Santos. Rozhodovali: Belavý, Havrila. Divákov: 750.
Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Vedel som, že tento zápas bude ťažký. Zónovo sa dnes ukázalo, že náš súper dobre bráni a bojuje o priestory. Nám to nevyhovovalo, hrali sme prvý polčas veľmi pomaly miesto
toho, aby sme behali. Druhý polčas hodnotím
veľmi zle. Dá sa povedať, že náš návrat do defenzívy bol katastrofálny. Určite budeme pracovať nielen na ofenzíve, ale taktiež aj na defenzíve, lebo tam vidím u niektorých hráčov
nedostatky. Ale pre divákov to bola ukážka
z futsalu. Oba tímy predvádzali krásne akcie.
Diváci zo zápasu museli odísť veľmi spokojní,
videli desať gólov a ešte množstvo príležitostí,
ktoré oba celky nepremenili.“

TABUĽKA
1. Mimel Lučenec
2. Pinerola BA13
3. Makr. Žilina
4. Wild Boys BA
5. Levice
6. Banská Bystrica
7. Trnava
8. MŠK Žilina
9. Barabéri BA

14 12 1 1
12 0 1
13 6 5 2
13 7 1 5
13 5 1 7
14 4 2 8
14 4 1 9
13 2 4 7
13 0 1 12

93:33 
80:24 
67:53 
45:29 
35:54 
61:81 
45:65 
38:63 
21:83 

37
36
23
22
16
14
13
10
1

BANSKÁ BYSTRICA U20 4:1 (3:0)
MIMEL: Sedláček - Keszi, Mészáros, Dobiáš, Berky, Kajtor, D. Telek, Badinka, L. Telek, Babka, Dudáš, Babiak. Góly za LC: Keszi,
Dobiáš, D. Telek, Badinka.
MIMEL LUČENEC U20 - FUTSAL
TEAM LEVICE U20 3:4 (0:2)
MIMEL: Sedláček - Keszi, Mészáros, Dobiáš, Berky, Kajtor, D. Telek, Badinka, L. Telek, Babka, Dudáš, Babiak. Góly za LC: Mészáros, Badinka, Dudáš.
TABUĽKA
1. Prešov
12 9 2 1
2. Košice
12 9 0 3
3. MŠK Žilina
12 8 1 3
4. Mimel Lučenec 12 8 0 4
5. Trnava
10 5 1 4
6. Wild Boys BA 10 4 1 5
7. Pinerola BA 1994 10 4 1 5
8. KANIANKA
10 3 0 7
9. Levice
10 3 0 7
10. Banská Bystrica 12 3 0 9
11. Makro Žilina
12 2 0 10

WILD BOYS ´02 BRATISLAVA MIMEL LUČENEC 2:3 (0:2)

Marián Berky (tréner, Mimel Lučenec):
„Moje prognózy sa potvrdili. Príčinou nášho
výkonu bola dlhšia prestávka, menej sa trénovalo, káder sa doplnil novými hráčmi. Samozrejme, z toho vyplývala nezohratosť. Pre nás
je to výhražný prst a budeme sa z toho musieť
poučiť. Chcem pochváliť výkonnostný progres
mužstva Wild Boys, výbornú aktívnu defenzívu,
vzájomné zabezpečovanie a rýchly prechod do
útoku. Takisto sa chcem poďakovať našim fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť do Bratislavy.“

Lučeneckí mladíci futsalového Mimel Lučenec si odkrútila ďalšie dve kolá v juniorskej extralige. Zverenci Mariána Berkyho
vo štvrtok (10.1.) doma v Arene hostili juniorov Banskej Bystrice a Levíc. V prvom zápase porazili Banskú Bystrici 4:1 a v tom druhom tesne podľahli Leviciam 3:4.
MIMEL LUČENEC U20 - MIBA

BUDÚCI PROGRAM
11.2.2019 o 19:30:
LION Car MIBA B. Bystrica - Mimel Lučenec.

