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OPÄŤ PRILÁKAL RODINY S DEŤMI

NENECHAJTE
SI UJSŤ

V sobotu 2. februára sa na Zimnom štadióne v Lučenci konalo tradičné podujatie Karneval
na ľade. Je to obľúbené rodinno-zábavné predpoludnie, do
ktorého sa rady zapájajú aj rodiny s deťmi.
„Zišli sme sa tu preto, aby sme
strávili pekné príjemné predpoludnie pri dobrom a zdravom pohybe
na ľade, korčuľovaním. Máme prichystaný pekný program pre všetky
masky, a to rôznych rozprávkových
maskotov, hry, súťaže, zábavu na
ľade,“ prezradil organizátor Stanislav Spišiak.
Maškarnú zábavu najviac deti
čakajú, keďže ich motivuje výhra.
„Už som tu tretíkrát. Prišiel som
na karneval, lebo som chcel dostať
cenu. Tento rok som si zvolil postavičku z Jurassic world, krotiteľa dinosaurov. Táto postava sa mi veľmi
páči, preto som ju vybral,“ povedal
jeden z účastníkov. Každoročnou
súčasťou karnevalu je vyhodnotenie najlepšej masky a najkrajšej rodinnej masky. Tohto roku cenu za
najkrajšie masky získali postavičky Sponge Bob, Jánošík a Anička,
rozprávkovo, vianočný stromček
a sovičky. Víťaznú rodinnú masku
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Vyberáme z mestského
zastupiteľstva
Dňa 25. januára 2019 sa v Radnici Lučenec uskutočnilo 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania
poslancov bol Návrh programového rozpočtu mesta Lučenec na
roky 2019, 2020, 2021. Vyberáme z vystúpenia primátorky mesta Alexandry Pivkovej.
Návrh programového rozpočtu nadväzuje na už nami realizované veľké investície a takisto na pripravenosť investičnú a stavebnú ďalších stavieb, ktoré sú v tomto rozpočte navrhované. Na investičné akcie, ktoProgramový rozpočet mesta
ré sú zadefinované nielen v roku 2019, ale hlavne v rokoch 2020 a 2021,
Lučenec
na rok 2019 je navrhnuchceme používať jednak zdroje mesta, podielové dane, rezervný fond,
tý
ako
vyrovnaný.
V navrhovaúver, ktorý máme schválený na cesty a mestskú plaváreň, zdroje ŠFRB,
ných
bežných
výdavkoch
v objegranty a ďalšie dotácie tak, ako sa nám to darilo aj v minulých rokoch.
me 19 027 933 € je zvýšenie oproti
roku 2018 o 13 % z dôvodu zabezpečovania ďalších kompetencií,
V ROKU 2018 SA NÁM
- doplnilo sa vybavenie a zariadenie
ktoré musíme plniť bez toho, aby
do materských a základných škôl
PODARILO ZREALIZOVAŤ
sme ich mali hradené zo štátnea školských jedální,
ho rozpočtu. Sú to zvýšené mzdoVIACERÉ VEĽKÉ INVESTÍCIE, AKO:
- vymenili sa okná a doplnili žalúzie
vé nároky zamestnancov v zmysna kine Apollo,
- kúpa bytového domu s ďalšími 51
le novely zákona o odmeňovaní
- vybudovala sa tribúna a dokonb.j. na Rúbanisku III, C-D,
vo verejnej správe, zabezpečenie
- obnova bytového domu na Ul. Ko- čilo multifunkčné ihrisko na ZŠ zimnej údržby miestnych komuniVajanského.
menského 24, 16 b. j.
kácií a chodníkov v zmysle novely
- rekonštrukcia ulíc Železničnej, Tozákona č. 135/1961 Zb. – cestný záTreba povedať, že dlh mesta ku
várenskej, Maloveskej, Mocsárykon, zabezpečenie nárokov škôl na
ho, Jókaiho, vnútroblokovej komu- koncu roka očakávame vo výške zvýšené výdavky po zavedení donikácie na Rúbanisku II - K, L, M, 21,10 % z celkového objemu bež- tácií na obedy „zadarmo“, rekre- rekonštrukcia chodníkov a par- ných príjmov minulého roka, čo ačné poukazy pre zamestnancov,
kovacích miest na Ulici partizán- poukazuje na zdravé hospodáre- nárast požiadaviek na opatrovaskej, Rúbanisku I/1-8, Rúbanisku nie mesta aj pri rozumnom zapo- teľskú službu, povinné zvýšenie
II, vetva C, Rúbanisku III, na Ulici jení úverových zdrojov. Popritom cien za skládkovanie odpadu, zvýsa komplexne vo zvýšenej miere
Vajanského,
šenie cien energií a následne aj to- vybudovala sa ďalšia časť in-line zabezpečovali služby pre občanov varov a služieb.
– vývoz komunálneho odpadu, stadráhy v parku,
- doplnili sa prvky a mobiliár na rostlivosť o verejnú zeleň, údržba
NAJVÝZNAMNEJŠIE INVESTIČNÉ
predradničnom námestí a pred a rekonštrukcia miestnych komuAKCIE, KTORÉ NÁS ČAKAJÚ, SÚ:
nikácií, verejné osvetlenie a ďalšie.
kinom Apollo
- obstaralo sa zberné motorové vo- výstavba novej plavárne,
Zrealizovanými investíciami sme - rekonštrukcia spoločnej úradovzidlo na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), zakúpi- zhodnotili majetok mesta o cca
ne na Námestí republiky,
li sa zberné nádoby pre občanov 3,5 mil. € (rekonštrukcie miest- - rekonštrukcia Kubínyiho námestia,
nych komunikácií, rekonštrukcia - rekonštrukcia predstaničného
a cestná váha,
- pre mestskú políciu sa rozšíril ka- budovy MŠ Kármána, kontajne- námestia,
rové stanovištia a zavedenie sys- - výstavba cyklotrás Lučenec - Hamerový systém na Ľadove,
- vybudoval sa nový náučný chod- tému BRO (biologicky rozložiteľ- lič a Lučenec - Vidiná,
ného odpadu) z rodinných domov, - rekonštrukcia a rozšírenie verejník v parku,
- nové kryté kontajnerové a polo- detské ihriská a ďalšie realizované
ného osvetlenia v meste,
podzemné stanovištia pri byto- investičné akcie). Popri zrealizovaní - kúpa ďalších nájomných bytov,
a zabezpečení všetkých uvedených - rekonštrukcia futbalového štadióvých domoch,
- vybudovali a zrevitalizovali sa det- investičných a neinvestičných akcií
na a vybudovanie ďalších tréninské ihriská na verejných priestran- očakávame vďaka priaznivému pl- gových plôch,
stvách (M. R. Štefánika, Adyho, neniu príjmov a rozumnému hos- - rekonštrukcia interiéru a exteriéVajanského, Rúbanisko), ako aj podáreniu aj v roku 2018 výsledok
ru mestskej tržnice,
hospodárenia s prebytkom a vy- - rekonštrukcia hasičskej zbrojniv areáloch materských škôl,
- pokračovalo sa v opravách budov tvorenie zdrojov na zabezpečenie
ce ako súčasť mestského múzea,
MŠ, ZŠ Novomeského – ukonče- financovania potrieb mesta v ďal- - výstavba lapidária v mestskom
šom roku vo výške cca 700 000 €. cintoríne.
ná výmena okien,

Popritom je pre mesto najvýznamnejšie riešiť otázku rekonštrukcií
ciest, chodníkov a parkovísk. Po
spoločnej dohode s poslancami sa
pripraví zoznam ulíc podľa toho,
v akom časovom horizonte a v akom
rozsahu sa budú realizovať. Ide o:
- Borhyho ulicu II. etapa,
- Ulica krátka,
- ďalšia etapa Ulice Jókaiho,
- Ulica Sládkoviča,
- Rúbanisko III chodníky vo
vnútrobloku,
- Rúbanisko I/1-8,
- Mocsáryho ulica,
- Ul. osloboditeľov,
- rekonštrukcia Zlatej uličky,
- Ulica novohradská,
- M. R. Štefánika,
- Ulica Rádayho,
- Ulica Moyzesa,
- Ulica mieru,
- Ulica B. Němcovej a kolmé ulice na ňu,
- Dr. Herza,
- Adyho,
- Jegorovova,
- Gorkého,
- Smetanovo námestie,
- Wágnera,
- Majakovského...
ĎALŠOU OBLASŤOU, KTOREJ
SA CHCEME VENOVAŤ, JE:
- budovanie ďalších prekrytých uzamykateľných smetných stanovíšť
a polopodzemných kontajnerových stanovíšť,
- revitalizácia detských ihrísk
- revitalizácia verejných priestorov vo všetkých častiach mesta –
ako napr.:
• mestská cyklotrasa,
• Tuhárske námestie,
• Fándlyho,
• pedagogická záhrada,
• športové plochy na Rúbanisku
III a L. Svobodu,
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- rovnako tak rekonštrukcie verej- PRIORITAMI MESTA AJ V ROKU
ných budov a školských areálov:
2019 NAĎALEJ ZOSTÁVAJÚ:
• rekonštrukcia Divadla B. S.
- oblasť dopravy – zlepšovanie staTimravy,
vu, kvality miestnych komunikácií,
• výmena okien a dverí na ZŠ
súvislé opravy ciest a chodníkov,
Haličská 7,
rozširovanie parkovacích miest,
• rekonštrukcia rozvodov tepla
komplexné riešenie dynamickej
na ZŠ Opatová,
a statickej dopravy v jednotlivých
• rekonštrukcia kúrenia na ZŠ
lokalitách mesta
Haličská 8,
• rekonštrukcia MŠ Partizánska, - komplexné riešenie územia pred
a okolo železničnej stanice,
• výmena okien v MŠ M. R.
- čistota a poriadok verejných
Štefánika,
priestranstiev v meste, zvýšenie
• fasáda na MŠ Dr. Herza,
separovania odpadov,
• rekonštrukcia športového areálu na ZŠ L. Novomeského a ZŠ - zlepšenie životného prostredia
- budovanie ďalších uzamykateľVajanského...
ných a polopodzemných kontajnerových stanovíšť na sídliskách,
V každej oblasti sa snažíme zaprazavedenie ďalšej služby – kuchyncovávať aj smart prvky.
ský odpad
Aj v roku 2019 a ďalších rokoch - rozširovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti bývania – kúpou
chceme pokračovať v trende zísďalšieho bytového domu zo zdrokavania iných zdrojov (dotácie,
jov ŠFRB (Štátneho fondu rozvonenávratné finančné príspevky,
ja bývania) a štátneho rozpočtu
granty), ktoré nám okrem vlastných rozpočtových zdrojov mes- - budovanie bezpečných detských
ihrísk v súlade s normami EÚ
ta umožnia realizáciu ďalších investícií vo forme veľkých, ale aj - zlepšovanie podmienok života občanov mesta - rozširovanie
menších projektov v prospech
možností športového vyžitia bunášho mesta.
dovaním cyklistických chodníkov,
V súčasnosti máme podaných
výstavba novej krytej plavárne,
29 projektov, z toho schválených
máme 14 projektov za viac ako - rozširovanie možností kultúrneho vyžitia - využitie zrekonštruo3,2 mil. € (napr. zvýšenie kapavaných kultúrnych pamiatok – sycít infraštruktúry materských
nagógy a radnice, organizovanie
škôl – výstavba novej materskej
kultúrnych akcií rôznych žánrov,
škôlky na Ul. F. Lehára (670 000
€), rozšírenie komunitného cen- - rozširovanie služieb pre seniorov
– pokračovanie rekonštrukcie butra na Rapovskej križovatke (83
dovy - zariadenie sociálnych slu477,99 €), zavedenie zberu BRO
žieb pre seniorov, ako aj opatroz rodinných domov (dofinancovateľskej služby,
vanie váhy 23 880 €), podpora
opatrovateľskej služby (452 010 €), - rekonštrukcia a modernizácia verejných budov – budovy okresnékompletná rekonštrukcia budovy
ho úradu, budov škôl, materských
MŠ na Rúbanisku II (998 834,33
škôl a školských zariadení, výstav€), jazyková učebňa a dovybaveba novej materskej školy,
nie školskej knižnice na ZŠ M. R.
- príprava a spracovanie projektoŠtefánika (24 445,12 €).
vých dokumentácií k žiadostiam
o nenávratný finančný príspevok
Naša práca v roku 2019 v sú(NFP), prepojovacia cesta v prievislosti s finančným plnením spomyselnom parku, na modernizáciu
číva aj v tom, že budeme riešiť
a revitalizáciu verejného osvetlenia,
veľmi významné programy, jedmiestnych komunikácií, Kubínyiho
nak program zdravého životného
námestia, Tuhárskeho námestia,
prostredia a bezpečného mesta,
ktorý zahŕňa program odpado- - Znižovanie nezamestnanosti –
nové pracovné možnosti, obsavého hospodárstva v zmysle zádenie priemyselného parku a priekona, program mestskej mobility,
myselnej zóny ďalšími investormi
v ktorom sa bude riešiť statická
a dynamická doprava, cyklotu- - obchvat – ukončenie majetko-právneho vysporiadania a pokračovaristika a cyklocestičky, program
nie v investičnej akcii.
smart city.