14. KOLO, 11.1.2019

MIMEL: Oberman, Mikuš, Klema - Greško,
Gustavo, Sobral, Luciano, Kočiš, Brunovský, Lucas, Dentinho, Serbin, Petík, Ferreira.
Góly: 28. Marušinec, 29. Vaktor - 15. Ferreira, 17. Dentinho, 37. Luciano. ŽK: 23. Marušinec - 25. Gustavo, 36. Sobral , 19. Luciano.
ČK: 14. A. Zdráhal. Rozhodovali: Ježík, Molnár. Divákov: 150 divákov.

Dvadsiatka v domácej
Arene striedavo

Brazílčan Gustavo Henrique Steinwandter
bol pred zápasom so Žilinou ocenený
za najkrajšiu AKCIU mesiaca november/2018.
Cenu odovzdal prezident Slovenského
futsalového zväzu Dušan Dobšovič.

61:21 	
62:28 	
51:34 	
40:26 	
39:41 	
30:25 	
28:33 	
34:47 	
25:43 	
20:57 	
25:60 	

29
27
25
24
16
13
13
9
9
9
6

BUDÚCI PROGRAM
29.1.2019 o 10:30: Košice - Lučenec.
29.1.2019 o 11:45: Prešov - Lučenec.
text: Ján Šnúrik
zdroj: www.futbalnet.sk

FLORBAL - ZÁPASY CHLAPČENSKO - DIEVČENSKEJ LIGY
SOŠ PG - SZŠ 10:0

FLORBALOVÚ LIGU V LUČENCI
Góly: Valocková 4, Udvardyová 4, ŠtulajteFINANČNE PODPORUJÚ:
rová 2. Štatistika brankárok: Baťková (SOŠ
primátorka Alexandra Pivková, mesto Lupg) 100% - Brinzová (SZŠ) 44, 45%.
čenec, Superpek, Redox, Lustroj, Parapetrol,
Poľovníctvo Hubert, Autokomplex, AutoškoMIX - SZŠ 6:5
Góly: Adamove 4, Bubla 2 - Tamášová 2, la Gonda a Sonne Crystal.
Oravcová 2, Jakubová. Štatistika brankárov:
text: Sabina Udvardyová
Ľupták (MIX) 82, 14% - Brinzová(SZŠ) 70%.