Navrhovaný rozpočet je dosť
NOVÉ MESTSKÉ NÁJOMNÉ BYTY
ambiciózny, ale projektovo je naše
Mesto Lučenec sa pri riešemesto pripravené na nové výzvy
a verím, že sa nám spoločným úsi- ní bytovej politiky a nájomného
lím podarí plány, ktoré sme si sta- bývania snaží využívať dostupné
novili, úspešne v prospech našich nástroje štátu na podporu bytovej politiky. V uplynulých rokoch
občanov realizovať.
mesto Lučenec odkúpilo od súkPOSLANECKÉ NÁVRHY:
romných vlastníkov 123 bytových
R. Endrödyová – prostriedky jednotiek – nájomných bytov. Na
na vybudovanie tematického zá- odkúpenie využilo mesto zdroje
bavného parku v mestskom par- zo Štátneho rozpočtu (dotácia) a
ku vo výške 150 000 € presunúť Štátneho fondu rozvoja bývania
z oložky Verejná zeleň na položku (úver). Tieto byty boli postavené
Cestná doprava na rekonštrukciu rekonštrukciou existujúcich nemiestnych komunikácií – poslanec- využitých objektov na Rúbanisku
III a Ulici lúčnej v Lučenci. Ďalký návrh nebol schválený
J. Pelč – prostriedky z podprogra- šia súkromná spoločnosť zrekonmu Podpora športových aktivít vo štruovala objekt – bývalý internát
výške 3 000 € presunúť na pod- na Ulici J. Fándlyho (foto), ktorý
program Dotácie na šport z dô- v meste taktiež dlhodobo chátral
vodu zvýšenia dotácií pre ostatné a mal negatívny dopad na vzhľad
malé športové kluby – poslanecký a bezpečnosť okolia. Spoločnosť
takto vybudovala ďalších 37 bytonávrh bol schválený.
vých
jednotiek, ktoré chce mesto
R. Olšiaková – čiastku vo výške
využiť
ako mestské nájomné byty.
30 000 € z oddielu Mestské inforZ
tohto
dôvodu mesto plánuje na
mačné centrum a taktiež z oddielu
základe
kúpnej zmluvy kúpiť zreLUKUS čiastku vo výške 30 000 €
konštruovaný
bytový dom na Fánpresunúť na Správu a údržbu miestdlyho
ulici
č.
3.
Mestské zastupiteľnych komunikácií – poslanecký nástvo
v
Lučenci
na
svojom zasadnutí
vrh nebol schválený.
dňa
25.1.2019
súhlasilo
s podaním
J. Oravec – požiadal o vybudožiadosti
o
poskytnutie
dotácie
na
vanie osvetlenia na Rúbanisku II
obstaranie
nájomných
bytov
z
Mipri bloku A zo strany dvojprúdonisterstva dopravy a výstavby SR
vej cesty.
a s podaním žiadosti o poskytnutie
Vzhľadom na ukončenie členstva podpory zo Štátneho fondu rozvoposlanca Jozefa Oravca v komisii so- ja bývania. Financovanie investičciálnej, zdravotnej a bytovej a nespl- ného zámeru - úver z prostriedkov
nenie požiadavky trvalého pobytu ŠFRB je vo výške 1 145 950 € (65%
v Lučenci členky komisie školstva, obstarávacej ceny), dotácia z MDV
vzdelávania a mládeže Jany Dudá- SR je vo výške 617 050 € (35% obšovej bolo potrebné dovoliť nových starávacej ceny). Spolufinancovanie
členov. Mestské zastupiteľstvo zvo- kúpy nájomných bytov je vo výške
lilo do komisie sociálnej, zdravotnej 177 262,41 €, vrátane spolufinancoa bytovej poslanca Romana Koneč- vania kúpy technickej vybavenosti
ného a do komisie školstva, vzdelá- a kúpy zastavaných pozemkov a povania a mládeže Slávku Adamove. zemkov s technickou vybavenosťou.

text: Mária Bérešová
foto: Ján Šnúrik
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ďalšie stavby Novohradu. Som naozaj veľmi rád, že dnes v tomto uvoľnenom prostredí, kde sa ľudia prišli predovšetkým baviť, môžem byť
práve ja ten, ktorý sa príde trošku
aj zabaviť, nielen oficiálne sprevádzať,“ prezradil Michal Hudák.
Kultúrny program bol pestrý.
O dobrú náladu sa postarali Gustav
Brom Big Band, Temperament
Cimbal Orchestra a formácia La
Gioia. Ako už býva dobrým zvykom
o pol noci sa žrebovala tombola,
do ktorej boli venované hodnotné
a krásne ceny. Po napätých chvíľach pokračovala tanečná zábava
v retro štýle, o ktorú sa postaral
Dj Martin. Každý sa zabával v kruhu známych a pri dobrej hudbe.
Reprezentačným plesom sa
oficiálne začala plesová sezóna
v Lučenci.

Úvodný program začínal hrou
na harfe Lucie Dobošovej a tanečným vystúpením lučeneckej
Tanečnej školy Dance Attack pod
vedením Pavla Imreho.
Slávnostný večer prípitkom
a tónmi na harfe otvorila primátorka mesta Alexandra Pivková
s manželom Rudolfom a moderátorom Michalom Hudákom. „Začali sme krásnym úvodom a dúfam,
že aj moderátor, ktorý je aj dobPOĎAKOVANIE
rým zabávačom, k tomu všetkému
Organizátori prostredníctvom Mestprispeje a všetci, ktorí sme tu, naských novín ďakujú partnerom reprezenozaj budeme mať za sebou krásny tačného plesu: Stavoúnia, a.s., MEPOS,
a úžasný večer. Ďakujem všetkým, s.r.o., Costruo, s.r.o., Cora Geo, s.r.o., Ecoktorí sa o to pričinili a som rada, Femina, s.r.o., LIPA, s.r.o., KOLEK, s.r.o.,
že sa aj v Lučenci dá zorganizovať BRANTNER, s.r.o, Galéria Lučenec, Simniečo slávnostné, reprezentatívne,“ Kor, s.r.o., SPOOL, a.s., Mestské lesy, s.r.o.,
povedala primátorka mesta Ale- Spodstav, s.r.o., VAROX, s.r.o., Plast-mont,
s.r.o., Somi Systems, a.s., Thermalpark,
xandra Pivková.
Moderátorom večera bol zná- s.r.o., SVOMA, s.r.o., MD Metal, s.r.o., Remy herec a zabávač Michal Hudák, dox, s.r.o., E.C.A., spol. s.r.o.
ktorý svojimi vtipmi a historkami
text a foto: Monika Nagyová
zabával plesajúcich. „Synagóga je
fenomenálna rovnako ako mnohé

Tohoročnú výstavnú sezónu v Mestskom múzeu Lučenec otvárame
pokračovaním úspešnej výstavy Krása chladných zbraní, tentoraz
s podtitulom Nožiarske umenie. Výstavu otvoríme na vernisáži, na
ktorú vás všetkých srdečne pozývame, dňa 14. februára 2019 o 17:00.
Na výstave si budete môcť poV sprievodnom programe na
zrieť výrobky nožiarskych maj- vernisáži sa predstavia členovia
strov nielen z Lučenca a jeho oko- westernovej skupiny Túlaví vlci
lia, ale aj z Banskobystrického a poľovnícki trubači. V spolupráci
kraja a Českej republiky. Majstri s Poľovníckou samosprávou Nonožiari, ktorí vystavovali v minu- vohradu a poľovníkmi sme pre
lom roku, si prizvali svojich spo- malých i veľkých návštevníkov
lupracovníkov. Tak si návštevní- pripravili ukážky prác majstrov
ci Mestského múzea Lučenec do preparátorov.
konca marca 2019 môžu prezrieť
nožiarske umenie významných
Tak tisícročný verný spoločník
majstrov: Ľubomíra Maďariča, človeka - nôž - ukáže svoje podoVladimíra a Andrey Pulišovcov, by v 21. storočí.
Arpáda Bojtoša, Júliusa Mojžiša,
Ladislava „Laskyho“ Šántu a Štetext: Andrea Moravčíková
fana Alberta.

Krása
chladných
zbraní II.
NOŽIARSKE UMENIE
V programe vystúpia
členovia westernového
spolku TÚLAVÍ VLCI
a klubu POĽOVNÍCKYCH
TRUBAČOV

Vernisáž:
14.02.2018
štvrtok
o 17.00 hod.

31.3.2019

Dňa 26. januára sa vo vyzdobených priestoroch synagógy uskutočnil reprezentačný ples mesta Lučenec. Ples bol v znamení kvetov, kvetinovej výzdoby i kvetinových šiat a doplnkov.

Krása chladných zbraní II.

14.2.2019

Ďalší ročník reprezentačného
plesu je za nami

Partneri podujatia:
POĽOVNÍCKA
SAMOSPRÁVA
NOVOHRADU

Ulica Dr. Herza 1
Radnica/Mestské múzeum
Lučenec -výstavná sála

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

Mestské múzeum Lučenec/radnicu po roku fungovania navštívilo
10 698 návštevníkov na 72 podujatiach a synagógu na 24 podujatiach 6080 návštevníkov. V roku
2019 máme ambíciu toto číslo udržať, možno aj zvýšiť. Atraktivitou
výstav, koncertov a iných podujatí
si vás dovoľujeme pozvať k návšteve nášho múzea. Ak nás chcete podporiť, ste srdečne vítaní na

podujatiach, ktorých harmonogram si môžete pozrieť na stránke
www.lukus.sk a www.lucenec.sk
alebo na našich Fb stránkach Synagóga Lučenec a Radnica Lučenec - mestské múzeum Lučenec.
Budeme sa na vás tešiť!
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MESTO LUČENEC, zastúpené Alexandrou
Pivkovou, primátorkou mesta, so sídlom:
Ulica novohradská č. 1, 984 01, Lučenec
vyhlasuje
výber uchádzača na pracovnú pozíciu
„REFERENT PRE
INVESTIČNÚ VÝSTAVBU“

MESTO LUČENEC, zastúpené Alexandrou Pivkovou, primátorkou mesta, so sídlom: Ulica novohradská č. 1, 984 01, Lučenec
vyhlasuje
výber uchádzača na pracovnú pozíciu
„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 priznania príplatku)

Nástupný plat od: 723,50 €
(s možnosťou priznania 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
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
Zoznam požadovaných dokladov pre
výber uchádzača:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesný životopis
• Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• Motivačný list
• Doklady o ďalších aktivitách - podľa
vlastného uváženia (nie je nutné)
• Súhlas na spracovanie osobných údajov
Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výber
uchádzača zašlite najneskôr do 18.2.2019
do 12:00 na adresu: Mestský úrad Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01, Lučenec,
alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Novohradská č. 1, Lučenec.
Na obálku napíšte: „Neotvárať - výber
uchádzača na pracovnú pozíciu referent
investičnej výstavby“
text: Alexandra Pivková,
primátorka mesta Lučenec

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 NFP a dotácií - požiadavka
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 výber uchádzača:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesný životopis
• Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• Motivačný list
• Doklady o ďalších aktivitách - podľa
vlastného uváženia (nie je nutné)
• Súhlas na spracovanie osobných údajov
Žiadosť s požadovanými dokladmi pre
výber uchádzača zašlite najneskôr do
18.2.2019 do 12:00 na adresu: Mestský
úrad Lučenec, Novohradská č. 1, 984
01, Lučenec, alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Novohradská
č. 1, Lučenec.
Na obálku napíšte: „Neotvárať – výber
uchádzača na pracovnú pozíciu projektový manažér“
text: Alexandra Pivková,
primátorka mesta Lučenec

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon KC:
Komunitné centrum Lučenec.
V rámci Národného projektu Podpora vybraných
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS 2014+: 312041A136)
Poskytovateľ mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1,
984 01 Lučenec vyhlasuje výberové konanie na jedno
pracovné miesto
„ODBORNÉHO PRACOVNÍKA
KOMUNITNÉHO CENTRA"
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.2.2019 o 10:00
v priestoroch zasadačky II. poschodie č. d. 321 na
Mestskom úrade v Lučenci, Ulica novohradská č. 1.
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu
písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne
do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci (prízemie
budovy), alebo zaslať poštou na adresu Mestského
úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, Odbor
školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Obálku je
potrebné označiť heslom:
„NEOTVÁRAŤ“ „Výberové konanie - KC“.
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do
zamestnania je 21.2.2019 do 12:00. Záujemcovia,
ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli
doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do
výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie
do zamestnania:
• štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými spolupracoval.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu sú:
V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci
a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 219/2014“) a to: 1. vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle
§ 5 ods. 1 písm. b), alebo 2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika
a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa
osobitného predpisu pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím
charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto
zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum Lučenec, Námestie republiky č. 26
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je
1.3.2019. Pre pozíciu odborného pracovníka KC je plat
764,63 €. Poznámka: Výberové konanie v plnom znení nájdete na www.lucenec.sk
text: Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
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- Jasná alebo Látky/Kokava

samosprávny kraj, mesto Fiľakovo, mesto
Lučenec a oblastná organizácia cestovného
ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie,
Slovenská autobusová doprava Lučenec pozývajú so skibusom lyžiarov a turistov do lyžiarskych stredísk Látky - Prašivá a Kokava
- Línia. Autobus vychádza každú sobotu vždy
z Fiľakova a následne naberá cestujúcich
na zastávkach Lučenec Rúbanisko II (spred
Ristorante Romantic (pizzeria) o 8:45, Lučenec autobusová stanica o 9:00, obchodné
centrum Galéria o 9:04, aby vyviezol turistov do stredísk Látky - Prašivá a Kokava nad
Rimavicou - Línia.

Skibus spájajúci dve krajiny - Maďarsko a Slovensko, absolvoval už svoju prvú
Po rovnakej trase s rovnakými zastávkami
cestu. Spoj vychádza z maďarského Šalgo- sa autobus vracia z prvej zastávky o 14:30.
tarjánu a lyžiarov priváža postupne do štyLyžiarsky autobus môžu turisti využíroch slovenských centier v Hriňovej, Mýte vať do 9.3.2019. Cena cestovného lístka je
pod Ďumbierom, na Tále a na južnú stranu 2 eurá, a je v nej zahrnutá aj preprava lyží či
Chopku. Skibus zabezpečovaný Bansko- snowboardu a príručnej batožiny.
bystrickým samosprávnym krajom (BBSK)
takto premáva každú sobotu a nedeľu až
„Vďaka spolupráci s partnerskou Novodo 24. marca s odchodom spred Mestské- hradskou župou v Šalgotarjáne a turistickými
ho úradu Lučenec, Ulica novohradská č.1 regiónmi Novohrad, Podpoľanie a Horehroo 7:52.
nie, mestom Fiľakovo, mestom Lučenec, SloCenník autobusových lístkov:
venskou autobusovou dopravou Lučenec sme
Lučenec - Ski Centrum Mýto / Ski Tále / dokázali dať turistom z Maďarska, našich
Jasná Nízke Tatry 5 eur. Lučenec Ski cen- južných okresov i samotným Lučenčanom
trum Košútka 3 eur.
moderné a pohodlné spojenie do lyžiarskych
stredísk v kraji a zároveň im poskytnúť zvýSkibusom Látky - Prašivá a Kokava nad hodnené ceny skipasov. Majú na výber. Môžu
Rimavicou - Línia
cestovať buď do lyžiarskych stredísk na LátZa 2 eurá sa môžu lyžiari a turisti z Fiľako- kach a Kokave nad Rimavicou alebo Jasnej,“
va či Lučenca odviezť každú sobotu priamo povedal viceprimátor mesta Lučenec Pavol
do lyžiarskych stredísk. Banskobystrický Baculík.

Žiaci si prevzali hodnotenie
„Pre prípravný a nultý ročník, ako aj prvý až
štvrtý ročník základnej školy sa hodnotenie môže
vykonať slovne stupňami: dosiahol veľmi dobré
výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky,"
uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR s tým, že súčasťou ich výpisu vysvedčenia môže byť taktiež slovný komentár,
Výpis známok si prevzali od triednej učiteľky
v ktorom učiteľ zhodnotí vedomosti, zručnosDanky Stančíkovej žiaci 1. S triedy ZŠ
ti, návyky a postoje žiaka. Formu, náležitosLadislava Novomeského Lučenec.
ti a spôsob odovzdania výpisu si určuje škola
Viac ako 680 000 žiakov na Slovensku si vo
alebo triedny učiteľ. Vydanie výpisu hodnoteštvrtok 31. januára 2019 prevzalo hodnotenie
nia je pre školy povinnosťou, ktorá vyplýva zo
za prvý polrok školského roka 2018/2019. Pre
zákona. „Túto zmenu priniesla novela zákona
viac ako 57 000 prvákov základných škôl to bolo
o výchove a vzdelávaní z roku 2011 a jej cieľom
ich prvé takéto komplexné hodnotenie, ktoré si
bolo ušetriť školám časť administratívnej práce.
odniesli zo školy domov. Výpis slovného hodnoVysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na zátenia alebo klasifikácie prospechu a správania
klade žiadosti plnoletého žiaka, zákonného záodovzdali triedni učitelia takmer 473 900 žiastupcu alebo zástupcu zariadenia a následne sa
kom na 2321 základných školách.
musí vrátiť,“ priblížil rezort školstva.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne
dosiahnutých výsledkov a jeho prospech v jedtext a foto: Ján Šnúrik
notlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuzdroj: MŠVVaŠ SR
je určenými stupňami.

POZVÁNKA NA LYŽOVICU
Záver zimnej sezóny bude patriť slávnostnému ukončeniu skibusu pri tradičnom podujatí Lučenecká lyžovica, inak majstrovstvami okresu v zjazdovom lyžovaní a sánkovaní.
Športové preteky sa uskutočnia 9. marca
2018 v areáli lyžiarskeho strediska Látky Prašivá od 11:00. Viac o lyžovici sa dozviete
v nasledujúcom vydaní Mestských novín.
text: Ján Šnúrik
foto: internet

Šach dvoch
generácií

V sobotu 2. februára sa v priestoroch CVČ
uskutočnil prvý ročník šachového turnaja
medzi žiakmi a dôchodcami.
„Cieľom tohto turnaja bolo, aby žiaci a deti
získavali šachové skúsenosti od starších ľudí.
Nedávno sme založili občianske združenie
Šachisti Lučenec, kde je naším cieľom podporovať a rozvíjať šach hlavne u žiakov a mládeže.
Bolo to priateľské stretnutie, kde nešlo víťazstvá,
ale aby si všetci zahrali,“ prezradila riaditeľka turnaja Silvia Hroncová. Medzi žiakmi sa
ukázala aj viacnásobná víťazka v šachu Lucia
Kapičáková. Na akcii sa zúčastnilo 24 žiakov
a 24 dôchodcov. Mladých hráčov tvorili žiaci
zo Základnej školy M. R. Štefánika a Základnej školy na Ul. Vajanského, kým dôchodcovia boli z Lučenca a Detvy. Do hry sa zapojil
aj viceprimátor mesta Lučenec Pavol Baculík:
„Som rád, že je v Lučenci občianske združenie,
ktoré združuje mladých ľudí venujúcich sa tomuto športu. Šach je veľmi dobrý na myslenie
nielen v mladom, ale aj v staršom veku. Tešil
som sa na mladých hráčov. Dôležité je, že mladí ľudia strávili voľný čas s takýmto záujmom.“
Na turnaji bola veľmi dobrá atmosféra. Každý
bol rád, že sa mohol zúčastniť tohto podujatia.
Celkovými víťazmi sa stali dôchodcovia, ktorí
získali o pár bodov viac ako žiaci. Organizátori plánujú pokračovať s aktivitami. Čoskoro sa
uskutoční pre milovníkov šachu ďalšia akcia.
text a foto: Monika Nagyová
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Aktuálne dopravné informácie,
vrátane prehľadu o spojoch
získate už na zastávkach
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., ktorá prevádzkuje
mestskú hromadnú dopravu v Lučenci v spolupráci s mestom Lučenec, zriadila prvé dve inteligentné zastávky, ktoré prostredníctvom informačných LED panelov poskytujú cestujúcim aktuálne
dopravné informácie, vrátane prehľadu o spojoch.