14 | šport
„Urobili sme
neuveriteľné chyby,“

19.1.2019

Zahraničný hráč kola +
Najlepší strelec kola +
Je v ideálnej päťke kola

LUČENEC - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 90:85
(15:19, 24:25, 26:21, 25:20)
povedal tréner Jány
BKM: Shelton 31, Griffin 21/1, Agusi 17/2,
Jackuliak 9/1, Jacobs 8/1 (Skvašik 4, Pipíška
24. KOLO, 23.1.2019
V Lučenci sa v sobotu 19. januára prepisoa Vukovič 0). BK: Rocca 25/3, Presutti 15/3,
vali tohtosezónne maximá. Svojím výkonom
ŽILINA - LUČENEC 84:67
Florveus 14, Majerčák 12/2, Juríček 9/3 (Krajsa o to postaral Duke Shelton (foto). Američan
(22:17, 16:19, 21:18, 25:13)
ňák 6/2, Vraneš a Židzik po 2). TH: 24/17 sa veľkou mierou podieľal na tom, že svojmu
PP & TV RAJ: Tot 12/2, Merešš 9/1, Sta29/18. Fauly: 20 - 25. Trojky: 5 - 13. Rozhotímu pomohol zmazať z kolónky domácich vínojevič 8, Jackson a Rožánek po 4 (Dickson
dovali: Zubák, Karniš, Sirocký.
ťazstiev nulu. Pri triumfe nad Spišskou Novou
19/1, Djordjevič 18/1, Podhorský 6, Krajina
Vsou 90:85 zaznamenal 31 bodov (pri streľbe
4). BKM: Griffin 23, Shelton 22, Agusi 17/5,
Tibor Jány (tréner BKM Lučenec):
17/14 z poľa), 12 doskokov, 4 asistencie a 4 zisSkvašik 2, Jacobs 0 (Jackuliak, Pipíška a Vu„Trvalo 50 dní tvrdej roboty, aby sme konečky, čo mu vynieslo najvyššiu hodnotu užitočkovič po 1, Mátych 0). TH: 17/13 - 16/8. Faune vyhrali. V mnohých zápasoch bola situácia
nosti v sezóne 2018/2019 - 44:
ly: 19 - 19. Trojky: 5 - 5. Rozhodovali: Marpriaznivá, ale vždy sa stalo niečo, čo nám za„Odohrali sme veľmi dobrý zápas. So svojím výgala, Lamoš, Mlynarčík.
bránilo zvíťaziť. Dnes bolo toho takticky nekonom som spokojný, aj keď ku koncu som v jedTibor Jány (tréner, BKM Lučenec):
úspešného najmenej a mali sme aj najväčšiu
nom momente spravil chybu, ale podarilo sa mi
„Myslím si, že sme s domácimi
chuť po víťazstve, pretože už toho bolo veľa. Poto napraviť. Chceli sme zvíťaziť. Som veľmi rád,
držali veľmi dlho krok. Prakticky
radili sme si so silným súperom a tú psychickú
že sa to podarilo.”
bol zápas stále otvorený a vyrovnabariéru po množstve prehratých zápasoch sme
ný. Tento stav sme dokázali držať
konečne prerazili. Z úspechu sa tešíme a snáď
do piatej minúty poslednej štvrtito bude nakopnutie do ďalšej práce a úspechov.
ny. Záver domáci dokonale ovládli.
Vyslovil som prianie, že by sme ešte stále mohli
My sme urobili neuveriteľné chyby. Rýchle a ne- hrať o play-off. Nemalo by logiku, ak by sme
pripravené zakončenia spôsobili to, že súper získa- sa o to nepobili.“
val lopty po doskokoch. Najdôležitejší zvrat nastal
práve po doskokoch súpera a následných protiú12.1.2019
tokoch, ktoré dotiahli do úspešných zakončení.“
PRIEVIDZA - LUČENEC 92:66
TABUĽKA
(29:10, 20:23, 22:18, 21:15)
1. Inter Bratislava 21 17 4 1747:1384 
38
BC: Derksen 17/2, Glasgow 17/3, Jones 12/2,
2. Levice
22 15 7 1810:1642 
37
Körner 12, Johnson 10 (Jašš 17/4, Rostampour
6, Zorvan 1, Kádaši a Mokráň 0). BKM: Agu3. Svit 		
21 14 7 1731:1649 
35
si 19/5, Shelton 17, Jacobs 16/4, Griffin 8, Jac4. Prievidza
21 12 9 1620:1532 
33
kuliak 3/1 (Vukovič 3/1, Pipíška 0). TH: 22/15
5. Žilina 		
21 12 9 1713:1669 
33
15/9. Fauly: 20 - 21. Trojky: 11 - 11. Rozho- Druhá pozícia v lige s priemerom 18,4 bodu!
6. Komárno
22 9 13 1743:1805 
31
Duke vo svojom prvom profesionálnom kludovali: Šarišský, Holländer, Uhrin.
7. Spišská N/Ves 21 8 13 1756:1870 
29
be patrí nielen k lídrom tímu, ale aj celej súťa8. Handlová
21 7 14 1565:1754 
28
že. Pri pohľade na čísla je jasné, že Lučencu vyBKM LUČENEC PODPORUJÚ:
9. BKM Lučenec 22 2 20 1543:1923 
24
šiel ťah s angažovaním Sheltona (23 r./206 cm).
mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil, s.r.o., Staveb- S priemerom 18,4 bodu na zápas mu patrí po 21
BUDÚCI PROGRAM
né stroje Slovakia, s.r.o., Slovexpres autoslužby, s.r.o.,
zápasoch v lige DRUHÁ pozícia, v doskokoch
2.2.2019 o 18:00: Handlová - Lučenec.
Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia, s.r.o.,
je s priemerom 8,3 doskočených lôpt o jednu
2.3.2019 o 18:00: Lučenec - Levice.
KAM Rent, s.r.o., IKE, s.r.o., Transsilv, s.r.o., D-Nábytok,
priečku
nižšie. „Cítim, že sa ako basketbalista
SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT, s.r.o.,
DUKE SHELTON UŽ POKORIL 400 BODOV
NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi, s.r.o., BALEX Cen- zlepšujem. Čísla ma až tak nezaujímajú, skôr je
408/0 - Duke Shelton 22
trum Fiľakovo, CENTEX, s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIER- dôležitý celkový basketbalový progres. Je dobré,
284/3 - Johnny Griffin jr. 22
NEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY, s. r. o., že môžem hrať veľa minút, ale sústredím sa na
208/21 - Ethan Jacobs 22
DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pok- víťazstvá. Zatiaľ to je v tomto smere ťažké,“ pove231/42 - Ike Agusi 19
ladničné centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol. s r.o. dal samotný basketbalista. Tím trénera Tibora
71/13 - Branislav Pipíška 19
Jányho to veru nemá ľahké, želaný efekt zatiaľ
58/10 - Simeon Jackuliak 16
nepriniesli hráčske zmeny, ale ani pre obsade44/7 - Marko Vukovič 16
nie postu hlavného trénera. Prvé víťazstvo v ak22/4 - Patrik Sarna 14
tuálnej sezóne sa datuje k 7. novembru na palu6/0 - Roman Skvašik 2
bovke Handlovej. „Musíme sa sústrediť na to, aby
Premiéru absolvoval v sobotu doma proti sme boli čo najdlhšie koncentrovaní v zápasoch.
0/0 - Marko Grenda 3
Spišskej Novej Vsi, keď svojou hrou a 4 bod- Treba dbať na detaily. Musíme to chcieť, vyjsť na
0/0 - Miroslav Mátych 1
mi pomohol Lučenčanom k víťazstvu 90:85. palubovku a ísť za tým. Vieme, že táto liga je ná0/0 - Štefan Suja 0
BKM Lučenec namiesto Tihomira Vranješa ročná. Nik nám nedá víťazstvo len tak, musíme
0/0 - Tomáš Mederi 0
angažoval 22-ročného a 193 centimetrov vy- to dokázať urobiť sami,“ vyhlásil pred zápasom
POZNÁMKA:
sokého krídelníka Romana Skvašika. Bývalý so Spišskou Novou Vsou Shelton.
Body spolu, trojky, priezvisko, počet zápasov. reprezentant Slovenska do 20 rokov obliekal
text: Ján Šnúrik
dresy Svitu, Nitry, Žiliny a naposledy pôsobil
text: Ján Šnúrik, www.basketliga.sk
foto: BKM Lučenec
v nemeckom BG Eisbaeren Karlsruhe.