Víťazka európskej prekladateľskej
súťaže pre mladých - Sofia Gregorová
Európska komisia 4.2.2019 oznámila mená autorov najlepších 28
prekladov textov venovaných téme Európskeho roka kultúrneho dedičstva v rámci súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorú organizuje každý rok pre žiakov stredných škôl.
Prekladatelia Európskej komisie zapojení do organizácie súťaže ich
vybrali z 3 252 účastníkov zo 751 európskych škôl, ktoré sa tento rok
zapojili do súťaže. Za Slovensko súťažilo celkovo 13 škôl a 58 žiakov.

TIRÁŽ

„Informačné panely zobrazujú hromadnej dopravy pri nemocnici
čísla liniek, smer a predpokladaný obojsmerne na Námestí republičas odchodu vozidla z danej auto- ky. Vzhľadom k tomu, že uvedené
busovej zastávky v minútach. To je autobusové zastávky nie sú priVíťazka, Sofia Gregorová, ktorá
možné vďaka prepojeniu informač- pojené na stály prúd, bolo nutné
študuje na Súkromnom gymnáných panelov so zariadením, ktoré riešiť ich napájanie cez noc priaziu v Lučenci, prekladala z nemprostredníctvom údajov zo systé- mo z verejného osvetlenia a cez
činy do slovenčiny a odborná pomu GPS kontinuálne vyhodnocuje deň z dobíjateľných akumulátorov.
rota vyhodnotila jej preklad ako
reálnu polohu vozidiel a následne
Ako už bolo povedané, v súčasnajlepší z celého Slovenska. Sov závislosti na hustote premávky nosti pracujú informačné panely
fiu čaká začiatkom apríla 3-dňový
vypočíta predpokladaný príjazd v režime tzv. skúšobnej prevádzvýlet do Bruselu, kde si prevezme
vozidla na autobusovú zastávku. ky, v rámci ktorej sú overované
ocenenie od komisára Günthera
Panely sú prepojené s dynamic- ich vlastnosti a pridaná hodnota
H. Oettingera, zodpovedného za
kým dispečingom, prostredníctvom pre cestujúcich.
rozpočet a ľudské zdroje a zároveň
ktorého na ne bude možné zasielať
navštívi aj Generálne riaditeľstvo
aktuálne informácie pre cestujúDáte vedieť o skúsenostiach s
Európskej komisie pre preklad,
cich napr. o zmenách cestovných prevádzkou tabúľ?
kde sa stretnú s profesionálnymi
poriadkov poprípade o operatív„V rámci skúšobnej prevádzky
prekladateľmi pracujúcimi pre Eunych zmenách prevádzky na lin- budeme radi, keď sa s nimi poderópsku komisiu.
kách mestskej hromadnej dopra- líte o svoje skúsenosti s prevádzvy,“ povedala pre Mestské noviny kou týchto tabúľ (pozitívne aj negaSúťaž Juvenes Translatores sa
Informačné centrum Europe
Radka Segečová, hovorkyňa spo- tívne). Vaše podnety vyhodnotíme
konala 22. novembra 2018 súčasne Direct Lučenec víťazke srdečne blaločnosti SAD Lučenec.
a v rámci možností zohľadníme pri
vo všetkých prihlásených školách. hoželá k veľkému úspechu a chce jej
inštalácii ďalších informačných taSúťažiaci využili 154 z 552 možných popriať ešte veľa úspechov v štúdiu.
Overovanie presnosti, aktuál- búľ na území mesta Lučenec,“ dojazykových kombinácií v rámci 24
Video z odovzdávania ocenenia
nosti na informačných paneloch dala Radka Segečová.
úradných jazykov EÚ. Jednými si môžete pozrieť na FB Europe
je ešte v skúšobnej prevádzke
POZNÁMKA:
z najzaujímavejších boli jazykové Direct Lučenec.
V súčasnej dobe pracujú inforSvoje podnety môžete zasielať kombinácie prekladu z portugalmačné panely v režime tzv. skú- emailom na sadlc@sadlc.sk
činy do holandčiny a z maďarčiny
šobnej prevádzky, v rámci ktorej
text: ZEK, MH
do fínčiny. Najbežnejšia jazykoje overovaná ich presnosť, aktufoto:
Súkr.
gymnázium Lučenec
vá kombinácia na Slovensku bol
text a foto: Ján Šnúrik
álnosť a kvalita zobrazovania inpreklad z angličtiny do slovenčiny.
formácií. Svietivosť panelov je riaAutorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie texVydáva mesto Lučenec Novohradská 1, 984 01 Lučenec,
dená v závislosti od konkrétnych
tov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vyIČO: 00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564
svetelných podmienok. Biela farba
davateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť
Mestský úrad, Lučenec, č. dverí 144 Telefón: 047/430 72 34
inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiázobrazovacích LED diód bola zvoe-mail: mestskenoviny@lucenec.sk
lov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje
lená vzhľadom k ich väčšej svietiprávo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Redaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
vosti a lepšej čitateľnosti. InforRedaktor: M. Nagyová, monika.nagyova@lucenec.sk
Sadzba: Peter Kollár, grafik@lucenec.sk
Počas podujatí budú zhotovované foto/video
mačné panely sú umiestnené na
dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec.
Tlač: mafraprint, Turyna Petr, +420 734 517 178
autobusových zastávkach mestskej
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„Svojim rodákom vrúcne odporúčam účasť
na našom koncerte,“ povedala Soňa Jeseničová
všade stretáva s pozitívnym prijatím a ohlasom. Šíri krásu hudby a
noblesu minulých čias. Každá spolupráca s ním je pre mňa úžasným
zážitkom, profesionálnou skúsenosťou a absolútnym ponorením sa do
harmónie, ktorá odoláva časom.“

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 2 a 3-izbový byt v Lučenci. 0915 809 222
PO/102
KURZY ANGLIČTINY
PRE VŠETKÝCH
ZÁŽITKOVÁ, PROGRESÍVNA A TVORIVÁ ANGLIČTINA
Akreditovaná medzinárodná jazyková škola s exkluzívnym zastúpením v SR otvára od januára a februára 2019
nové kurzy angličtiny pre všetky
vedomostné úrovne, deti, mládež, dospelých a firmy, príprava na maturity a štátnice B2/C2
a skúšky TOEFL. Po ukončení
získajú absolventi Európsky
certifikát - všeobecná angličtina a Business English platný
v EÚ a USA. Testy, certifikáty a učebný materiál - zdarma.
Učíte sa na hodine (70% vedomostí), efektívne metódy výučby. Lektorka s praxou 34 rokov
vo výučbe angličtiny (garantka
jazykového vzdelávania v SR).

Čo nám môžeš povedať o koncerte v Lučenci a čím pozveš našich čitateľov?
„Lučenecký koncert bude výnimočný svojou dramaturgiou, zostavenou z výberu toho najlepšieho zo slovenskej operetnej tvorby.
Zľava Kristína Uhlíková, Nikol
Štandardom
bude - vzhľadom na
Tománková, Soňa Jeseničová.
neustávajúce úsilie orchestra približovať sa čoraz viac autentickej
Hudobné teleso Bratislava Hot Serenaders patrí k špičkovým teledobovej zvukovosti i vizuálu dvadsám svojho druhu v rámci celej Európy. Svojimi vystúpeniami robia
siatych a tridsiatych rokov 20. stodobré meno Slovensku na festivaloch po celom svete. Štýlová čistoročia - dokonalá ilúzia cestovania
ta, maximálna autenticita s nádychom nostalgickej spomienky na roky
v čase. Všetkým svojim rodákom
elegancie a bontónu. Na časy gentlemanov a šarmantných dám rokov
vrúcne odporúčam, aby prišli na
dvadsiatych až štyridsiatych. Aj tak sa dá charakterizovať orchester
chvíľu zameniť hektiku dneška za
Bratislava Hot Serenaders (BHS). Neoddeliteľnou súčasťou tohto zoláskavosť a nostalgiu toho (naj?)
skupenia je aj vokálna formácia Serenaders Sisters, v ktorej účinkuje
NOVINKA: DETSKÁ ANGLIClepšieho z čias minulých."
aj rodáčka z Lučenca Soňa Jeseničová. A práve táto úspešná LučenKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - pre deti
čanka poskytla našim Mestským novinám krátky rozhovor.
Touto cestou vás pozývame na od 5 rokov!
Info a prihlášky: Dr. Katarítento skvelý hudobný zážitok, ktoAko si sa dostala k účinkovaHráš aj na nejaký hudobný
na
Tóthová, PhD., tel.: 0907 825
rým môžete potešiť aj svoju partniu s BHS?
nástroj?
372,
levelaj@gmail.com
nerku či partnera pri príležitos„Celkom obyčajne, absolvova„Od malička hrám na husliach
www.levelaj.sk,
FB: Kataríti sv. Valentína, sviatku všetkých
ním konkurzu na pozvanie mojej - v orchestri však iba v jednej zo
na
Liščáková
Tóthová,
LEVEL
zaľúbených. Koncert sa uskutočvtedajšej známej, teraz už pria- skladieb, na spestrenie a viac-mejazyková
škola.
PO/131
ní dňa 15.2.2019 v kine APOLLO
teľky a speváckej 'sestry' Kristín- nej zo žartu.“
o 19:00. Predpredaj vstupeniek:
ky Uhlíkovej.“
www.kultura.lucenec.sk, MIC LuAKADÉMIA VZDELÁVANIA
Prečo práve BHS a čo ti dáva
čenec a pokladňa kina APOLLO.
hudba, ktorej sa venuješ?
Aká je tvoja úloha v kapele?
NOVOHRAD PONÚKA
„V orchestri účinkujem ako sú„Život v hudobnej brandži ne• Kurz opatrovania, Nemčina
text: Stano Spišiak ml.
časť dievčenského speváckeho tria býva jednoduchý. BHS je však repre opatrovateľky
foto: Ctibor Bachratý
nomované teleso, ktoré sa naozaj
Serenaders Sisters.“
• 18.2. Maďarčina pre
začiatočníkov
• 19.2. AOP, aj základný kurz
Matica slovenská Lučenec
elektrotechnikov
Súkromné gymnázium Lučenec
• 20.2. RZD z príjmov zo závislej
Súkromná základná škola Lučenec
činnosti za rok 2018
Súkromná základná umelecká škola Lučenec
• 28.2. Novela zákona o DPH, aktuality na rok 2019
Vás pozývajú na literárno-hudobné podujatie
• NOVINKA! Príprava na matupri príležitosti 170. výročia narodenia
ritu z A, N, rýchlokurz cez jarPavla Országha-Hviezdoslava
né prázdniny
Miesto konania: Dom Matice slovenskej v Lučenci
• Obsluha počítača pre začiatočTermín: 19. 2. 2019 o 15:00
níkov v každom veku

„... lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten,
kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“ — Hviezdoslav

Informácie a kontakt:
Partizánska č. 17, Lučenec, tel.
č.: 0911 936 120, 0902 930 235,
kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@avnovohrad.sk
PO/10
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Top dievčenské mená: Ema - Emma Veselo i vážne - z činnosti ZPOZ
Top chlapčenské meno: Samuel
Najradšej spomíname na stretnutie s inými ľuďmi, tam, kde cítiPre každého rodiča je najkrajšie to meno, ktoré dá svojmu dieťaťu. Svoj vkus teraz môžete porovnať so štatistikami ministerstva vnútra. V prehľade za posledných skoro 20 rokov - teda roky
2000 až 2018, sme vypočítali tie najpoužívanejšie mená na Slovensku vôbec.
Rodičia boli už tradične kreatívnejší pri dievčenských menách,
v ktorých využili širšiu paletu možností. Najúspešnejšie z nich bolo
Viktória, ktoré porazilo Natáliu.
Tretím najpoužívanejším menom
sa stala Sofia. Keďže ministerstvo vnútra uvádza zvlášť štatistiky pre mená Ema a Emma, tieto
mená sa neumiestnili na popredných priečkach. Ako sme sa dozvedeli zo štatistiky z lučeneckej
matriky, medzi top dievčenskými
menami sú: Ema - Emma, Nela,
Sára, Viktória, Zuzana. Naopak,
rodičia neváhali dať dievčatám
aj nezvyčajné mená: Tessa, Abigail, Ashanti, Naila, Alina. Tvrdý
boj sa odohral v chlapčenskej kategórii. I keď rodičia využili počas nového milénia menej mien,
tie získavali veľké počty bábätiek.
Dokopy sa v prvých desiatkach
v priebehu devätnástich rokov
objavilo 16 rôznych mien. Prvé
miesto získali Samuelovia. Boj
o prvenstvo bol teda ostrejší ako
u dievčat a táto pozícia len tesne
ušla Jakubom. Tretie miesto patrí
Martinom, ktorí potvrdzujú trend
používania tradičných mien ako
Adam, Michal alebo Matej. Medzi top mená v roku 2018 môžeme v Lučenci vymenovať tieto:
Jakub, Sebastián, Marek, Michal, Filip, Matúš. Nezvyčajnými
menami v uplynulom roku boli:
Noel, Kemal, Stellan, Issa, Kai.

UZATVORENÝCH
166 SOBÁŠOV,
ROZVEDENÝCH 87!
V matričnom obvode Lučenec
bolo v roku 2018 uzatvorených
142 sobášov. Čo sa týka sobášov
Lučenčanov (sobáše mohli byť
uzatvorené v iných mestách alebo obciach, ale dotyční majú trvalý pobyt v Lučenci) - v roku 2018
bolo uzatvorených 166 sobášov.
V roku 2018 bolo rozvedených
68 manželstiev uzavretých v Lučenci (manželstvá boli uzavreté
pred rokom 2018). V roku 2018
bolo rozvedených 87 sobášov
(mohli byť vykonané v iných mestách alebo obciach, ale dotyční
majú trvalý pobyt v Lučenci).
text: Ján Šnúrik

me, že nás prijímajú, majú radi, kde nás srdečne privítajú. Príjemné sú stretnutia človeka s človekom. A niekedy stačí málo, dobré
slovo, podanie ruky a všedný deň sa stane sviatočným.

Piatok 18. januára 2019 patril kolektívu Pavla Filčíka. Primátorka
stretnutiu devätnásťčlenného ko- mesta Alexandra Pivková ZPOZálektívu Zboru pre občianske zále- rov pozdravila povzbudivými složitosti pri MsZ v Lučenci. Veselo i vami, popriala veľa úspechov v ďalvážne sme spomínali na predchá- šej práci. Piatkové popoludnie sme
dzajúci rok, hodnotili aktivity, kto- tak zavŕšili príjemnými rozhovormi
rým sa slávnostní rečníci, recitátori, a plánmi na ďalšie činnosti, ktoré sú
speváci a hudobníci venujú na ob- adresované všetkým bez rozdielu.
čianskych obradoch a slávnostiach.
Predsedníčka zboru Eva Balážová
Ak máte záujem na pôde mesna stretnutí vyhodnotila predchá- ta osláviť významné životné judzajúci rok.
bileum, jubilejný sobáš alebo
Členovia ZPOZ zorganizovali ale- inú slávnosť, radi pre vás bezbo sa spolupodieľali na 99 sobá- platne pripravíme slávnostné
šoch, 20 uvítaniach detí do života, prijatie v obradnej sieni mesta.
pozdravili 101 jubilantov, oslávili Kontaktujte nás prosím na Mests tromi pármi jubilujúcich manže- skom úrade v Lučenci, oddelenie,
lov výročie sobáša v priestoroch školstva, sociálnych vecí, kultúobradnej siene lučeneckej radni- ry a športu, kancelária č. dverí
ce, nechýbali na pomaturitnom 147, e-mail: renata.perzelova-listretnutí a na ďalších 21 kultúrno - biakova@lucenec.sk, tel. 43 072
spoločenských podujatiach. S úctou 32, 0905 614 782.
a pietou sa rozlúčili na občianskych
pohreboch s 96 spoluobčanmi, na
text: Renáta Libiaková Peržeľová,
poslednej ceste odprevadili aj spotajomníčka ZPOZ
lupracovníka, dlhoročného člena

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.

VLANI SA NARODILO 220 DETÍ

V prípade, že máte záujem o prijatie v priestoroch radnice, oznámte nám to prosím do 18. februára 2019 na adresu Mestský úrad, oddelenie
V NAŠOM MESTE
školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Ul.
V roku 2018 sa narodilo v lučenovohradská č. 1, 984 01 Lučenec.
neckej nemocnici 842 detí, z toho
Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ Renáta
chlapcov 435 a dievčat 407. Čo
Libiaková Peržeľová, kancelária číslo dverí 147, číssa týka detí s trvalým pobytom
lo tel. 047/43 072 32, mobil: 0905 614 782, e-mail
v Lučenci (mohli byť narodené aj
renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk. Tešíme
v iných mestách, ale majú trvalý
sa na stretnutie s vami.
pobyt v Lučenci) sú počty nasledovné: chlapci 116 a dievčatá 104,
text: Alexandra Pivková, primátorka mesta
spolu 220.
S TRVALÝM POBYTOM

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA LUČENEC
HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV
Ak si fyzicky zdatný/á, ochotný/á učiť sa nové veci,
nezištne pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, si ochotný/á obetovať časť svojho voľného času a tvoj vek je
od 18 do 60 rokov, pošli prihlášku na nižšie uvedenú
poštovú adresu: Dobrovoľný hasičský zbor mesta
Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec alebo
emailom milan.chamula@lucenec.sk
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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.!

8.2.2019 

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.

15
	

8.2.2019 

4€
19:00

FK: VÁLEK

SR • 2018 • 131 min. • 2D • dokumentárny • originálna verzia • uvádza ASFK
Básnik a politik Miroslav Válek
(1927 - 1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá v uplynulom storočí natoľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa s
ňou by znamenalo ponechať bez
reﬂexie jej nezanedbateľnú časť.


12

13.2.2019 

4€
17:00

LUMIERE (LUMIERE!)

FRA • 2017 • 90 min. • 2D •
dokumentárny • originálna
verzia • uvádza Film Europe
Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali a zoradili 108 krátkych snímok, ktoré vytvorili pred viac
ako 120 rokmi bratia Louis a Auguste Lumièrovci, vynálezcovia
kinematografie.


12

13.2.2019 
20.2.2019 

4€
19:00
19:00

CESTA NA MESIAC - PODIVUHODNÁ CESTA (A TRIP
TO THE MOON • THE EXTRAORDINARY JOURNEY)

FRA • 2011 • 76 min. • DVD •
dokumentárny • české titulky • uvádza Film Europe

V snímke sa objavujú akrobati,
speváci z music hallu a tanečnice,
pretože profesionálni herci nechceli byť spájaní so zatiaľ neuznanou formou umenia - s filmom.
Prvý blockbuster v histórii filmu
bol však okamžite skopírovaný.



12

4€

14.2.2019 

17:00

FK: PENA DNÍ

FRA/BLG • 2013 • 125 min. • 2D
• romantická dráma/fantastický • CZ titulky • uvádza ASFK
Filmová adaptácia slávneho
románu francúzskeho spisovateľa Borisa Viana predstaví v typickom výtvarnom a vizuálnom
štýle režiséra Michela Gondryho
Audrey Tatou, Omara Sya a Romaina Durisa.


12 Vstup voľný!

14.2.2019 

19:00

ZRODILA SA HVIEZDA
(A STAR IS BORN)

USA • 2018 • 136 min. • 2D •
romantická dráma/hudobný
• slovenské titulky • uvádza
CONTINENTAL FILM
V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda
stvárni Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Mainea,
ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga).


15

20.2.2019 

5€
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.



4€

21.2.2019 

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

4€

Príbehy z kinematografie

Februárové dokumenty prinesú aj príbehy z počiatkov kinematografie. Zreštaurované filmíky bratov Lumierovcov (13.2.
- streda) a Cestu na mesiac (13.2.
- streda), prvý filmový megahit
od Georga Meliésa. Filmy z dôb,
kedy sa ešte ani nechyrovalo
o počítačovej grafike a špeciálnych efektoch.