Víťazná premiéra
Romana Skvašika

25. januára 2019

mesto informuje | 15

www.lucenec.sk

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu
a triedených zložiek z rodinných domov
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vývoz v utorok zmes. kom. odpad

VÝVOZNÉ DNI ODPADU

vývoz vo štvrtok zmes. kom. odpad

V JEDNOTLIVÝCH ULICIACH:

vývoz v piatok zmesový kom. odpad

UTORKY

vývoz vytriedených zložiek

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.

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, Baráková, 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.

16 | pozvánky
SPOOL a.s.
LUČENEC

7:00 - 12:00

10:00

Karneval
na ľade
Dni

info a rezervácie stolov:
+421 / 915 155 747

módy

2.2.2019

hry a šantenie na ľade
s rozprávkovými maskotmi
Mini detská disko na ľade
Súťaž
o najkrajšiu
detskú masku
Súťaž
o najkrajšiu
rodinnú masku

Všetky masky sladko odmeníme.
Pre všetkých bude na zahriatie
pripravený horúci čaj.
Po skončení programu bezplatné korčuľovanie
až do 17:00. Aspoň traja členovia rodiny
podmienkou k súťaži o najkrajšiu rodinnú masku.

Zimný štadión
Lučenec
Vstup voľný!

Miro Jaroš - koncert pre deti
od 8:00
do 12:00

INzercia Mestske noviny_194x100.indd 1

Turné Ťuki Tour 3 je voľné pokračovanie turné k tretiemu albumu Pesničky pre
(ne)poslušné deti 3 obľúbeného speváka Mira Jaroša, ktorý prináša úplne novú šou,
zloženú z nových skladieb, ale aj overených hitov. Raz, dva, tri a... turné sa začína!
Dátum: 14.3.2019. Čas: 16:30. Miesto: kino Apollo. Vstupné: 10 €.
Predpredaj: Mestské informačné centrum, www.kultura.lucenec.sk
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