VÝKUP PAROŽIA
INFO: 0904 834 937
PL2019/01

MOKRÉ PLSTENIE

BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci vás pozýva dňa 23. februára 2019 (sobota)
na tvorivú dielňu mokrého plstenia. Vytvoríte si plstenú brošňu
pod vedením skúsenej lektorky
Andrey Malinovskej. Dielňa bude
VALENTÍN V KINE
prebiehať v čase od 9:00 do 12:00,
Na Valentína sme pre vás vy- v dielni ľudových remesiel a súčasbrali filmovú adaptáciu románu ných technik DIELNIČKA, v Nofrancúzskeho spisovateľa Bori- vohradskom osvetovom stredissa Viana Pena dní (14.2. o 17:00 ku, Ul. J. Kármána č. 2, Lučenec.
s voľným vstupom). Obraz čistej Za poplatok je materiál, lektorné,
lásky v hravom vizuálnom štýle. občerstvenie. Bližšie informácie
A o 19:00 hudobný film Zro- a prihlasovanie: vytvarnedieldila sa hviezda, ktorý sa oplatí nicky@gmail.com, 0907 503478.
vidieť a počuť na veľkom plátne
so skvelým zvukom.
TVORIVÉ DIELNE POČAS
AKÉ KINO CHCEME V MESTE?
JARNÝCH PRÁZDNIN
Vo vestibule kina Apollo je stále
BBSK - Novohradské osvetonástenka, ktorá čaká na vaše podvé
stredisko v Lučenci organizunety. Aké kino chceme v meste?
je
štvrtý
ročník výtvarných tvoriA nezabudnite nás sledovať
vých
dielní
v termíne od 4. do 8.
na Facebooku - Kino Apollo3D.
marca
2019.
Dielne budú preTešíme sa na vás v kine Apollo.
biehať v čase od 9:00 do 12:00
v dielni ľudových remesiel a sútext: Diana Lajzová
časných techník DIELNIČKA, Ul.
J. Kármána č. 2 v Lučenci. Dielne
sú určené pre deti a mládež od 8
NEZABUDNITE NÁS
SLEDOVAŤ
do 15 rokov. Ak máte chuť tvoriNA FACEBOOKU
vo stráviť prázdniny, príďte meKINO APOLLO3D
dzi nás. Vytvoríte si šatku technikou voskovej batiky, vyskúšate
21.2.2019  17:00 (SK dabing) si prácu s drôtom, plsťou a fimo
22.2.2019 19:00 (HU dabing) hmotou. Za celý týždeň sa vyberá
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA poplatok (v cene je materiál). Deti
3 (HOW TO TRAIN YOUR si svoje práce odnesú domov. PriDRAGON: THE HIDDEN hlasovanie a bližšie informácie:
vytvarnedielnicky@gmail.com,
WORLD)
USA • 2019 • 104 min. • 2D • 0907 503 478.
animovaný • slovenský/maďarský dabing • uvádza CinemArt
POZVÁNKA NA VÝROČNÝ

5€



22.2.2019 

17:00

FK: MC QUEEN (MCQUEEN)

GB • 2018 • 111 min. • 2D • dokumentárny • české titulky • uvádza ASFK
Obyčajný chlapec z robotníckej rodiny sa vďaka svojmu talentu vypracoval do čela módnych
značiek Givenchy alebo Gucci.


15

4€

PLES ŠKOLY
ZŠ L. Novomeského srdečne
pozýva na 5. výročný ples školy,
ktorý sa uskutoční dňa 16.2.2019
od 18:00 v priestoroch Hotela
Slovan v Lučenci. Môžete sa tešiť na skvelé pohostenie, tombolu
a zábavu s kapelou Impulz. Bližšie info na ozrpslnlc@gmail.com.
Tešíme sa na Vás!
text: I. Garajová, predsedníčka
OZ RPS ZS L. Novomeského
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FLORBAL
CHLAPČENSKO - DIEVČENSKÁ LIGA

Neuveriteľných
18 Bellových gólov

Malí hokejisti Lučenca
športovali na Morave

CVČ MAGNET - SZŠ 30:1
Góly: Bella 18, Stančíková, Danyi 10, Kamenská (vlastný) -Oravcová. Štatistika brankárov: Švéda 93,33% - Brinzová 40%.
SOŠ PG - MIX 31:1
Góly: Valocková 9, Vaslíková 8, Udvardyová
5, Štulajterová 5, Uhrinová 4 - Bubla. Štatistika brankárov: Baťková 87,5% - Slocík 24,4%.
CVČ MAGNET - MIX 10:4
Góly: Bella, Stančíková 3, Danyi 3, Migasová, Dzúr, Bystriansky (vlastný) - Bubla 4.
Štatistika brankárov: Švéda 63,63% - Karásek 62,96%.
SOŠ PG - CVČ MAGNET 8:4
Góly: Vaslíková 2, Uhrinová 4, Štulajterová, Valocková, - Bella 3, Valocková (vlastný). Štatistika brankárov: Baťková 71,42%
- Švéda 55,55%.
Hneď po vianočných sviatkoch 27.12.2018 turnaj. Deti si domov okrem malej pamiatky
sme vyrazili s malými hokejistami z HC Lu- na turnaj niesli aj plno nových zážitkov, kačenec, ročník narodenia 2011 a mladšími, marátstiev a hráčskych skúseností.
na Moravu zameniť „gaučovú“ pohodu za
trošku športu na turnaj do Uherského Brodu.
PRIATEĽSKÝ ZÁPAS
Na turnaji sa zúčastnili mužstvá HC UherS RUMUNSKOM U20
ský Brod, HC Vsetín, HC Uherské Hradište a HC Lučenec. Každé družstvo postavilo
Dňa 8.1.2018 si na Zimnom štadióne v Ludva tímy - A a B. Naše obidva tímy odohrali čenci zmerali sily v priateľskom hokejovom
Na fotke SZŠ, zľava: Diana Oravcová, Karolína
po tri zápasy. Každý zápas trval 3x15 minút, stretnutí naši dorastenci z HC Lučenec s reJakubová, Bernadett-Viktória Tamášová
takže maličkí si dobre zahrali a zabavili sa. prezentantmi Rumunska U20. Zápas skon(kapitánka), Natália Kamenská, Petra
čil víťazstvom Rumunska 18:3. Naši nastúpili
Csomošová, Nikoleta Brinzová (brankárka).
Na turnaji nešlo o víťazstvá, ale hlavnou v oklieštenej zostave. Aj keď váhový a vekomyšlienkou bolo, aby si maličkí zahrali, učili vý rozdiel na našej strane bol trošku viditeľTABUĽKA PO 13. KOLE
sa
a získali zápasové skúsenosti. Naši (A-čko ný, Lučenčania odolávali a snažili sa súpe1. SOŠ pg
12 10 2 0
146:46  30
aj
B-čko)
vyhrali všetky zápasy okrem jedné- rovi športovo znepríjemniť zápas. Zápas bol
2. CVČ Magnet
13 10 3 0
122:51  30
ho,
v
ktorom
naše B-čko podľahlo HC Vsetín. novou skúsenosťou a spestrením tréningo3. SZŠ 		
13 3 10 0
33:124  9
Po
každom
zápase boli vyhodnotení traja vého procesu.
4. MIX 		
12 2 10 0
46:124  6
najlepší hráči každého mužstva, z čoho sa
Najlepší strelci: Uhrinová (SOŠ pg) 63 gó- deti veľmi tešili. Ďakujeme Pavlovi Bodišotext a foto: Stanislav Vojtek
lov, Bella (CVČ Magnet ) 61, Danyi (CVČ Mag- vi z HC Uherský Brod za pozvanie a pekný
net) 49, Valocková (SOŠ pg) 29, Štulajterová
(SOŠ pg) 25, Udvardyová (SOS pg) 25.
POZVÁNKA NA PONDELKOVÉ ZÁPASY
Fanúšikov pozývame na pondelkové zápasy od 15:00 do 17:00 do telocvične na Strednú priemyselnú školu stavebnú Oskara Winklera v Lučenci.
Florbalovú ligu v Lučenci finančne podporujú: primátorka mesta Alexandra Pivková, mesto Lučenec, Superpek, Redox, Lustroj,
Parapetrol, Poľovníctvo Hubert, Autokomplex,
Autoškola Gonda a Sonne Crystal. Ďakujeme.
text: Sabina Udvardyová
foto: Ján Benčo

12 | šport
Lučeneckí malí futbalisti
na piatom mieste

VR KART TEAM sa nestratil
ani v Brazílii

Pápa (Maďarsko) - Počas víkendu sa predstavil výber mesta Lučenec na kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji v malom futbale
v maďarskej Pápe. Výber bol zložený z hráčov či odchovancov MŠK
Novohrad Lučenec (ročník narodenia 2003/7 hráčov a 2004/3 hráči).
ZÁPAS O 5. MIESTO
Lučenec - Pápa I 1:0,
gól: Marek Belko
Káder mesta Lučenec: Patrik
Hrubý - Matej Kajtor, Marek Belko,
Radim Babiak, Michal Kamenský,
Filip Blahuta, Peter Imre, Matej
Berky, Martin Majer, Andrej Žilka. Tréner: Marek Antalík. Vedúci športovej výpravy: Ján Lavrík.

Medzinárodný turnaj vyhral
nemecký tím zo Schwetzingenu,
pred Veszprémom a tretím
FC Ajka.
Hralo sa vo dvoch skupinách
1x 20 minút, keď domáci organizátori určili pre 13-násobného
víťaza z Lučenca nasledovných
súperov v B. skupine: Leinefelde (Nemecko), Veszprém, Pápa
II (Maďarsko), Gorlice (Poľsko).
VÝSLEDKY LC V SKUPINE:
Lučenec - Gorlice 1:2,
gól za LC: Marek Belko
Lučenec - Leinefelde 2:0,
góly: Filip Blahuta, Marek Belko
Lučenec - Pápa II 0:0
Lučenec - Veszprém 0:0
A. skupinu tvorili: Schweningen (Nemecko), Visk (Ukrajina),
Pápa I, FC Ajka (Maďarsko), Barót (Rumunsko).

Až do ďalekej Brazílie vycestoval lučenecký VR KART TEAM
s pretekárom Gabom Vikorom, aby reprezentovali Slovensko na
svetovom finále najlepších kartingových pilotov, na 19. ročníku
ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINAL 2018, v brazílskom
Conde - Paraíba.

Marek Antalík (poverený tréner):
„Musím vysloviť spokojnosť s hrou,
ktorá sa od zápasu k zápasu zlepšovala. Mrzí ma, že proti domácej Pápe II v skupine a Veszprému
sme sa málo pokúšali o zakončenie. Ďalej bolo smolné zranenie
Berkyho a v neposlednom rade, že
organizátor neocenil výkony Belka, či pozornú defenzívu na čele
s brankárom Hrubým. Ten v štyroch z piatich zápasov neinkasoval.
Chcem sa vo svojom mene poďakovať všetkým chalanom za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec,
seba a tak isto aj MŠK Novohrad
Lučenec, kde vyrastali.“

ŠTART MEDZI ELITOU
„Zo Slovenska cestovalo päť pretekárov. Po registrácii dostal každý
pridelenú motokáru, s ktorou pracoval počas celého podniku. Samotné súťaženie začínalo sériou dvoch
voľných tréningov, kde sme mohli
otestovať nastavenie,“ vysvetľuje Gabriel Vikor st., fungujúci ako
šéf tímu, mechanik a tréner v jednej
osobe. „Potom už nasledovala kvalifikácia, podľa ktorej sme boli rozdelení do skupín. My sme vybojovali 22.
miesto zo 72 štartujúcich. V ďalších
dvoch dňoch sa jazdilo v skupinách
tak, aby každý štartoval s každým. Za
výsledky boli prideľované body. Ich
súčet vytvoril rebríček pre rozdeleÚčasť lučeneckej športovej de- nie do dvoch semifinálových jázd. Tí
legácie v maďarskej Pápe finan- najlepší potom postupovali do veľcovalo mesto Lučenec.
kého finále v každej kategórii. My
sme v prvej rozjazde skupín skončili na 18. mieste. V druhej rozjaztext a foto: Ján Šnúrik
de sme doplatili na haváriu v prvom
kole a skončili na 36. mieste. V poslednej tretej rozjazde sme získali
22. miesto a súčet všetkých bodov
z týchto jázd nás do semifinále posúval z 30.miesta.“
ZMENA PRAVIDIEL
HO PRIPRAVILA O FINÁLE

Káder mesta Lučenec na turnaji
v Pápe obsadil 5. miesto.

Veľmi pekný výsledok zajazdil
Gabo Vikor v semifinálovej jazde,
kde sa dokázal prepracovať na 18.
miesto. To by mu podľa starých
pravidiel zabezpečilo štart vo veľkom finále, no v Brazílii sa spočítali aj body z rozjázd a nešťastná
havária v druhej rozjazde znamenala, že Vikorovi finále uniklo.

„Mrzí ma, že sa mi nepodarilo dostať sa až do finále,“ vraví talentovaný Lučenčan. „Musím však uznať,
že konkurencia bola naozaj mimoriadne silná a bojovalo sa o každú
tisícinu sekundy. Pre mňa to bola
neskutočne cenná skúsenosť konfrontovať sa s najlepšími pretekármi sveta. Veľa som sa naučil a myslím, že ma to zasa posunulo vyššie.
Už sa teším, ako budem môcť nadobudnuté skúsenosti pretaviť do výsledkov v nadchádzajúcej sezóne,“
neskrýva odhodlanie Gabo, ktorý
sa už pri svojej prvej účasti na silne obsadenom finále dokázal pohybovať v hornej polovici štartového poľa.
ĎAKUJEME ZA PODPORU
„Na Gabovi bolo vidieť, že každou jazdou rastie a všetko to úsilie,
ktoré sme do toho dali, sa vyplatilo,“ potvrdzuje Gabriel Vikor st.
„Nesmierne si preto vážime
a chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí nám pomohli k účasti na
tomto významnom svetovom finále. Ďakujeme našim partnerom, podporovateľom a rovnako
tak fanúšikom, ktorí nám držali
palce. Ďakujeme tiež nášmu mechanikovi Martinovi, ktorý sa nám
výborne staral o motokáru. V neposlednom rade patrí vďaka aj vedúcemu slovenskej výpravy Jožovi,
ktorý sa o nás príkladne postaral.
Bez týchto ľudí by to nebolo možné. Všetkým vám patrí naša vďaka, priatelia.“
text a foto: Ľuboš Kašický
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Mimel deklasoval
unavených Slovákov

Lukáš Beer skočil
v Lučenci 226 cm!

Mimel Lučenec

Po dlhšom období sa na lučeneckej palubovke športovej haly Arena
opäť predstavili najlepší futsaloví
hráči Slovenska. Vo štvrtok bol ich
súperom domáci Mimel Lučenec,
ktorý mal v zostave okrem Slovákov i šiestich Brazílčanov. Škoda,
v tento deň to mala byť futsalová
oslava, no nebola. Keďže rozhodcovia od úvodného hvizdu pustili
tvrdú hru bez napomenutí a trestov, hráči to využili (zneužili). A tak
sa na palubovke odohrávali boje
o loptu i bez nej viackrát za hranicou férovosti. Tesne pred prestávkou na to doplatil domáci Gustavo, ktorého za faul lakťom poslali
rozhodcovia predčasne pod sprchy.
Po prestávke domáci tréner Kamenský nechal na lavičke sedieť
troch prvopolčasových hráčov
a dal dôveru zvyšku kádra. Tí sa
mu napokon odvďačili otočením
skóre a strelením krásnych šiestich gólov.
MIMEL LUČENEC - SLOVENSKO
6:2 (0:1)
Mimel: Klema, Mikuš - Dentinho, Gustavo, Luciano, Petík, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Sobral,
Greško, Keszi, Mészáros, Kulich.
Poverený tréner: Milan Kamenský.
Slovensko: Herko, Kušnír Štrbák, Péchy, Směřička, Hudek,
Zdráhal, Halás, Doša, Matejov,
Drahovský, Hudaček, Štefaňák.
Tréner: Marián Berky. Góly:

Slovenské skokanské turné Jumperia vyvrcholilo 5. kolom základnej časti v lučeneckej Arene 22. ročníkom tradičnej Skokanskej latky
mesta Lučenec. V mužskej súťaži
sa prvý raz v sezóne stretli v priamom súboji najlepší slovenskí výškari Lukáš Beer (AC Stavbár Nitra, v tomto roku 222 cm) a Matúš
Futsalová reprezentácia
Bubeník (Dukla Banská Bystrica,
Slovenska
220 cm). Pred podujatím patrí reSobral 3, Dentinho 2, Greško - kord Diane Lázničkovej (183 cm)
Halás, Péchy. ČK: Gustavo. Rozho- a Lukášovi Beerovi (222 cm). Skádovali: Botka, Ježík. Divákov: 700. kalo sa na umelom povrchu s hudobným sprievodom, na ktorom
vytvoril rekord skokanskej latky
POVEDALI PO ZÁPASE
Ricardo Camara Sobral Filho Lukáš Beer (226 cm)!
„Som rád, že som do Lučenca mo(hráč, Mimel Lučenec):
„Bol to výborný zápas. Škoda hol po prvýkrát prísť. Je to pre mňa
prvého polčasu. Podľa mňa by sa skôr tréningový štart, kde si vyskúnič na palubovke nestalo, keby šam nejaké veci v technike. Chystám
rozhodcovia nepustili tvrdú hru. sa na Banskú Bystricu a na vrchol
Potom by sa nestalo, že by sa hra- sezóny, ktorým budú majstrovstvá
lo agresívne. My sme hráči a mu- Európy v Glasgowe,“ povedal ešte
síme hrať hlavou, bojovať o loptu pred súťažou Matúš Bubeník.
„Som tu už šiestykrát a organia nenechať sa vyprovokovať. Keďže
trénujem každý deň, nebol prob- zátorom som sľúbil, že sa pokúsim
lém odohrať zápas netradične vo prekonať rekord lučeneckej latky.
štvrtok. Som síce šťastný, že som Svoje slovo som splnil. Nielen, že
strelil Slovensku tri góly, no mňa som pokoril môj starý rekord, ale
výkonom 226 cm som splnil limit
viacej teší, že sme zvíťazili.“
na halové majstrovstvá do GlasMarián Berky (tréner, Slogowa,“ povedal vysmiaty Lukáš
venska):
„Veľmi ma mrzí, čo som videl v prvom polčase. Nechýbala chlapcom
z Lučenca bojovnosť, no podľa mňa
im chýbal voči reprezentantom rešpekt. Toto sa nemôže stávať. Musíme si to v kabíne vysvetliť a urobiť poriadok. Druhý polčas sme
hrali so šiestimi hráčmi. Boli sme
unavení po sústredení i po zápase
v Banskej Bystrici. Ale musím pochváliť lučeneckých hráčov, hrali
po prestávke veľmi dobre.“
stranu pripravil: Ján Šnúrik

Beer. V závere sa obaja slovenskí
výškari pokúšali preskočiť latku
vo výške 230 cm, no neúspešne.
Samozrejmosťou na latke bola
účasť atlétov a atlétok z MAC Redox Lučenec. Viacerým z nich sa
znovu podarilo rozšíriť svoju aj
klubovú zbierku medailí. Martin Sýkora (196 cm) medzi mužmi
obsadil bronzovú pozíciu. Starší žiak Adrian Horváth (155 cm)
získal striebro. Dorastenka Michaela Lenhartová (162 cm) si vyskákala zlato, nasledovaná striebornou Wandou Vilhanovou (156
cm) a bronzovou Simonou Sarvašovou (140 cm).
K úspechom atletickej partie
z centra Novohradu patrí aj ďalší zorganizovaný ročník.
„Organizácia je náročná aj v tom,
že musíme tartanové pásy voziť
z Banskej Bystrice. Čo sa týka účasti, máme spomedzi piatich kôl Jumperie najlepšiu účasť, vyše 40 pretekárov. Som hrdý, že sa nám opäť
podarilo zorganizovať ďalší ročník.
Konečne padol aj rekord podujatia, o ktorý sa postaral Lukáš Beer.
Odmena 100 eur mu právom patrí,“
zhodnotil Ján Garaj, predseda MAC
Redox Lučenec.

Zľava Pavol Baculík, Matúš Bubeník,
Lukáš Beer, Martin Sýkora, Ján Garaj.
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Tibor Jány (tréner, BKM Lučenec):
„Súper nás prevýšil najmä disciplinovanou
SVIT - LUČENEC 107:83
hrou. My sme mali úseky, kedy sme taktiež
(23:18, 27:22, 27:20, 30:23)
hrali disciplinovane a v týchto úsekoch sme
ISKRA: Washburn 23/1, D. Davis 21/2, Guil- boli domácim vyrovnaným súperom. V molory 19/2, Vučičevič 18/6, Baldovský 6/1 (Kun- mentoch, kedy sme upustili od koncentrácie,
tič 12/2, Galata 6, Bizub 2, Gajan a Ščavnický Handlová odskakovala do vyššieho bodového
0). BKM: Shelton 20, Agusi 18/4, Griffin 17/1, vedenia. Ďalším ukazovateľom, ktorý rozhoPipíška 13/1, Jacobs 11/1 (Vukovič 4, Jackuliak, dol, bola úspešnosť trestných hodov. V nej sme
Mederi, Skvašik a Suja 0). TH: 25/17 - 18/12. nedosiahli ani 50 percent. Napriek všetkému
Fauly: 19 - 22. Trojky: 14 - 7. Rozhodovali: si nemyslím, že konečný výsledok reálne odzrkadlil dianie na palubovke.“
Kúkelčík, Karniš, Perečinský.
27. KOLO, 6.2.2019

POVEDALI PO ZÁPASE:
Tibor Jány (tréner, BKM Lučenec):
„Svit vyhral vysoko a zaslúžene. Všetci hráči, ktorí boli na palubovke, hrali agresívne aj
v útoku, aj v obrane. Nebojácne strieľali, vytvárali si veľmi dobré prostredie na to, aby skórovali. Do druhého polčasu sme vstúpili tak, ako
sme sa dohodli, ale neskórovali sme, to bolo
najväčším kameňom úrazu. Naša hra bola od
tretej štvrtiny chaotická a súpera sme nechali
vytvoriť si náskok.“
Branislav Pipíška (hráč, BKM Lučenec):
„Do druhého polčasu sme vstúpili nekoncentrovane, strácali sme lopty a banálnymi chybami v obrane sme súperovi dovolili
skórovať. Myslím si, že Svit potrestal každú
našu stratu a zaslúžene vyhral. Gratulujem
im k víťazstvu.“

BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ,
Ernstprofil, s.r.o., Stavebné stroje Slovakia, s.r.o., Slovexpres autoslužby, s.r.o., Bagetka Puccino, Creative,
Hey Taxi, B6 Slovakia, s.r.o., KAM Rent, s.r.o., IKE, s.r.o.,
Transsilv, s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D,
OK Móda, EX PRINT, s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi, s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX,
s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY, s.r.o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné centrum, s.r.o.
Lučenec, CENTEX RS, spol. s r.o.

Pokropil 22-ročného
rozohrávača tréner
živou vodou?

BODOVÁ ŠTATISTIKA PO 25 KOLÁCH
457/0 - Duke Shelton 24
306/4 - Johnny Griffin jr. 24
268/51 - Ike Agusi 21
234/24 - Ethan Jacobs 24
94/16 - Branislav Pipíška 21
58/10 - Simeon Jackuliak 19
50/7 - Marko Vukovič 17
22/4 - Patrik Sarna 14
6/0
- Roman Skvašik 4
0/0
- Marko Grenda 3
0/0
- Miroslav Mátych 1
0/0
- Štefan Suja 1
0/0
- Tomáš Mederi 1
POZNÁMKA:
Body spolu, trojky, priezvisko, počet zápasov.
stranu pripravil: Ján Šnúrik
zdroj: www.basketliga.sk

som prišiel do Lučenca. Chcem sa mu poďakovať za dôveru vo mňa. O klube som počul dobré
veci, o hráčov sa dobre starajú. Očakávam, že
budem viesť tím na rozohrávke, ako som si to už
odskúšal na rôznych úrovniach. Teším sa na fanúšikov. Som ambiciózny človek, počul som, že
ideme bojovať o miestenku v play off. Dúfam, že
sa nám budú vyhýbať zdravotné problémy,“ vyjadril sa Ike Agusi po podpise kontraktu k svojim ambíciám.

My sme si trochu sadli k štatistikám a prinášame vám prehľad jeho bodových výkonov počas pôsobenia v tíme BKM Lučenec za tréne24 20 4 2007:1574 
44
ra Rudolfa Juga a po príchode Tibora Jányho.
24 17 7 1971:1779 
41
• Agusi v 10 zápasoch (za trénera Juga) zazna24 15 9 1993:1904 
39
menal celkovo 73 bodov s priemerom 7,3 bodu/
24 14 10 1858:1737 
38
zápas. Z toho v 10 zápasoch trafil za 3 body 10x.
24 12 12 1899:1932 
36
• Agusi v 10 zápasoch (za trénera Jányho) Žili24 11 13 1934:1942 
35
na 13/1, Handlová 20/4, Svit 26/7, Komárno 18/3,
24 9 15 1832:2015 
33
Levice 14/3, Inter BA 14/2, Prievidza 19/5, Spišská Nová Ves 17/2, Žilina 17/5, Handlová 19/5
24 8 16 1959:2149 
32
zaznamenal celkovo 177 bodov! s priemerom
24 2 22 1706:2127 
26
17,7 bodu/zápas. Tento mladý Američan má zaPrvou zastávkou v jeho profesionálnej ka- ujímavú štatistiku v premieňaní trojkových hoBUDÚCI PROGRAM
riére je v sezóne 2018/19 BKM Lučenec. Agusi dov. V desiatich zápasoch trafil za tri body 37x!
9.2.2019 o 18:00: Komárno - Lučenec
pôsobil predchádzajúce dva ročníky v druhej
2.3.2019 o 18:00: Lučenec - Levice
divízii NCAA, kde obliekal dres univerzity
„V úvode sezóny som dostával viac príležitostí,
Queens. Za ten čas sa s tímom prebojoval do Fi- ale neskôr sa to zmenilo. Viac som sedel na la26. KOLO, 2.2.2019
nal Four a výrazne o sebe dal vedieť v konferen- vičke, ako hral. Nový tréner Tibor Jány je veľmi
cii
South Atlantic. Vo svojej prvej sezóne získal pozitívny a povzbudzuje ma v hre. Veľmi mi poHANDLOVÁ - LUČENEC 97:80
konferenčný titul a bol v najlepšom výbere zá- mohol. Dáva mi veľa zodpovednosti. Nerád by
(23:17, 21:19, 25:17, 28:27)
verečného turnaja. O rok neskôr prehral jeho som ho sklamal. Hrávam s oveľa väčšou dôvecelok vo finále, ale bol v druhej najlepšej päťke rou. Na palubovke robím všetko, čo môžem uroMBK: Tresač 21/3, Čekovský 19/1, Halada konferencie za celú sezónu. Hneď po prícho- biť, aby sme vývoj zápasov obrátili a začali sme
17/3, Ross-Miller 10, Petráš 6 (Skouen 15/3, de do basketbalového Lučenca sa pre tlač vy- vyhrávať. Moji spoluhráči mi veria a hľadajú ma
Hoferica 4, Stehlík 3/1, Huljak 2, Bartuš, Dol- jadril takto: „Chcem priniesť víťaznú mentalitu na ihrisku,“ povedal Ike Agusi, ktorý v kluboník a Haviar 0). BKM: Shelton 29, Agusi 19/5, a líderstvo spolu s mojimi hráčskymi schopnos- vej bodovej bilancii 250 bodov už naháňa GriJacobs 15/2, Griffin 5, Skvašik 0 (Pipíška 10/2, ťami. Aj keď to nebola finančne najlepšia ponu- ffina 283 bodov.
Vujovič 2, Jackuliak 0). TH: 26/22 - 15/7. Fau- ka, môj agent a ja sme sa rozhodli, že Lučenec je
ly: 17 - 24. Trojky: 11 - 9. Rozhodovali: Ša- ideálnym miestom na štart mojej profesionálnej
stranu pripravil: Ján Šnúrik
kariéry. Prezident klubu Matala veľmi chcel, aby
rišský, Margala, Bartoš.
TABUĽKA
1. Inter Bratislava
2. Levickí Patrioti
3. Iskra Svit
4. BC Prievidza 	
5. RAJ Žilina
6. Rieker Komárno
7. MBK Handlová
8. Spiš. Nová Ves
9. BKM Lučenec
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Harmonogram zberu vytriedených zložiek
a objemného odpadu od bytových domov
farebné delenie
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Čo nového v treťoligovom futbalovom Lučenci?

LUČENEC - KALINOVO 3:2 (2:2)
MŠK Novohrad: Grujičič - Jovanovič, PiV zimnom prestupovom období sa podari- píška, Čákovský, Sarvaš - Jankovič, Budinský,
lo vedeniu MŠK Novohrad Lučenec získať už Kupček, Majkút, Ilkič -Tanhauser. Striedali:
štyroch nových hráčov. Stredopoliara z Ba- Vilhan, Berky, Dedinský. Góly za LC: Tannníka Kalinovo 22-ročného Mateja Blahutu. hauser 2, vlastný.
Z Makova prišiel 23-ročný srbský stredopoRIMAVSKÁ SOBOTA - LUČENEC 1:1 (1:1)
liar Nikola Ilkič. Tretím je hráč druholigovéGól za LC: Trajkovski.
ho Trebišova 24-ročný srbský obranca Stefan Jovanovič (foto). A najnovšie si balí kufre
BUDÚCI PROGRAM PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV
vo Veľkom Krtíši 25-ročný stredopoliar Sta- 9.2.2019 o 11:00:
nislav Kupček, ktorý už v Lučenci pôsobil
Lučenec - Gyöngyös (Maďarsko).
v rokoch 2012-2014.
16.2.2019 o 13:00:
Lučenec - Šalgotarján (Maďarsko).
VÝSLEDKY PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV
20.2.2019 o 17:00:
Banská Bystrica - Lučenec.
LUČENEC - PÉTÉRVÁSÁRA SE
(4. MAĎARSKÁ LIGA) 5:0 (2:0)
Góly za LC: Majkút 2, Blahuta, Budinský,
Berky. Hralo sa pod umelým osvetlením!

text: Ján Šnúrik
zdroj: FB MŠK Novohrad Lučenec

P O Z Ý VA
16 | pozvánky / inzercia
VÁ S

• Pochovávanie basy
• Zabíjačka
• VII. klobásová
ofenzíva

p remietanie filmu

Pena dní

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

Srdečne Vás pozývame

www.lucenec.sk
na ochutnávku thajských produktov
Partnerom podujatia je Stredná odborná
škola pedagogická v Lučenci

TRISIMA – KHANOM THAI
,,Sladká ryža a mango... guličky plnené s banánom...“

Ulica mieru č. 14
– oproti autobusovej stanice
v Lučenci
Po – Pi: 11:30 – 17:30
So: 8:30 – 12:00
Bližšie info:
0908 099 894 alebo trisima@trisima.sk

Novohrad Mestske noviny_194x100.indd 1

PL2019/05

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

o 17.00 hod. kino Apollo Lučenec

14.2.2019

od 10.00 do 13.00 hod.

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

od 9:00

Fašiangy
2019

v meste
Valentínske
hliadky

VÁ S
P O Z Ý VA J Ú

• REMESELNÝ JARMOK
• ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY:

hurky, klobásy, slaninka, tlačenka, baraní
guľáš, držkový perkelt ZA ĽUDOVÉ CENY!

• HRY PRE DETI S CVČ MAGNET
• VOZENIE NA KOČI S KOŇMI ZDARMA
• BOHATÁ TOMBOLA

Vstupné 3,- eurá
(v cene šiška, teplý čaj
a ochutnávka súťažných klobás do vyčerpania zásob!)
Deti do 10 rokov v sprievode
dospelej osoby vstup ZDARMA!
Podujatie sa koná za
každého počasia.

Programom sprevádza
ľudový rozprávač
Maťo Kopor

FS Ipeľ
FS Detva
DFS Radosť
Diamond

VII. KLOBÁSOVÁ
OFENZÍVA
- súťaž družstiev vo výrobe
klobás a súťaž jednotlivcov
o najlepšiu doma robenú klobásku
(súťažiaci prinesú vzorku).
Kontakt: 0905 266 521
alebo e-mailom na
stanislav.spisiak@lucenec.sk

3. 3.2019

Valentín

MESTSKÁ
TRŽNICA

Mestská tržnica
Vajanského 11, Lučenec
www.lucenec.sk

Miro Jaroš - koncert pre deti
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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